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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Криміногенна ситуація, що склалася в Україні на 

сьогоднішній день характеризується якісно новими способами вчинення 

злочинів, що становлять підвищену суспільну небезпеку. Чисельні випадки 

незаконного переміщення вогнепальної зброї на території України 

створюють умови для всебічного її використання злочинними угрупованнями 

та окремими злочинними елементами під час вчинення злочинів, які 

переважно завдають шкоду життю чи здоров’ю людей. Складне суспільно-

економічне становище України, високий рівень криміналізації населення 

держави створили підґрунтя для суттєвого збільшення злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом вогнепальної зброї. Так, за даними Генеральної 

прокуратури України з 2013 по 2016 рр. спостерігається суттєве зростання 

злочинів, передбачених ст. 263 КК України. Так, у 2013 р. обліковано 6929 

злочинів даної категорії, 2014 р. – 7228, 2015 р. – 7409, за 8 місяців 2016 р. - 

5105. Одночасно з незаконного обігу у 2013 р. вилучено 1693 одиниць 

вогнепальної зброї, з них нарізної – 620, гладкоствольної – 91, іншої 

вогнепальної зброї - 982; у 2014 р. вилучено 2328 одиниць вогнепальної 

зброї, з них нарізної – 1159, гладкоствольної – 118, іншої вогнепальної зброї - 

1051; у 2015 р. вилучено 1969 одиниць вогнепальної зброї, з них нарізної – 

1066, гладкоствольної – 98, іншої вогнепальної зброї - 805; за 8 місяців 

2016 р. вилучено 901 одиниць вогнепальної зброї, з них – нарізної – 543, 

гладкоствольної – 35, іншої вогнепальної зброї – 323. Такі негативні чинники 

зумовлені рядом факторів, одним з яких є недостатній криміналістичний 

аналіз та відсутність сучасної методики розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї. 

При дослідженні зазначених проблем теоретичну основу дисертації 

становили праці вчених-криміналістів і процесуалістів України та близького 

зарубіжжя, які зробили значний внесок у розробку криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів: В. П. Бахіна, А. Ф. Волобуєва, 



 6

В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. С. Карпова, В. А. Колесника, 

В. О. Коновалової, Н. І. Клименко, С. С. Кудінова, Є. Д. Лук’янчикова, 

В. Г. Лукашевича, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, О. Ю. Татарова, 

В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, 

С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила, 

О. О. Юхна та ін. 

Проблеми протидії незаконному обігу вогнепальної зброї на 

дисертаційному рівні досліджували у своїх роботах такі вчені як І. І. Бікєєв 

(2000), Г. О. Бойко (2003), О. М. Бокій (2010), Т. М. Бульба (2008), 

О. Ф. Бурлевич (2005), В. В. Войнов (2001), А. В. Втюрін (1999), 

О. О. Долгополов (1999), В. В. Єфіменко (2002), І. В. Капустіна (1999), 

Р. Р. Карданов (2007), В. Д. Корма (2001), А. В. Кофанов (2000), 

В. В. Кубанок (2006), А. В. Кузнєцов (2008), М. В. Лукашин (2008), 

О. А. Мокринський (2004), М. М. Майстренко (2010), В. П. Меживой (2006), 

О. О. Нікітіна (2002), Я. В. Новак, (2007), А. С. Новосад (2009), 

С. Г. Павліков (2000), С. П. Параниця (2009), М. Г. Пінчук (2007), 

В. І. Рибачук (2001), М. Х. Рустамбаєв (1983), О. М. Сарнавський (2009), 

В. А. Саморока (2004), О. Ф. Соколов (2002), Е. С. Тенчов (1975), 

Є. В. Тєрєнтьєва (2005), Є. С. Тесленко (2011), М. П. Тюлькін (2005), 

Е. М. Хастінов (2009), В. С. Шаповалова (2015), М. В. Щєголєва (2001) та ін. 

Втім, більшість праць підготовлено з урахуванням криміногенної ситуації 

інших держав. Вони не містять комплексного дослідження методики 

розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї у контексті 

суспільно-політичної ситуації, що сталася в Україні, не враховують новий 

КПК, сучасні структурно-функціональні зміни правоохоронних органів і 

потреб правоохоронної практики. 

Наведені обставини у своїй сукупності визначають актуальність 

окресленої проблеми, її наукову, теоретичну та практичну значущість й 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України 

«Україна у світі, що зміцнюється», затвердженої Указом Президента України 

від 12.02.2007 № 105/2007 (у редакції Указу Президента України від 08.06.2012 

№ 389/2012); Державної програми профілактики правопорушень на період до 

2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.09.2011 

№ 1911; Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 

№ 1000/2011; Плану заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на 

реалізацію норм КПК України, затвердженого наказом МВС України від 

08.08.2012 № 685, п. 6 розділу «Правові засоби боротьби зі злочинністю»; 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності ОВС 

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

16.03.2015 № 275; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-

2015 рр., затверджених постановою Загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24.09.2010 № 14-10, а також у межах 

загальноуніверситетської наукової теми Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ «Теорія і практика застосування кримінально-

правових і кримінально-процесуальних норм, кримінологічних, 

криміналістичних заходів протидії злочинності в Україні органами 

внутрішніх справ» (державний реєстраційний номер 0112U003551), 

затвердженої 28.05.2012.  

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення 

конкретного наукового завдання з розробки методики розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї. Комплексність мети, її 

багатоплановість зумовили необхідність вирішення таких задач: 

– з’ясувати сутність незаконного переміщення вогнепальної зброї; 

– надати поняття криміналістичної характеристики незаконного 

переміщення вогнепальної зброї та розробити її структуру; 

– визначити предмет злочинного посягання; 

– визначити типові способи вчинення злочину та слідову картину, що 
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виявляється при застосуванні того чи іншого способу; 

– виокремити криміналістично вагомі ознаки особи злочинця; 

- визначити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї та розробити алгоритм дій 

слідчого, спрямований на їх вирішення; 

– розкрити організаційно-тактичні особливості проведення огляду; 

– визначити тактику проведення обшуку під час розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

діяльності правоохоронних органів під час розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї. 

Предметом дослідження є криміналістична характеристика та 

особливості розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

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 переміщення вогнепальної зброї (підрозділи 1.1-

1.5). У процесі дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні 

методи наукового пізнання. Їх застосування обумовлене системним 

підходом, що дозволяє досліджувати проблеми в єдності їх соціального 

змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз тактики протидії 

діяльності осіб, що вчиняють незаконні переміщення вогнепальної зброї. 

Порівняльно-правовий та формально-юридичний методи застосовувалися при 

аналізі норм зарубіжного та вітчизняного кримінально-процесуального 

законодавства України, а також їхнього співставлення з метою 

обґрунтування висновків і пропозицій щодо доповнення чи уточнення 

(підрозділи 1.1, 2.2, 3.1). Використання методу формальної логіки дозволило 

детально усвідомити сутність криміналістичної характеристики злочину та 
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визначити основні її елементи (підрозділ 1.2). Системно-структурний метод 

застосовувався при визначенні змісту криміналістичної характеристики 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, дослідженні видів способів та 

інших її елементів у взаємозв’язку між собою (підрозділи 1.2-1.5). 

Соціологічний метод використовувався при узагальненні результатів 

вивчення кримінальних проваджень, даних опитування й анкетування 

працівників прокуратури, слідчих, оперативних та експертних підрозділів 

Національної поліції України (підрозділи 1.2-1.5, розділи 2 і 3). 

Документальний та статистичний методи використовувалися для аналізу й 

узагальнення статистичних даних і емпіричної інформації з наведеної 

проблематики для дослідження ефективності організаційно-тактичного 

забезпечення досудового розслідування (підрозділи 1.3-1.5, розділи 2 і 3) та 

дозволили визначити прогалини як в організаційному, так й тактичному 

забезпеченні проведення окремих слідчих (розшукових) дій і негласних 

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

висновки за темою дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять результати узагальнення 

оперативної, слідчої та судової практики. Вивчені матеріали 267 

кримінальних справ (протягом 2008-2012 рр.), 124 кримінальних проваджень 

(протягом 2013-2016 рр.) щодо незаконного переміщення вогнепальної зброї 

(Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, Кіровоградська, Волинська, Луганська, Львівська, 

Одеська, Сумська, Харківська області, м. Київ); дані офіційної статистичної 

звітності Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, Служби 

безпеки та МВС України за 2006-2016 рр.; зведені результати опитувань 156 

працівників прокуратури, 294 слідчих, 187 працівників оперативних 

підрозділів (карного розшуку міліції та кримінальної поліції) та 94 

працівників експертних установ МВС України. Вирішення поставлених задач 

дослідження відбувалося із урахуванням сучасної наукової думки, чинного 

законодавства та нагальних потреб слідчої практики. 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній науці криміналістики 

монографічним комплексним дослідженням методики розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що 

характеризуються науковою новизною й мають важливе теоретичне та 

практичне значення, зокрема: 

уперше: 

– розроблено структуру криміналістичної характеристики незаконного 

переміщення вогнепальної зброї, до якої включено такі елементи: предмет 

посягання; спосіб вчинення злочину; слідову картину; особу злочинця; 

– визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї основою систематизації яких 

стало: дослідження обстановки, у якій відбувалося переміщення зброї; 

встановлення слідової картини злочину; визначення способу перевезення 

зброї; наявність відповідних вихідних даних, на підставі яких вносяться 

відомості до ЄРДР; ступінь обізнаності слідчого про обставини злочину і 

особу злочинця; 

– надано сучасну характеристику основних способів вчинення 

незаконного переміщення вогнепальної зброї; 

удосконалено: 

– поняття криміналістичної характеристики незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, як інформаційної моделі (системи даних) про найбільш 

типові взаємообумовлені ознаки щодо способу вчинення злочину, предмета 

посягання, слідової картини, особи злочинця та інших обставин, що мають 

значення для досудового розслідування; 

– розуміння сутності незаконного переміщення вогнепальної зброї, яке 

полягає у зміні її місцезнаходження без відповідного дозволу будь-яким 

способом; 

– обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні 
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незаконного переміщення вогнепальної зброї; 

– алгоритм дій слідчого, спрямований на вирішення типових слідчих 

ситуацій під час розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї; 

– систему даних щодо основних матеріальних слідів, котрі деталізують 

картину учинення злочину; 

– систему засобів тактичного забезпечення розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї з урахуванням сучасних умов слідчої 

практики, яка полягає у поєднанні тактичних прийомів, що 

використовуються при проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій; 

дістало подальшого розвитку: 

– організаційно-тактичні домінанти проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, спрямовані на виявлення й фіксацію слідів злочину; 

– науково-теоретичне забезпечення оптимізації тактичних прийомів 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій 

під час розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – сформульовані і викладені теоретичні 

положення, висновки і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і 

прикладне значення для криміналістики, кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності. Вони в сукупності утворюють підґрунтя 

для подальшого удосконалення і розвитку методики розслідування окремих 

видів злочинів (акти впровадження Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 16.05.2016; Університету митної справи та 

фінансів від 09.08.2016); 

– навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Організація розслідування злочинів», «Криміналістика», «Криміналістичні 

засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень», 
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«Оперативно-розшукова діяльність», «Кримінальний процес», а також при 

підготовці підручників, посібників, текстів лекцій і навчально-методичних 

матеріалів, проведенні семінарів і практичних занять з криміналістики, 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (акти 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 18.05.2016); 

– практичній діяльності – наукові положення і висновки дисертації 

використовуються для удосконалення діяльності оперативних та слідчих 

підрозділів Національної поліції України. Пропозиції і рекомендації, 

викладені у дисертації, прийняті й використовуються у діяльності Слідчого 

управління прокуратури Дніпропетровської області (акт впровадження від 

07.04.2016); Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (акт впровадження 

від 10.05.2016); Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 

Дніпропетровської області (акт впровадження від 11.05.2016) при проведенні 

навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі службової 

підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

положення і висновки дисертації оприлюднені на науково-практичних 

конференціях, семінарах та круглих столах, зокрема: «Використання 

спеціальних знань у досудовому розслідуванні» (Дніпропетровськ, 

14.05.2015); «Актуальні проблеми досудового розслідування» (Кривий Ріг, 

23.10.2015); «Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні» 

(Дніпропетровськ, 13.05.2016); «Актуальні проблеми розслідування злочинів 

в сучасних умовах» (Дніпропетровськ, 24.09.2015); «Теорія і практика 

судової експертизи» (Київ, 12.05.2016); «Сучасна кримінально-правова 

політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і 

шляхи їх подолання)» (Дніпропетровськ, 22.04.2016); «Донецький 

юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки» (Кривий Ріг, 

13.05.2016); «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового 

розслідування» (Одеса, 14.04.2016). 
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Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 

п’ятнадцяти наукових публікаціях за темою дисертації, з яких сім у наукових 

журналах та збірниках наукових праць, визначених МОН України як фахові 

видання з юридичних наук, з яких одна в періодичному виданні іншої 

держави та у восьми тезах доповідей на науково-практичних конференціях, 

семінарах та круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

1.1. Поняття і сутність незаконного переміщення вогнепальної 

зброї 

 

Незаконне переміщення вогнепальної зброї становить складний вид 

злочинної діяльності. Разом з тим відсутність єдиного розуміння 

неправомірного обігу предметів озброєння не сприяє ефективній протидії 

складовим його діянь. Одночасно законодавець не розкрив розуміння діянь, 

що охоплюються терміном «незаконний обіг зброї» [181]. 

При цьому і в теорії, і в практиці закономірним стало положення, що 

незаконний обіг вогнепальної зброї складають кримінально карані суспільно 

небезпечні діяння. Разом з цим слід зауважити, що позиції науковців не 

об’єднані однозначним тлумаченням даного поняття. 

Одна плеяда науковців упевнена, що розглядувана група злочинів не 

обмежується посяганнями у сфері громадської безпеки і включає злочини у 

сфері встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

(наприклад, ст. 410 КК [235, с. 170]), у сфері господарської діяльності 

(наприклад. ст. 201 КК [219, с. 232]), а також проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку (наприклад, ст. 440 КК) [46, с. 19] та ін., які, 

маючи іншу основну мету, тим не менш опосередковано забезпечують 

кримінально-правове регулювання у сфері незаконного обігу зброї; інша – 

стверджує, що до «незаконного (кримінального) обігу зброї» належать тільки 

«злочини, відповідальність за вчинення яких передбачена ст. 262-264 КК 

України» [155, с. 252]. 

Окремі автори, досліджуючи це питання, зосереджують увагу не на 

діяннях, які становлять склад злочину, а на предметі посягання. Зокрема, 

В. В. Арешонков, А. А. Вознюк зазначають, що аналіз статей КК України про 
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зброю (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 258, ст. 257, ч. 1 ст. 258, ч. 2 

і 3 ст. 260, ч. 1 і 3 ст. 262, ч. 1-3 ст. 263, ч. 1 ст. 2631, ч. 1 ст. 264, ч. 1 ст. 294, 

ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 404, ч. 3 ст. 405, ч. 3 ст. 406, ч. 2 

ст. 408, ч. 1 і 3 ст. 410, ч. 1 ст. 411, ч. 1 ст. 412, ч. 1 ст. 413, ч. 1 ст. 414, ч. 3 

ст. 424, ст. 429, ч. 1 ст. 439, ст. 440 КК України) дозволяє дійти висновку про 

те, що поряд з поняттям «зброя» варто вживати такі терміни, як «бойові 

припаси до зброї, отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні 

матеріали, військова та спеціальна техніка, вибухові пристрої, спеціальні 

засоби, інші речовини та предмети, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення» [46, с. 19]. 

Вивчення наукових праць свідчить, що окремі діяння, пов’язані з 

протиправним поводженням зі зброєю, були предметом дослідження 

чималого кола науковців, серед яких: В. В. Агафонов [2, с. 14-15], 

А. Г. Андрєєв [4], Ю А Кушнерик [124], М. М. Єфімов [72, с. 154], 

М. Ш. Шайдуллін [226, с. 155] та ін. 

Так, В. В. Агафонов акцентує, що обставини носіння, виготовлення і 

збуту механічної зброї у 66,2% з проаналізованих кримінальних справ були 

пов’язані зі скоєнням за допомогою цієї зброї інших видів злочинів: 

хуліганства, завдання тілесних ушкоджень, розбійних нападів тощо [2, с. 14-

15]. 

Дисертаційне дослідження М. Ш. Шайдулліна дозволило звернути 

увагу на такі тенденції сучасної збройної злочинності: 1) збільшилася питома 

вага тяжких насильницьких злочинів (якщо раніше переважали зазначені 

злочини в сфері побуту і дозвілля, то в даний час зброя частіше 

застосовується при здійсненні корисливо-насильницьких і насильницьких 

злочинів); 2) спостерігається розширення спектру вогнепальної зброї, 

використовуваної при скоєнні злочинів, за рахунок цивільних зразків зброї; 

3) озброєність є однією з характеристик організованої злочинності 

[226, с. 155]. 

Як стверджує Ю. А. Кушнерик, неконтрольоване розповсюдження 
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зброї з Донецької та Луганської областей призвело до різкого зростання 

кількості розбійних нападів із використанням вогнепальної зброї, останнім 

часом вони стали більш зухвалими, збільшується кількість загиблих та 

поранених [124, с. 5]. 

Крім того, А. Г. Андрєєв зазначає про скоєння даної категорії злочинів 

за допомогою вогнепальної зброї за наявності взаємозв’язку із незаконним її 

обігом, виготовленням і ремонтом [4]. 

У контексті негативних чинників, що зумовлюють необхідність нових 

підходів до стану та перспективи розвитку сектора безпеки і оборони 

України, питання розвитку озброєнь і військової техніки розглядали 

В. І. Строгий, І. В. Романов [208]. 

Окремі науковці присвятили свої дослідження з’ясуванню ряду питань, 

що торкаються діянь, пов’язаних із протиправним поводженням зі зброєю. 

Так, Л. Ф. Соколов пропонував навіть у понятті зброї відображати таку 

ознаку, як вилучення даного предмета із цивільного обігу в цілях громадської 

небезпеки [206, с. 7]. 

У той же час С. С. Галахов акцентував на висвітленні зарубіжного 

досвіду боротьби з протиправним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, 

вибухових пристроїв і вибухових речовин з метою протидії злочинам 

терористичного характеру [54, с. 204-247]. 

Порядок обігу зброї в контексті кримінально-правового, 

адміністративно-правового та цивільно-правового режиму досліджував 

Д. А. Корецький [97, с. 24-54], який запропонував розглядати зазначений 

аспект в окремій теорії «кримінальної армалогії», під чим розумів 

комплексне міждисциплінарне вчення про зброю, її правовий режим, її 

використання у кримінальних цілях і з метою боротьби зі злочинністю, її 

вплив на звичаї в суспільстві, на групову і індивідуальну психологію 

населення, на законослухняну і протиправну поведінку окремих громадян і 

соціальних груп [97, с. 15]. 
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Разом з цим рядом науковців незаконний обіг розглядався у контексті 

вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв чи вибухових речовин 

(А. Г. Андрєєв [4], І. І. Бікєєв [22], Г. О. Бойко [27], В. В. Войнов [47], 

Ю. М. Дільдін [69], В. В. Єфіменко [71, с. 32], В. І. Козлов [87], 

С. М. Колотушкін [92], А. І. Костров [100, с. 205], М. В. Лукашин [130], 

М. А. Михайлов [158], О. А. Мокринський [161], О. О. Нікітіна [166], 

Я. В. Новак [167], В. І. Рибачук [189], С. Г. Павліков [173], А. А. Прозоров 

[186], Є. С. Тесленко [213], М. П. Тюлькін [217], І. М. Усков [218] та ін.). 

У той же час як питання переміщення вогнепальної зброї взагалі, так і 

конкретизація дій із протиправного переміщеннія окремих видів зброї 

зокрема наразі не знайшли гідного висвітлення. 

Слід зазначити, що поглиблений аналіз протиправних дій щодо обігу 

вогнепальної зброї провів В. А. Саморока, який запропонував термін 

«незаконний обіг вогнепальної зброї» розуміти як навмисні дії особи із 

виробництва, збуту, передачі, придбання, заволодіння, колекціонування, 

експонування, зберігання, носіння, перевезення, транспортування, 

використання, знешкодження, ввозу вогнепальної зброї на територію 

держави і вивозу з неї, що скоєні з порушенням встановлених 

законодавством правил поводження із вогнепальною зброєю і спрямовані на 

суспільну небезпеку [199]. 

Дане визначення ставновить безсумнівний інтерес як з теоретичної, так 

і практичної точки зору, проте окреслені види діянь не охоплюють тих, які 

вже передбачені вітчизняним та зарубіжним законодавством. Зокрема, автор 

передбачає такі види протиправних діянь, як ввіз на територію держави і 

вивіз з неї вогнепальної зброї, що у національному законодавстві нашої 

держави тлумачиться як «переміщення», в той же час переміщення 

вогнепальної зброї територією країни залишилось поза увагою науковця. 

Аналізуючи законодавство про зброю Республіки Бєларусь, Республіки 

Казахстан та інших країн, В. С. Шаповалова підкреслює, що у ньому 

містяться й деякі інші види протиправного поводження зі зброєю, зокрема 
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торгівля, продаж, передача у володіння, транспортування, пересилка і будь-

яке використання, а також така деталізація виробництва зброї та боєприпасів, 

як їх дослідження, розробка, випробування, виготовлення, ремонт і 

переробка будь-яких предметів, у процесі якої ці предмети набувають 

властивостей зброї, розробка, виробництво, ремонт, реалізація і придбання, а 

також додатково до двох вказаних переліків вказується ще й зборка зброї, 

тоді як перелік протиправних діянь зі зброєю за законом про зброю 

Російської Федерації в основному повторює наведені види, однак крім того 

вказується ще й художня обробка зброї і виготовлення боєприпасів, патронів 

та їхніх частин, а також, поряд із транспортуванням зброї та боєприпасів, 

вказана ще й їх перевозка [229, с. 84-85]. Проте, як зазначає автор, останнє 

принципово є повторенням одного й того ж виду протиправного поводження 

зі зброєю і може бути охоплене більш загальним за значенням терміном 

«транспортування» [229, с. 85]. 

Навряд чи можна погодитись з таким твердженням, оскільки, на наш 

погляд, термін «переміщення» є більш ширшим, ніж «транспортування», 

адже останній характеризується необхідністю наявності транспортних 

засобів (автомобіля, літака, потягу, морського судна та ін.) і конкретно 

визначених шляхів доставки (залізниці, доріг та автомагістралей, які 

сполучають населені пункти, шляхів повітряного простору, морських та 

річкових шляхів), в той час як переміщення може відбуватися і без наявності 

зазначених (наприклад, особисто при собі; шляхом використання спеціально 

обладнаних тунелів; з використанням пристроїв, механізмів і технічних 

засобів пересування поза зоною дозволених шляхів пересування, наприклад 

повітряні кулі, дистанційно керовані літаючі («безпілотники») і плаваючі 

засоби чи механізми тощо; шляхом перекидання через державний кордон; із 

використанням спеціально навчених для переміщення вогнепальної зброї 

тварин та ін.). 

Розглянувши наукові здобутки зазначених вчених, слід зазначити, що в 

жодному з них не була предметом дослідження контрабанда зброї (ст. 201 КК 
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України). Цьому питанню присвячені роботи таких авторів, як: О. М. Васєнін 

[32], О. А. Мокринський [161], О. І. Хараберюш [219], Є. М. Хастінов [220] та 

ін. [21; 228, с. 225-838]. 

Поряд з цим певні аспекти незаконного переміщення вогнепальної 

зброї досліджувалися у контексті протидії терористичним актам такими 

авторами, як X. Аль-Батран [3, с. 11], І. А. Воротов [50], С. С. Галахов [54], 

Є. В. Давидов [63], М. М Намазбєкова [165], Д. М. Хромих [223] та ін. 

[83; 161], які окремо не визначали сутність незаконного переміщення 

вогнепальної зброї та принципову різницю між іншими формами її 

незаконного обігу. 

Наукова дискусія у цьому руслі не була обмежена поняттям і сутністю 

лише «незаконного переміщення», більшість із перелічених праць у контексті 

незаконного обігу стосувалися також і поняття та класифікації самої зброї. 

Так, розгляд проблематики щодо міжнародно-правового 

співробітництва в боротьбі з незаконним обігом зброї дозволив 

О. О. Нікітіній розширити коло такого роду об’єктів за рахунок діянь, що 

стосуються як придатних для стрільби вогнепальної зброї, боєприпасів і 

вибухових речовин, так і їх складових частин, запасних деталей, матеріалів 

та устаткування, яке може бути використане для зборки і виготовлення зброї, 

приведення її до готовності для здійснення пострілів [157]. 

З урахуванням цього можна сказати, що автор невиправдано 

перебільшує коло об’єктів, які можуть бути віднесені до зброї, маючи на 

увазі токарно-фрезерувальне обладнання. На нашу думку, даний аспект має 

бути віднесений до іншої правової сфери, яка регламентує відповідний 

порядок виготовлення таких об’єктів, а не їх обіг. 

Більш аргументованою у цьому плані нам вбачається позиція 

Є. В. Терентьєвої, яка, крім інших, у контексті незаконного обігу розглядала і 

механічну зброю [212].  

У контексті розслідування і розкриття терористичних актів, які 

вчинюються із використанням зброї і вибухових пристроїв, 
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В. О. Стекольніков дослідив спектр та співвідношення протиправних діянь зі 

зброєю, боєприпасами і вибуховими пристроями (порушення порядку 

зберігання, обліку та використання цих об’єктів у силових відомствах) [207].  

У свою чергу, Е. М. Хастінов окреслені питання розглядав більш 

широко в контексті кримінального переслідування у справах про 

контрабанду озброєння та військової техніки, до якої також належали 

комплекти різних видів зброї, засоби забезпечення її бойового застосування, 

у тому числі і засоби доставки, системи наведення, пуску, управління, а 

також інші спеціальні технічні засоби, що призначені для оснащення 

збройних сил, боєприпаси та їх компоненти, запасні частини, прибори і 

комплектуючі вироби до приборів [168], коли механічна зброя військового 

призначення, наприклад штатний армійський штик-ніж та кортик, 

відносяться до предметів озброєння [220]. 

Разом з цим О. В. Втюрін розглядав вогнепальну зброю та боєприпаси 

як об’єкти, що стали предметами викрадення [51]. В той же час предметом 

дослідження І. В. Капустіної [86] та С. М. Малькова [134] стали викрадення 

як вогнепальної зброї і боєприпасів, так і вибухових пристроїв та речовин. 

Діяння, що охоплюють протиправне поводження зі зброєю, в окремих 

дослідженнях знаходять роз’яснення у занадто широкому розумінні. Так, 

X. Аль-Батран, розглядаючи питання терористичної діяльності, відносить до 

об’єктів протиправної діяльності зброю, боєприпаси, вибухові речовини, 

горючі матеріали, токсичні продукти [3, с. 11], тоді як В. В. Войнов включає 

до кола цих діянь протиправний обіг військової техніки, хімічної, 

бактеріологічної та ядерної зброї [47]. 

Близькими до зазначених є і думки В. О. Хваліна, який розглядає 

питання про вдосконалення розуміння злочинів, що пов’язані із 

застосуванням знарядь, із незаконним обігом зброї, вибухових пристроїв, 

ядовитих, радіоактивних, наркотичних та інших смертоносних речовин і 

предметів [221]. 

Таке широке представлення протиправного обігу військової техніки і 
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зброї масового ураження та діянь із протиправним поводженням з ними, як 

зазначає В. С. Шаповалова, є доцільним лише у монографічному дослідженні 

їх загальних спільних рис, тож спільний виклад цих положень у навчальному 

та у прикладному відношенні виглядає надуманим внаслідок надто різного 

змістовно-системного та тематично-структурного їх статусу. Однак 

заздалегідь не можна передбачити всі можливі протиправні діяння зі зброєю, 

що пов’язано з постійно триваючими змінами у відповідне законодавство. 

Тому більш правильно наголосити увагу лише на тому, що такими є всі ті як 

кримінальні правопорушення, так й проступки, які передбачені чинним 

законодавством і можуть бути пов’язані із вогнепальною, вибуховою чи 

механічною зброєю, боєприпасами, засобами підпалу, вибуховими 

речовинами та вибуховими пристроями [229, с. 88]. 

Одночасно спостерігається неоднозначна законодавча регламентація та 

законотворча практика використання юридичної термінології, яка зрештою 

вливає не тільки на кваліфікацію діянь, пов’язаних із незаконним 

поводженням з вогнепальною зброєю, а і на наявність відповідальності за 

такі діяння. 

Слід зазначити, що вітчизняні та міжнародні нормативні акти не дають 

повного та вичерпного розуміння цього явища та часом потребують додаткового 

тлумачення у зв’язку з протиріччями окремих норм між собою. 

У цьому сенсі доцільно наголосити й на тому, що сьогодні чинне 

правове поле України перебуває у стані інтеграції до загальновизнаних 

європейських стандартів і в окремих випадках ще не відповідає міжнародним 

правовим документам, які ратифіковані нашою державою. 

Так, відповідальність за незаконне носіння (тобто без передбаченого 

законом дозволу) вогнепальної зброї передбачається ст. 263 КК України. 

Поряд з цим у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 

№ 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» зазначається, що 
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незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної 

мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв 

є умисними, вчиненими без передбаченого законом дозволу діями з їх 

переміщення, транспортування особою безпосередньо при собі (в руках, 

одязі, сумці, спеціальному футлярі, транспортному засобі тощо) [183]. 

Така ж позиція спостерігається і у вимогах міжнародних нормативних 

актів, ратифікованих Україною. Так, визначення поняття «незаконний обіг» 

надається у Протоколі проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної 

зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який 

доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності (далі – Протокол), дата набрання чинності якого 

для України відбулася 04.07.2013. 

Зокрема, визначається, що «незаконний обіг» означає ввіз (вивіз), 

придбання, продаж, доставку, переміщення або передачу вогнепальної 

зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї з 

території або територією однієї Держави-учасниці на територію іншої 

Держави-учасниці, якщо будь-яка із зацікавлених Держав-учасниць не надає 

дозволу на це відповідно до положень цього Протоколу або якщо 

вогнепальна зброя не має маркування, нанесеного відповідно до ст. 8 цього 

Протоколу [187]. 

Відповідно до п. b ч. 1 ст. 5 Протоколу Україна повинна вжити 

законодавчих та інших заходів для визнання кримінальним злочином такої 

умисно скоєної дії, як «незаконний обіг вогнепальної зброї, її складових 

частин і компонентів, а також боєприпасів до неї». 

Із наведеного аналізу можемо зауважити, що відповідальність за 

незаконне переміщення вогнепальної зброї, її складових частин і 

компонентів, а також боєприпасів до неї імплементовано до законодавства 

України про кримінальну відповідальність лише частково [144, с. 133]. 

Поряд з цим у Протоколі проти незаконного виготовлення та обігу 

вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів 
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до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності, термін «переміщення» не 

розтлумачується, як і не надається визначення його синонімам. 

Подібні положення знаходять висвітлення і в інших міжнародних 

нормативно-правових актах, наприклад, у Модельному законі про зброю 

країн – учасниць СНД у частині визначення поняття обігу зброї і основних 

частин вогнепальної зброї (мається на увазі виробництво зброї, продаж і 

торгівля зброєю, передача, придбання, колекціонування, експонування, облік, 

зберігання, носіння, перевезення, транспортування, використання, вилучення, 

знищення, ввезення зброї на територію країни і вивезення його з країни) 

[160, ст. 1]. 

Така ж тенденція наявна і в Угоді про співробітництво держав – 

учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним 

виготовленням і обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 

вибухових пристроїв, підписаній 14.11.2008 в Кишиневі на засіданні Ради 

глав урядів СНД, до якої Україна не приєдналась. Під незаконним обігом 

зброї розуміється обіг вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 

вибухових пристроїв, що здійснюється в порушення національного 

законодавства Держав-сторін [205, ст. 1]. 

Найбільш широкий перелік діянь з протиправного поводження зі 

зброєю вказаний у проекті Закону України «Про цивільну зброю та 

боєприпаси» від 10.12.2014 № 1135-1, де в контексті обігу зброї або 

боєприпасів пропонується вказати виробництво або виготовлення, 

комплектування або ремонт, придбання або реалізацію, колекціонування, 

експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв, 

боєприпасів, спеціальних засобів або піротехнічних виробів; нагородження 

зброєю; успадкування, облік, експонування на виставках або 

демонстрування, використання, застосування згаданих предметів; 

використання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, перевезення, 

пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в Україну або 
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вивезення з України [184, ст. 1]. 

Слід зазначити, що транспортування зброї і пересилання зброї в 

даному законопроекті об’єднуються одним терміном «переміщення». Так, у 

ст. 1 цьього проекту приводяться такі визначення: «Транспортування зброї 

та боєприпасів – переміщення …»; «Пересилання зброї та боєприпасів – 

переміщення між населеними пунктами поштою, багажем або за 

посередництва третіх осіб …». 

У той же час зазначається, що «терміном транспортування зброї та 

боєприпасів охоплюється перенесення і перевезення зброї та боєприпасів» 

[184, ст. 1], а отже, можна констатувати, що зазначені діяння 

охоплюються одним терміном «переміщення». 

В іншому проекті Закону України «Про зброю» передбачається і таке 

діяння, що відноситься до обігу зброї, як транзит зброї [177].  

Згідно з одним із останніх проектів Закону України «Про зброю» 

передбачаються такі діяння із протиправного поводження зі зброєю, як 

експорт, імпорт зброї, її складових частин або допоміжних пристроїв; 

зберігання, носіння, перевезення, пересилання, вилучення, відчуження, 

знищення, ввезення в Україну або вивезення з неї [179].  

Викладені підходи підтверджують тезу про різноманітність 

представленого протиправного поводження зі зброєю [229, с. 82]. Поряд з 

цим слід зазначити, що узагальнюючим для всіх видів дій зі зміни 

місцезнаходження вогнепальної зброї є термін «переміщення», який 

неодмінно є складовою обігу вогнепальної зброї. 

Практика діяльності оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних 

органів показує, що відсутність законодавчого закріплення кримінальної 

відповідальності за незаконне переміщення вогнепальної зброї дає змогу особам, 

які займаються її незаконним обігом, уникати покарання. 

Найчастіше (49 %) особа, яка затримується працівниками правоохоронних 

органів (Національної поліції України, СБУ та ін.) під час «незаконного 

переміщення» вогнепальної зброї у межах території країни пояснює, що вона 



 25

доставляє або переміщує її для добровільної здачі органам влади 

[Додаток А]. Враховуючи таке пояснення та за відсутності інших доказів про 

причетність до незаконного обігу вогнепальної зброї чи злочинів, пов’язаних з 

її використанням, згідно з ч. 3 ст. 263 КК України така особа звільняється від 

кримінальної відповідальності. Таким чином, виникають труднощі у 

виявленні злочинних дій зазначених осіб. 

Результати аналізу опитування показують (54 %) [Додаток А], що з 

метою виявлення злочину і невідворотності покарання процес реалізації 

оперативно-розшукової інформації і затримання злочинців змушено 

переноситься на більш пізній момент вчинення протиправних діянь, за які не 

передбачається звільнення від кримінальної відповідальності (на час 

переміщення через митний кордон України, поза митним контролем України 

або з приховуванням від митного контролю України передачі вогнепальної 

зброї (ст. 201 КК України); на час її передачі або збуту без передбаченого 

законом дозволу (ст. 263 КК України); на час готування чи замаху на 

вчинення злочину з використанням вогнепальної зброї тощо). 

На наш погляд, не може бути визнано задовільним такий стан речей, 

оскільки, з одного боку, правоохоронці, зволікаючи із моментом затримання 

злочинця, ставлять під загрозу життя і здоров’я громадян, яким може бути 

завдано шкоду (умисно чи з необережності), з іншого боку – прискорюючи 

свої дії, правоохоронці часто втрачають можливість притягнення злочинців 

до кримінальної відповідальності [144, с. 133-134]. 

Тому сьогодні виникла правова і практична необхідність: 

1) надання визначення терміна «незаконне переміщення» вогнепальної 

зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів, вибухових 

речовин та вибухових пристроїв; 

2) встановлення кримінальної відповідальності за «переміщення 

територією України без передбаченого законом дозволу вогнепальної зброї, її 

складових частин і компонентів, а також боєприпасів, вибухових речовин та 

вибухових пристроїв». 
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З урахуванням цього висловимо власну думку з приводу першого. На 

наш погляд, сутність незаконного переміщення вогнепальної зброї 

проявляється у конкретному результаті незалежно від того, особисто (при 

собі) це відбувається чи ні, що повинно бути відображено і у чинних 

нормативних актах. 

Таку ж позицію ми знаходимо і у науково-довідковій літературі. Так, у 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови під носінням 

(дією за значенням «носити») розуміється «нести, але з позначенням 

повторюваності, тривалості дії, що відбувається в різний час або в різних 

напрямках» [37, с. 792], тоді як під переміщенням розуміється зміна 

місцезнаходження чого-небудь; перенесення з одного місця в інше 

[37, с. 918].  

У зв’язку з цим «незаконне переміщення вогнепальної зброї», на наш 

погляд, є більш ширшим терміном, ніж її «незаконне носіння, експорт, імпорт, 

пересилання, перевезення, транзит, транспортування, доставка, ввезення в 

Україну або вивезення з неї» та інші однорідні. 

В той же час ці діяння можна об’єднати в розуміння такої категорії, як 

«незаконний обіг зброї», який передбачає також інші діяння (наприклад, 

незаконне виробництво, виготовлення, комплектування, ремонт, придбання, 

реалізація, колекціонування, експонування на виставках або демонстрування, 

використання, застосування, зберігання, знищення та ін.), а також речовини, 

пристрої, засоби, деталі, що можуть містити склад окремого злочину, який не 

пов’язаний із зміною місцезнаходження вогнепальної зброї. 

Аналіз наукових праць зазначених авторів дозволяє додатково 

визначити такі критерії класифікації незаконного переміщення вогнепальної 

зброї: 

1) залежно від території незаконного переміщення: 

– на територію держави; 

– з території держави; 

– територією держави; 
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– через територію держави.  

Слід зазначити, що переміщення вогнепальної зброї з території 

держави, на територію держави або через територію держави можна назвати 

спеціальним видом переміщення, про що свідчить окрема норма КК України 

(ст. 201), якою встановлено кримінальну відповідальність за вказані діяння. 

Крім цього, про винятковість (виключність) таких видів переміщення 

вогнепальної зброї свідчить і ч. 2 ст.  216 КПК України, відповідно до якої 

досудове розслідування злочинів склад, яких охоплюють ці діяння, 

здійснюють слідчі органів безпеки. В той же час досудове розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї територією держави 

здійснюють слідчі органів Національної поліції; 

2)  залежно від мети: 

– кримінальне переміщення вогнепальної зброї (продаж, для вчинення 

злочину, для озброєння банд, ОГ та ЗО тощо); 

– некримінальне переміщення вогнепальної зброї (для мисливста, для 

довгострокового зберігання без конкретної мети, для використання 

складових частин і компонентів під час ремонту легальної вогнепальної зброї 

тощо); 

3) залежно від способу переміщення: 

– при собі (в сумці, валізі, поклажі, речах; в одязі, в руках та ін.); 

– у транспортному засобі, яким пересувається злочинець; 

– з таємним використанням транспортного засобу, який рухається 

певним маршрутом; 

– з використанням природніх умов (сплавлення річковими водами, з 

використанням потоків вітру для повітряних куль); 

– з використанням спеціально навчених тварин; 

– з використанням спеціально обладнаних тунелів; 

– з використанням спеціальних автоматизованих або дистанційно 

керованих пристроїв, механізмів, транспортних засобів тощо; 

4) залежно від повторюваності переміщення: 
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– одноразове; 

– багаторазове; 

– ситуативне; 

5) залежно від синхронності дій з переміщення: 

– одиничне; 

– одночасне. 

Даний перелік цих критеріїв класифікації не є вичерпний і його можна 

продовжити такими, як: 

– чисельний склад осіб (групове, одноособове); 

– час за порою року (влітку, взимку, навесні, восени) та доби (зранку, 

вдень, ввечері, вночі); 

– поінформованість особи (особа, що переміщує вогнепальну зброю, 

знає про мету її використання та обізнана про інших членів ОГ чи ЗО; особа 

не володіє такою інформацією) тощо.  

Однак ці питання, на нашу думку, більш вірно розглядати у 

відповідних підрозділах криміналістичної характеристики незаконного 

переміщення вогнепальної зброї. 

Досліджуючи поняття незаконного переміщення вогнепальної зброї, 

слід зазначити, що під «незаконними» ми розуміємо діяння осіб, котрі 

здійснюються без відповідного дозволу держави, незалежно від 

конструктивної особливості пристрою, який у подальшому (після проведення 

експертизи) буде визнаний вогнепальною зброєю. 

Крім цього зазначимо, що предмет злочинного посягання ми 

розглядатимемо у підрозділі 1.3. 

Отже, у зв’язку із вищевикладеним, під незаконним переміщенням 

вогнепальної зброї у широкому значенні нами пропонується розуміти 

зміну її місцезнаходження без відповідного дозволу будь-яким способом на 

територію держави, з території держави, територією держави або 

через територію держави (у тому числі через митний кордон України 

поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) 
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[144, с. 133]. 

У той же час незаконне переміщення вогнепальної зброї у межах 

території держави, крім названих ознак, різниться від інших видів 

незаконного переміщення такими: 

- предметами злочинного посягання; 

- способами незаконного переміщення; 

- особами, які вчинюють зазначені злочини (незаконне переміщення 

вогнепальної зброї на/з територію (-ї) держави або через територію держави, 

як правило, вчинюється особами, що входять до транснаціональних 

злочинних формувань і рідше – організованих груп) [237, с. 72] та ін.). 

У звязку з цим особливості розкриття та роззслідування таких злочинів 

будуть принципово різнитися від особливостей розкриття та роззслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї територією держави у 

питаннях: 

1) підслідності; 

2) керівництва розслідуванням; 

3) взаємодії (міжнародне співробітництво); 

4) організації і тактики проведення СРД та НСРД, а також ОРЗ; 

5) організації і планування розслідування та ін. 

Зазначимо, що дане дослідження не присвячене питанням незаконного 

переміщення вогнепальної зброї на територію держави, з території 

держави та через територію держави, оскільки ці діяння названі іншими 

словами як «контрабанда» (ст. 201 КК України) – спеціальний вид 

переміщення, який здійснюється лише через митний кордон або поза митним 

кордоном чи поза митним контролем України або з приховуванням від 

митного контролю і в переважній більшості носять транснаціональний 

характер. 
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1.2. Поняття та структура криміналістичної характеристики 

незаконного переміщення вогнепальної зброї 

 

Одним з основних елементів будь-якої окремої криміналістичної 

методики, в тому числі й методики розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, є криміналістична характеристика даного виду злочину. 

Вперше про криміналістичну характеристику злочинів було згадано 

професором Ленінградського державного університету П. І. Люблінським у 

1927 році (самого терміна «криміналістична характеристика» на той момент 

ще не існувало). Схему такої характеристики, говорив він, не потрібно 

вигадувати, її нам дали римляни у вигляді відомої формули: «хто – що – де – 

з чиєю допомогою – чому – яким чином – коли» [120, с. 32-33]. 

Першими термін «криміналістична характеристика злочину» стосовно 

методик розслідування використали у своїх дисертаційних дослідженнях 

Л. А. Сергєєв (1966 р.) [200, с. 4-5], В. Р. Танасевич (1967 р.) [210, с. 11] і 

О. Н. Колесніченко (1967 р.) [88, с. 4]. 

У середині 1970-х років спостерігається тенденція до цілеспрямованих 

і систематичних досліджень питань, пов’язаних із поняттям та змістом 

криміналістичної характеристики, елементами та підставами їх 

систематизації. Зокрема, цій проблематиці було приділено велику увагу на 

Всесоюзній науково-практичній конференції з криміналістики, присвяченій 

загальним положенням методики розслідування злочинів, яка відбулася у 

листопаді 1976 року в Одесі [90; 154, с. 85-89, 93-96, 96-100]. 

У подальшому, окрім деяких статей і посібників, питанням 

криміналістичної характеристики злочинів були присвячені, головним чином, 

два спеціальні збірника наукових праць: «Криміналістична характеристика 

злочинів» (1984) [110] і «Проблеми інтенсифікації діяльності щодо 

розслідування злочинів» (1987) [185]. 

Також ці питання певною мірою розглядалися у збірнику праць 

«Слідча ситуація» (1985) [202]. При цьому переважна більшість вчених, 
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незважаючи на відмінності у розумінні сутності криміналістичної 

характеристики злочинів, підкреслювали особливу важливість цієї наукової 

категорії, оцінюючи її значення для науки та практики розслідування 

злочинів. 

Поступово визначенню та науковому тлумаченню криміналістичної 

характеристики приділялось все більше уваги з боку вчених-криміналістів. 

Вагомий внесок у розробку цієї проблеми внесли В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

О. М. Васильєв, І. О. Возгін, В. К. Гавло, І. Ф. Герасімов, В. А. Журавель, 

В. О. Коновалова, Г. А. Матусовський, І. Ф. Пантелєєв, М. В. Салтевський, 

В. В. Тищенко, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та інші [9; 15; 16; 12; 34; 45; 

53; 56; 75; 90; 112; 105; 194; 215; 231; 233; 240; 239]. 

Разом з цим деякі вчені, наприклад І. Ф. Пантелєєв [174, с. 85], 

Р. С. Бєлкін, І. Є. Биховський і А. В. Дулов [13, с. 56-57], висловлювали і 

сумніви щодо обґрунтованості надання криміналістичній характеристиці 

злочинів такої значимої ролі та високого ступеню новизни, чим пом’якшили 

загальну тенденцію 80-х років. 

На рубежі ХХ-ХХІ століть дискусія спалахнула з новою силою, 

приводом до чого слугувала стаття Р. С. Бєлкіна, в якій вчений пропонував 

відмовитися від терміна та поняття «криміналістична характеристика 

злочинів», аргументуючи свою позицію включенням до криміналістичної 

характеристики злочинів відомостей, які ніяк не можна віднести до 

криміналістики (кримінально-правова та кримінологічна характеристика 

злочинів тощо), відсутністю ймовірнісної залежності, а також сумнівами 

щодо їх репрезентативності [14, с. 6-7]. 

За визначенням Р. С. Бєлкіна, криміналістична характеристика 

злочину не виправдала покладених на неї надій і вчених, і практиків, зжила 

себе з реальності, якою вона представлялася усі ці роки, перетворилася на 

ілюзію, криміналістичний фантом [14; 19, с. 223]. 

Переважна більшість вчених критично сприйняла наукові висновки 

Р. С. Бєлкіна та вступила у дискусію, не підтримавши його позицію [8, с. 23; 
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52, с. 209; 214, с. 44; 57, с. 116]. 

Так, В. К. Гавло, Л. Л. Канєвський і В. І. Шиканов зазначили, що саму 

концепцію криміналістичної характеристики злочинів не може 

дискредитувати те, що в наукових роботах окремих вчених має місце 

безпідставне збільшення кількості її структурних елементів [191, с. 23-24, 

с. 49-53, с. 323-325]. 

Враховуючи всі дискусійні погляди науковців на криміналістичну 

характеристику злочинів, а також категоричні висловлювання, які 

заперечують доцільність існування цієї наукової категорії та використання у 

практичній діяльності, слід визнати, що вона, на нашу думку, має виключно 

вагоме значення як для теоретико-методологічних основ, так і для практичної 

складової окремих методик розкриття та розслідування злочинів. 

Основа для такого твердження вже більше століття закладена у 

процесуальному законодавстві. Сьогодні слідчі, використовуючи знання 

криміналістичної характеристики злочину, а також зв’язки між її елементами, 

висувають типові слідчі версії у реальному кримінальному провадженні, що 

дозволяє звузити коло підозрюваних, місця, де необхідно здійснювати 

пошукові заходи, а також об’єднувати матеріали досудових розслідувань в 

порядку ч. 1 ст. 217 КПК України [118], якщо є достатні підстави вважати, 

що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються досудові 

розслідування і за якими не встановлено підозрюваних, вчинені однією 

особою (особами). 

Аналіз робіт вчених, які займались дослідженням суміжної 

проблематики, дають змогу констатувати, що виявленню таких зв’язків між 

елементами криміналістичної характеристики для розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї повинна приділятися особлива увага, 

оскільки про наявні закономірності щодо особи злочинця, предмета 

злочинного посягання, способів вчинення злочину й інших складових цієї 

наукової категорії неодноразово свідчили результати наукових досліджень, 

які присвячені проблемам незаконного обігу вогнепальної зброї. 
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Так, І. В. Капустіна, досліджуючи проблемні питання першочергового 

етапу розслідування крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових 

речовин і вибухових пристроїв та говорячи про необхідність дослідження 

криміналістичної характеристики даних злочинів, виключає з числа її 

елементів предмет доказування, оскільки, на думку автора, він більшою 

мірою визначає кримінально-процесуальну сторону процесу розслідування 

[86, с. 63-64]. 

Одночасно автором визначено елементи криміналістичної 

характеристики розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових 

речовин і вибухових пристроїв: типові дані про предмет посягання; типові 

дані про спосіб приготування, скоєння та приховування злочину, обстановку 

вчинення злочину, а також типові наслідки злочинних дій; типові дані про 

особистісні особливості суб’єкта злочинного посягання; типові дані про цілі і 

мотиви злочинної поведінки; типові дані про особистісні особливості і 

поведінку потерпілих; типові дані про обставини, що сприяють вчиненню 

злочину [86, с. 193]. 

Слушною є думка С. Г. Павлікова, який, досліджуючи криміналістичну 

характеристику і першочерговий етап розслідування незаконного обігу зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, зазначає, що з усього розмаїття 

підходів до розуміння сутності криміналістичних характеристик злочинів, 

визначень досліджуваної характеристики слід зупинитися на тому, в якому 

враховується об’єктивний характер досліджуваного феномену, з’ясовано 

важливість взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів криміналістичної 

характеристики, по можливості нівельовано недоліки запропонованих раніше 

визначень і підходів [173, с. 27-28]. 

У зміст криміналістичної характеристики досліджуваних злочинів 

автор відніс такі структурні елементи: відомості про своєрідність предмета 

злочинного посягання, спосіб, обстановку злочинного діяння і особистісні 

особливості його суб’єкта [173, с. 29, 172-173]. 

При цьому, як нам здається вірним, автор уникає такого елементу 
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криміналістичної характеристики, як «особа потерпілого», оскільки під час 

вчинення злочинів, які віднесені до незаконного обігу зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин і пристроїв, не завжди є жертва (потерпілий) злочину. 

Винятком є тільки ті діяння, які передбачені, наприклад, ч. 3 ст. 262 КК 

України – «…розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з 

насильством, небезпечним для життя і здоров’я» [117]. 

Наукові досягнення В. В. Єфіменка не дали уяву про сутнісну 

відмінність позиції автора з попередніми дослідниками стосовно розуміння 

криміналістичної характеристики злочину. Дану наукову категорію 

науковець розуміє як інформаційну систему криміналістично значущих і 

закономірно взаємозалежних ознак, встановлених у процесі узагальнення 

слідчої і судової практики певної категорії злочинів, що виражаються в 

предметі посягання, способі, механізмі, умовах і обстановці вчинення 

злочину, особистості жертви злочинного діяння, особистості злочинця, меті і 

мотиві злочинного поведінки відповідно до об’єктивно діючих 

закономірностей [71, с. 32]. 

Враховуючи зазначену нами позицію стосовно визначення такого 

елементу криміналістичної характеристики, як «особа потерпілого», 

сумнівними нам вбачаються і думки В. В. Єфименка, який зазначає, що 

визначальними елементами криміналістичної характеристики розкрадання 

вогнепальної зброї, боєприпасів, речовин і вибухових пристроїв є: 

особливості предмета злочину, режиму його охорони та обігу; спосіб 

розкрадання та особливості особистості злочинця і потерпілого; обставини, 

які сприяли вчиненню злочину [71, с.  150]. 

Крім того, вбачається сумнівним також віднесення такого елементу, як 

«обставини, які сприяли вчиненню злочину», оскільки, на нашу думку, дана 

наукова категорія, яка у кримінології ще має іншу назву – «детермінанти», 

має призначення профілактичного характеру, тобто на підставі аналізу 
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вчиненого злочину (розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, речовин і 

вибухових пристроїв) працівники правоохоронних органів і відповідних 

відомств, які несуть відповідальність за збереження зазначених предметів і 

речовин, мають усунути відповідні причини і умови. 

Разом з цим пошукового характеру такі дані містити не можуть, 

особливо що більшість з них стає відомими з показань осіб, які вчинили 

злочин, і обставин його вчинення після встановлення останніх. 

Досить вдалою, на наш погляд, є структура криміналістичної 

характеристики незаконного обігу зброї і боєприпасів, запропонована 

Г. О. Бойком, який зазначив, що криміналістичну характеристику злочинів 

можна визначити як систему узагальнених даних про найбільш типові ознаки 

певного виду (групи) злочинів, що виявляються у способі та механізмі 

діяння, обстановки його вчинення, особистості суб’єкта злочину, інших 

обставинах, закономірний взаємозв’язок яких слугує основою вирішення 

завдань розкриття і розслідування злочинів [27, с. 17]. Автор зупинився на 

такій структурі їх криміналістичної характеристики: 1) спосіб вчинення і 

приховування злочину; 2) характеристика знарядь і засобів, що 

застосовуються при вчиненні злочину; 3) особливості механізму 

слідоутворення; 4) характеристика особи злочинця; 5) характеристика 

об’єктів і предметів посягання [27, с. 28, 192]. 

До елементів криміналістичної характеристики незаконного обігу 

боєприпасів і вибухових речовин періоду ВВВ Є. С. Тесленко відносить: 

види боєприпасів і вибухових речовин вітчизняного та іноземного 

виробництва; способи незаконного обігу боєприпасів та вибухових речовин; 

характеристику осіб учасників незаконного обігу боєприпасів та вибухових 

речовин [213, с. 12]. 

Не заперечуючи думки Є. С. Тесленка, лише зазначимо, що автором 

вивчено досить вузький та специфічний предмет дослідження, і, на наш 

погляд, не зайвою була б критика стосовно такого елементу криміналістичної 

характеристики названих злочинів, як «особи учасників незаконного обігу 
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боєприпасів та вибухових речовин періоду ВВВ». 

На наш погляд, злочини даного типу вчинюють у тому числі особи 

(«чорні копачі», «чорні пошукачі») із широким спектром інтересу стосовно 

предмета злочинного посягання (наприклад, історичні та культурні цінності, 

дорогоцінності, фамільні золоті виробі та прикраси тощо). 

Крім цього, названі особи здобувають перелічені речі переважно одним 

і тим же способом, у зв’язку з чим всі зазначені злочинні діяння слід було б 

розглядати в одній групі зі злочинами, що пов’язані із незаконним обігом 

боєприпасів і вибухових речовин періоду ВВВ. 

Наші думки підтверджує дослідження, проведене В. Є. Гудзієм, який, 

виділяючи умови і деякі характерні сліди, в яких відбувається виявлення 

порушень законного обігу вибухових пристроїв та речовин, частково 

намагався конкретизувати перелік протиправних діянь такого роду і відніс до 

них незаконний пошук вибухових пристроїв та вибухових речовин і 

боєприпасів на місцях битви під час Другої світової війни («чорні копачі») 

[61, с. 8].  

Заслуговує на увагу дослідження, проведене В. О. Талалаєвим, який 

зазначає, що приватна видова криміналістична характеристика розкрадань 

вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин, вчинених 

військовослужбовцями, призначена для розробки функціонально-адресних 

рекомендацій аналітико-ситуаційного, правового, організаційно-тактичного, 

матеріально-технічного, морально-психологічного, етичного, 

профілактичного характеру з розслідування таких злочинів [209, с. 13-14]. 

Цікавою є думка автора про те, що дана характеристика є складовою 

групової криміналістичної характеристики незаконних дій щодо предметів 

озброєння і родової криміналістичної характеристики злочинів проти 

громадської безпеки. Цільове призначення криміналістичної характеристики 

розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин 

реалізується в систематизації завдань розслідування, встановлення 

особливостей планування на основі типізації слідчих ситуацій та їх аналізі, 



 37

розробці рекомендацій з організації і тактики проведення окремих слідчих 

дій, тактичних операцій, вирішенні інших завдань розслідування даних 

злочинів. Типовими в змісті приватної видової криміналістичної 

характеристики розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових 

речовин є такі наскрізні і локальні зв’язки: «етап обороту озброєння – форма 

розкрадання – особа злочинця»; «особа злочинця – предмет розкрадання – 

способи вчинення та приховування»; «сліди розкрадання – форма 

розкрадання – особа злочинця»; «місце розкрадання – час вчинення і 

приховування даного злочину – особа злочинця» та ін. [209, с. 13-14]. 

На окрему увагу заслуговує дещо інша точка зору одного із сучасних 

дослідників даної проблематики О. М. Вдовіна. Так, автор призначення 

криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

зброї і боєприпасів, розглядає як з позиції пошуково-розшукової 

спрямованості, так і для підтримання державного обвинувачення. Як зазначає 

автор, криміналістична характеристика слідчих і державних обвинувачів у 

кримінальних провадженнях про дані злочини: 1) за своїм змістом не тільки 

може, але і повинна відрізнятися від змісту криміналістичної характеристики, 

що розробляється тільки для потреб досудового розслідування; 2) в цілому 

повинна мати пошуково-дослідний характер; 3) повинна вказувати на типові 

помилки, що допускаються при розслідуванні злочину; 4) повинна прямо 

вказувати на те, в яких матеріалах кримінальної справи слід шукати 

інформацію, необхідну для ефективного підтримання державного 

обвинувачення [35, с. 189]. 

На наш погляд, не слід би було об’єднувати дві надто різні за своїм 

гносеологічним призначенням наукові категорії одним терміном 

«криміналістична характеристика». Нам здається, що основні висновки, 

зроблені О. М. Вдовіним з цього приводу, були б близькими при науковому 

дослідженні співвідношення таких наукових категорій, як «криміналістична 

характеристика», «оперативно-розшукова характеристика», «оперативно-

тактична характеристика» та інших подібних до них визначень. 
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Однак у цьому питанні ми приєднуємось до думок Р. С. Бєлкіна, який 

зазначив, що становленню теорії оперативно-розшукової діяльності як 

самостійної науки об’єктивно сприяла і нова уява про предмет 

криміналістики, в рамках якої уже не «вписується» зміст теорії оперативно-

розшукової діяльності [20, с. 127-129]. 

Ґрунтуючись на цих роздумах, Д. В. Гребельський у 1984 р. заклав 

початок сучасного погляду на оперативно-розшукову характеристику і 

зазначив, що оперативно-розшуковий аспект названої характеристики чітко 

виражений у необхідності використання такої інформації для найбільш 

ефективного застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів з 

метою ефективної боротьби з найнебезпечнішими злочинами. Як і 

криміналістична характеристика злочинів, згадана вище характеристика 

виконує насамперед інформаційно-пошукову функцію. Саме поняття 

оперативно-розшукової характеристики автор сформулював таким чином: 

«…сукупність ряду інформаційних ознак, упорядкованих і взаємозалежних 

між собою, почерпнутих з різних інформаційних джерел (що входять 

насамперед у криміналістичну, кримінологічну, психологічну, соціологічну, 

економічну й іншу характеристики злочинів)» [60, с. 73]. 

Поряд з цим теоретичний аспект обґрунтування питання про 

використання терміна «оперативно-тактична характеристика» досить 

вичерпно було розглянуто К.М. Тарсуковим, В.П. Шиєноком у 1986 р., які 

запропонували розрізняти термінологічні особливості визначень 

«оперативно-тактична» та «оперативно-розшукова» характеристики. В ОРД, 

як зазначають автори, не прийнято вживати термін «тактика злочинних дій» 

– для цього використовується термін «характеристика злочинних дій». 

Включення ж у назву розглянутого поняття слова «тактична», а не 

«розшукова» штучно обмежує його застосування лише сферою оперативно-

розшукової тактики [211, с. 62]. 

Досягненням одного із найбільш пізніх дисертаційних досліджень, 

проведених І. Ю. Рагуліним, є обґрунтована пропозиція структури 
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комплексної методики у вигляді типової моделі механізму незаконного обігу 

зброї і боєприпасів, основаної на елементах криміналістичної характеристики 

і оптимізації ефективної діяльності слідчого у використанні системи науково-

обґрунтованих методичних рекомендацій з виявлення, розкриття і 

першочергового та подальшого етапів розслідування даних видів злочинів 

[188, с. 31, 197]. Разом з тим узагальнена сучасна судово-слідча практика і 

аналіз думок відомих вчених і фахівців дозволили автору дійти  висновку про 

виділення сучасних способів підготовки, вчинення і приховування 

досліджуваних видів злочинів, механізму слідоутворення і особистості 

злочинця як найбільш інформативних елементів криміналістичної 

характеристики як джерела формування криміналістично значимої 

інформації [188, с. 31, 197]. 

Автори навчального посібника «Методика розслідування окремих 

видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ» зазначають, що 

кримінальна відповідальність за вчинення злочинів, пов’язаних із 

незаконним поводженням зі зброєю, передбачається у ст. 262-264 КК 

України. З криміналістичної точки зору розслідування цих злочинів має 

багато спільного, що дозволяє дати їх узагальнену характеристику. 

Основними елементами такої характеристики є: спосіб вчинення злочину, 

місце вчинення злочину, предмет злочинного посягання, особа злочинця та 

типові сліди злочину [155, с. 252]. 

Думки та позиції вищеназваних науковців дозволяють нам дійти 

висновку, що під криміналістичною характеристикою незаконного 

переміщення вогнепальної зброї слід розуміти інформаційну модель 

(систему даних) про найбільш типові взаємообумовлені ознаки цього виду 

злочину, предмета посягання, слідової картини, особи злочинця та інших 

обставин, що мають значення для досудового розслідування [140, с. 92]. 

Слід зазначити, що за даними проведеного нами опитування 

практичних працівників найбільш вагомими за даною категорією злочинів 

респонденти вважають такі елементи криміналістичної характеристики 
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незаконного переміщення вогнепальної зброї: 

1) предмет злочинного посягання – 81 %; 

2) способи вчинення незаконного переміщення вогнепальної зброї – 

92 %; 

3) слідова картина – 65 %; 

4) характеристика особи, яка займається незаконним переміщенням 

вогнепальної зброї – 57 %;  

5) інші елементи – 1 % [Додаток А]. 

Зазначені елементи найчастіше використовуються працівниками 

слідчих і оперативних підрозділів поліції для виявлення ознак злочину та на 

початковому етапі розслідування незаконного переміщення вогнепальної 

зброї. 

Отже, криміналістична характеристика незаконного переміщення 

вогнепальної зброї складається з таких основних елементів: 1) предмет 

посягання; 2) спосіб вчинення злочину; 3) слідова картина; 4) особа 

злочинця. 

Розглянемо зазначені елементи з урахуванням сучасної наукової 

думки та нагальних потреб правоохоронної практики. 

 

 

1.3. Предмет злочинного посягання 

 

Питання про предмет злочину, що порушувалось більшістю вчених, 

котрі досліджували окремі аспекти незаконного переміщення вогнепальної 

зброї, найбільш повне і глибоке висвітлення знаходило у контексті 

визначення: поняття вогнепальної зброї та її класифікації, конструктивних 

особливостей, ознак, за якими вона визначається, тощо. Разом з цим є й 

дослідження, котрі у зазначених питаннях обмежуються лише нормами 

чинного законодавства. 

Так, О. М. Вдовін, досліджуючи особливості методики розслідування 
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та підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах про 

злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів, зазначає, що 

предмет злочинного посягання у даній категорії злочинів визначений чинним 

кримінальним законодавством [35, с. 35].  

Безумовно, ці думки не можна назвати хибними, проте особливості 

розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї, 

обумовлюють необхідність знаня слідчим найбільш поширених видів зброї, 

що становлять зацікавленість криміналітету. Те саме стосується і 

незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Про недосконалий стан сучасної правової регламентації незаконного 

обіг зброї (у тому числі незаконного переміщення вогнепальної зброї) нами 

зазначалося у підрозділі 1.1. 

Перспективу ж розвитку вітчизняного законодавства у цьому плані 

також важко визнати достатньою для використання тільки пропонованих 

норм законів під час розробки сучасної методики розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї. 

Як приклад, наведемо окремі норми проектів законів, які надають 

визначення терміна «вогнепальна зброя».  

Вогнепальна зброя – пристрій або предмет, сконструйований або 

пристосований для використання як зброя, з якого під впливом сили тиску, 

створюваної продуктами горіння хімічних речовин, можуть бути викинуті 

кулі, метальні елементи (снаряди) для механічного ураження цілі на відстані 

або поданий звуковий чи світловий сигнал. Вогнепальна зброя ручного 

перезаряджання – вогнепальна зброя з магазином/барабаном, яку необхідно 

перезаряджати після кожного пострілу за допомогою використання м’язової 

сили людини або механічного пристрою [184, ст. 1]. 

Вогнепальна зброя – пристрої та прилади, конструктивно призначені і 

технічно придатні для механічного ураження цілі метальним снарядом, який 

приводиться в рух миттєвим вивільненням хімічної або інших видів енергії 

заряду (пороху, іншої горючої суміші). Несанкціонована (кримінальна) зброя 
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– зброя, повністю, або частково виготовлена в кустарних умовах без 

відповідних ліцензій і дозволів уповноважених органів, а також в яку внесені 

конструктивні зміни, після яких технічні і балістичні характеристики зброї 

суперечать вимогам цього закону [177].  

Вогнепальна зброя – пристрої, конструктивно призначені для 

механічного враження цілі на відстані снарядом, що одержує направлений 

рух у стволі за рахунок енергії згоряння вибухових речовин [178].  

Вогнепальна зброя – зброя, призначена для ураження цілі на віддалі 

метальним снарядом, що приводиться в рух миттєвим вивільненням хімічної 

енергії заряду пороху чи іншої речовини [176]. 

Недосконалим у цьому плані є і Модельний закон про зброю, яким 

визначено, що вогнепальна зброя – зброя, призначена для механічного 

ураження цілі на відстані снарядом, який отримує спрямований рух за 

рахунок енергії порохового чи іншого заряду [160, ст. 1], а також 

Європейська конвенція про контроль за придбанням і зберіганням 

вогнепальної зброї приватними особами. 

Так, пунктром «а» ч. 1 ст. 1 Глави 1 Європейської конвенції про 

контроль за придбанням і зберіганням вогнепальної зброї приватними 

особами, прийнятої 28.06.1978 Радою Європи у Страсбурзі, регламентовано, 

що поняття "вогнепальна зброя" має значення, надане йому в Додатку I до 

цієї Конвенції. Однак у Додатку I тлумачення надається терміну «зброя», 

який є загальним як для вогнепальної, так і для інших видів зброї: «Будь-

який предмет, який призначений або пристосований для застосування в 

якості зброї, з якої за допомогою вибухового, газового або повітряного і 

будь-яких інших способів метання можна випустити заряд дробу, кулю або 

інший боєприпас, заряд токсичного газу, рідини або іншого речовини…» 

[180]. 

У співвідношенні з особливостями обігу озброєння на окремих його 

етапах В. О. Талалаєвим дається характеристика типовим предметам 

розкрадання. Такими визначено конкретні одиниці озброєння, що 
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відрізняються один від одного цільовим призначенням, властивостями, 

тактико-технічними та іншими характеристиками. Це бойова вогнепальна 

зброя, її складові частини та компоненти (ствол, корпус, ствольна коробка, 

затвор, ударно-спусковий механізм або його окремі деталі), патрони (до 

бойової вогнепальної зброї), боєприпаси вибухової дії (ручні оборонні, 

наступальні, протитанкові гранати, гранати для гранатометів), вибухові 

речовини (тротилові шашки, порох), вибухові пристрої і їх компоненти 

(елементи динамічної захисту техніки, запали, детонатори, вогнепровідні 

шнури, інші пристрої для ініціювання вибуху) [209, с. 9]. 

У більш широкому розумінні зброї Є. С. Тесленко значну увагу 

приділив аналізу боєприпасіві вибухових речовин, що виготовлялися у 

період Другої світової війни, та висвітленню їх конструктивних 

особливостей, які мають значення для криміналістичної практики [213, с. 12]. 

Досліджуючи предмет злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

вибухових пристроїв та речовин, В. Є. Ґудзь зазначає, що в даних злочинах 

зазначені предмети та речовини виступають обов’язковою ознакою – 

предметом злочину (елементом об’єкта злочину), у зв’язку з чим від вірного 

визначення ознак предмета, пристрою чи речовини залежить кваліфікація 

вчиненого діяння [61, с. 15]. 

Слід зазначити, що аналогічний зв’язок кваліфікації вчиненого діяння 

та вірного визначення ознак предмета злочинного посягання спостерігається 

і під час розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї. Так, 

М. В. Щеголєва зазначає, що розгляд в єдиному блоці злочинів під назвою 

"незаконний обіг зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових 

пристроїв" диктується деякою спільністю криміналістично значущих ознак 

цих злочинів, які використовуються в їх криміналістичній характеристиці. 

Так, для цієї групи злочинів характерною є певна єдність і специфічна 

особливість предмета злочинного посягання (зброя, боєприпаси, вибухові 

речовини і вибухові пристрої), їх однаково висока суспільна небезпека, 

схожість обстановки, в якій вчиняються ці злочини, а також загальні, типові 
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для всіх способи вчинення. Близькими є типологічні риси суб’єктів цих 

злочинів [237, с. 40]. 

Однак стосовно ступеня суспільної небезпеки зазначених предметів 

існують й інші думки науковців. Так, А. І. Ширкін зазначає, що суспільна 

небезпека незаконного обігу вибухових пристроїв і вибухових речовин, 

порівняно з незаконним обігом вогнепальної зброї і боєприпасів, є значно 

вищою. Тому незаконний обіг вибухових речовин і вибухових пристроїв 

повинен бути закріплений в окремих кваліфікованих складах відповідних 

статей Кримінального кодексу, встановлюючи більш сувору відповідальність 

[236, с. 17]. Даний фактор, на нашу думку, головним чином пов’язаний із 

метою використання злочинцями того чи іншого виду зброї. 

Так, М. М Намазбєкова, виділяючи способи вчинення терористичного 

акту, зазначає, що даний вид злочину вчинюється з використанням 

вогнепальної зброї у 41,5 % випадків та з використанням вибухових 

пристроїв – 56,4 % [165, с. 202]. 

Інший дослідник (Ю. А. Кушнерик, 2016 р.) зазначає, що 

неконтрольоване розповсюдження зброї з Донецької та Луганської областей 

призвело до різкого зростання кількості розбійних нападів із  використанням 

саме вогнепальної зброї, останнім часом вони стали більш зухвалими, 

збільшується кількість загиблих та поранених [124, с. 5]. 

Досліджуючи поняття та класифікацію зброї, К. В. Зайцева виділяє такі 

характерні для зброї ознаки, як призначення для ураження цілі, зокрема 

заподіяння шкоди; застосування при нападі та захисті; використання у 

військових цілях; виключення її з числа господарсько-побутових предметів; 

привілей держави на її виготовлення. Під зброєю автор розуміє пристрої та 

предмети, конструктивно призначені для ураження живої та іншої цілі і які 

не мають іншого основного (функціонального) призначення. Ураження 

передбачає знищення або серйозне, яке не піддається відновленню, 

пошкодження об’єкта. Вивчення цього питання дозволило автору 

запропонувати використання таких термінів, як «зброя, дозволена до обігу як 
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цивільна» і «зброя, заборонена до обігу як цивільна». До зброї, дозволеної до 

обігу як цивільної, дослідниця відносить всі види цивільної зброї (як 

летальної, так і нелетальної); до забороненої – службову (що не є цивільною), 

бойову, атипову (саморобну, перероблену, замасковану під інші предмети) 

[77, с. 11-12]. 

Більш широко це питання розглянув О. М. Бокій, зазначаючи, що 

сьогодні у законодавстві України існує об’єктивна необхідність визначення 

поняття «несмертельна зброя», до якого мають входити усі засоби 

несмертельної дії, які вже існують і активно використовуються у різних 

сферах. За призначенням несмертельна зброя може використовуватись як 

цивільна (самооборонна), службово-штатна і навіть військова, яка за 

необхідності лише доповнює бойову, а не виключає її. Саме застосування 

різних видів несмертельної зброї може гарантувати виконання поставлених 

завдань при забезпеченні безпеки особовому складу правоохоронних органів. 

Специфічні завдання поліції та інших органів обумовлює той факт, що їх 

озброєння повинно відрізнятись від військового. Перш за все, ця відміна має 

стосуватись ступеня вражаючої дії [28, с. 259]. 

Слід погодитись з В. В. Єфіменком, що у криміналістичному розумінні 

вогнепальна зброя володіє специфічними, характерними особливостями, що 

дозволяють виділити її в окрему групу серед інших видів зброї. Зокрема, до 

таких ознак належать: а) призначення для механічного ураження цілі і 

достатня забійна сила снаряда; б) дистанційність дії вогнепальної зброї; 

в) заподіяння механічних ушкоджень цілі снарядом (кулею, дробом, 

картеччю); г) наявність ствола і спрямованість руху снаряда, яка надається 

йому стволом; д) отримання енергії для метання снаряду на певну відстань і 

ураження цілі на значній відстані від того, хто стріляв, в результаті 

термічного розкладання порохового заряду без доступу повітря та виділення 

значної кількості газів та тепла; е) можливість неодноразового проведення 

пострілів з конкретного зразка [71, с. 333]. Разом з цим спостерігається певна 

неузгодженість окремих думок автора. Так, цілком вірно дослідник зазначає, 
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що одним із визначальних елементів криміналістичної характеристики даних 

злочинів є особливості предмета злочину [71, с. 150], одночасно 

протилежним, на наш погляд, є твердження про те, що найменування і 

кількість предметів розкрадання в питомій вазі будь-якою закономірністю не 

відрізняється, оскільки це пояснюється ситуаційними факторами конкретних 

обставин розкрадання  зброї [71, с. 36].  

Окремо можна назвати і результати одного із найбільш сучасних 

досліджень, проведеного І. Ю. Рагуліним (2016 р.), який предмет злочинного 

посягання не відносить до обов’язкового елементу криміналістичної 

характеристики. Узагальнення вченим дисертаційних досліджень, 

присвячених тематиці досліджуваних видів злочинів, показало, що структура 

їх криміналістичної характеристики відповідала більше духу минулого 

періоду часу, коли вони надавали необхідну допомогу органу попереднього 

слідства і дізнання [188, с. 31, 49-53]. 

На наш погляд, вчений не називає достатнього обґрунтування для 

таких висновків, обмежившись посиланням на працю відомого вченого 

Г. М. Меретукова (1995 р.), який висловив припущення про те, що правильне 

розуміння змісту криміналістичної характеристики злочину робить 

непотрібним наведення переліку обставин, що підлягають доказуванню 

(встановленню), як самостійного структурного елементу конкретної 

приватної методики по даній категорії кримінальних справ, оскільки зміст 

криміналістичної характеристики має охоплювати всі елементи предмета 

доказування з тими їхніми особливостями, які притаманні саме 

розслідуванню конкретної категорії криміналістичної характеристики, в якій 

не відображаються якісь елементи предмета доказування, дають можливість 

судити про злочин в криміналістичному аспекті, або до дублювання змісту 

цих двох структурних елементів методики [188, с. 31, 49-50]. 

Праці останнього свідчать, що в структуру криміналістичної 

характеристики злочинів автор включає обстановку злочину, засоби 

вчинення злочину і механізм слідоутворення, способи приховання слідів 
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злочину, особу злочинця, його мотив і мету, предмет злочинного посягання, 

і на основі сукупності кримінально-правової, кримінально-процесуальної і 

криміналістичної моделі, що має істотне значення в процесі розслідування, 

складається певне уявлення про те, які обставини повинні бути встановлені 

у кримінальній справі, якими типовими ознаками володіє той чи інший 

злочин, якими є джерела правової, процесуальної та криміналістично 

значимої інформації та місця їх можливого перебування [153, с. 37-38].  

Вивчення С. Г. Павликовим питання про предмет злочинного 

посягання обмежилось виділенням найбільш типових ознак вогнепальної 

зброї [173, с. 17]. 

Схожої точки зору дотримується і Г. О. Бойко, який зазначає, що 

предмет злочинного посягання даного виду злочинів має характерні 

особливості, не властиві аналогічним елементам інших видів злочинів, 

оскільки функціональне використання зброї без боєприпасів є неможливим 

[27, с. 43]. 

Важко не погодитись із окремими авторами, які присвятили свої 

дослідження проблематиці предмета незаконного обігу зброї. На наш погляд, 

найбільш розширене уявлення про вогнепальну зброю та її класифікацію 

запропонувала В. С. Шаповалова, яка виділила базисні ознаки та поняття 

кримінальної вогнепальної зброї, що є пристроєм, який початково 

виробляється, переробляється чи прилаштовується і застосовується задля 

дистанційного зовнішнього спричинення людині механічних смертельних 

тілесних ушкоджень і повинен мати ствол для цілеспрямованого польоту 

снаряду з убивчою кінетичною енергією під тиском газів згораючої 

вибухової речовини. Автором апропоновано її класифікацію за обставинами 

появи і застосування на де-факто і де-юре кримінальну вогнепальну зброю 

та/чи боєприпаси, а також за 44 іншими класифікаційними підставами 

[229, с. 192]. 

Безперечно, ці питання у контексті нашого дослідження певним чином 

визначають особливості розслідування незаконного перміщення 
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вогнепальної зброї. Однак з точки зору дослідження і розробки окремої 

криміналістичної методики розслідування зазначених злочинів вони мають 

переважне значення для експертології та судової експертизи, оскільки 

слідчий як головний суб’єкт досудового розслідування, не маючи 

відповідних спеціальних знань у цій сфері, керується офіційними даними, які 

висвітлені у висновку експерта, і в більшості випадків зазначені аспекти 

залишаються поза його увагою, а отже такі питання здебільшого визначають 

особливості методик проведення експертних досліджень. 

Інше ж значення для розслідування зазначених злочинів мають 

питання, наприклад, щодо кількісно-якісних характеристик вогнепальної 

зброї, габаритів (компактність, довжина ствола), скорострільності, типу та 

марки, дороговизни, вбивчої сили, дальності польоту кулі, 

ремонтоспроможності тощо. 

Більш конкретизованими у цьому сенсі нам вбачаються результати 

дослідження І. В. Капустіної, яка зазначає, що предметом злочину у 18,2 % 

випадків ставала бойова зброя, у 7,8 % випадків, і переважно в сільській 

місцевості, де населення активно займається полюванням, – нарізна 

мисливська зброя (карабіни різних модифікацій). Також автор зазначає, що  

9-мм пістолет Макарова стає предметом посягання у більшості 

досліджуваних нею злочинів. При цьому тактико-технічні характеристики 

пістолета Макарова і сфера його використання дозволяють віднести його до 

категорії бойової зброї [86, с. 69]. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень показує взаємозв’язок 

злочинного інтересу і окремих характеристик вогнепальної зброї. Так, 

найбільш часто предметом незаконного переміщення є вогнепальна зброя, 

яка має такі ознаки і характеристики (варіанти відповідей сумарно можуть 

перевищувати 100 % у зв’язку з тим, що предметом переміщення одночасно 

були декілька екземплярів вогнепальної зброї різних характеристик) 

[Додаток В]: 

1. Довжина ствола: 
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- короткоствольна - 43 %; 

- довгоствольна - 12 %; 

- середньоствольна - 45 %; 

2. Спосіб виготовлення: 

- промислового виробництва - 69 %; 

- кустарного виробництва - 10 %; 

- перероблена вогнепальна зброя та вогнепальна зброя, виготовлена 

шляхом переробки виробів, що не були вогнепальною зброєю - 19 %. 

- саморобна вогнепальна зброя - 2 %; 

3. Країна-виробник: 

- вітчизняного виробництва (у тому числі країнами СНД) - 57 %; 

- закордонного виробництва - 43 %; 

4. Особливість конструкції: 

- стандартних видів - 74 %; 

- нестандартна - 24 %; 

- атипова - 2 %; 

5. Будова каналу ствола: 

- нарізна - 52 %; 

- гладкоствольна - 29 %; 

- комбінована - 19 %; 

6. Цільове призначення: 

- бойова -53 %; 

- мисливська - 14 %; 

- спортивна - 7 %; 

- багатоцільова - 26 %; 

7. Ступінь автоматичності: 

- автоматична - 42 %; 

- напівавтоматична - 24 %; 

- неавтоматична -34 %; 

8. Ступінь заряджання: 
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- однозарядна - 27 %; 

- багатозарядна - 73 %; 

9. Кількість стволів: 

- одноствольна - 57 %; 

- двоствольна - 40 %; 

- багатоствольна - 3 %; 

10. Калібр: 

- малокаліберна (до 6,5 мм) - 14 %; 

- середньокаліберна (6,5-9 мм) - 77 %; 

- крупнокаліберна (понад 9 мм) - 9 %; 

11. Вид, система та модель: 

- пістолети: Макарова (ПМ), Стєчкіна (АЛС), Токарева (ТТ), OЦ-27 

(ПСА) «Бердиш», Парабелум, ИЖ-71, Magnum Research Inc. (MRI) Desert 

Eagle, Smith and Wesson 5903, Colt M1911A1, Beretta 93R, Walther РP/РРК (у 

тому числі перероблені пістолети Марголіна, Zoraki, Atmaka, Kral, Blow) - 

35 %. 

Так, у 2009 р. К. у денний час доби, перебуваючи на території 

Центрального ринку, що по вулиці Лермонтова, у Центрально-Міському 

районі міста Кривого Рогу, у невстановленої слідством особи придбав 

самозарядний пістолет, виготовлений шляхом переробки невстановленою 

особою саморобним способом сигнального пістолета «ZORAKI MOD.914-S» 

калібру 9 mm P.A.K., заводський номер 65716. При цьому К. достовірно знав 

про факт переробки пістолета і його набуту здатність до ураження живої 

цілі, придатність до здійснення пострілів і бажав придбати саме такий 

пістолет [43]; 

- автомати: Калашникова (усіх моделей), карабин «Сайга», пістолет-

кулемет «Скорпіон», пістолет-кулемет «Узі», американська штурмова 

гвинтівка М16 – 45 %; 

- снайперські гвинтівки: СВТ, СВД, DSR, Мосіна – 4 % [Додаток В]. 

Так, в період часу з 2005 року по 22 вересня 2015 року С. без 
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передбаченого законом дозволу зберігав п'ятизарядний магазинний карабін 

«Мосіна», зразка 1938 року, промислового виробництва під патрон калібру 

7,62х53R зразка 1891/1908 років, в якого знищено маркування, штатне ложе 

замінено саморобним, а ствол виконаний лекгоз’ємним, який згідно з 

висновком експерта № 502 від 23.09.2015 є нарізною вогнепальною зброєю, 

придатною до стрільби [40]. 

Отже, можна визначити, що предметом незаконного переміщення, як 

правило, стає одноствольна (57 %) короткоствольна і середньоствольна 

(88 %) багатозарядна (73 %) вогнепальна зброя, як правило, промислового 

(69 %) вітчизняного виробництва (у тому числі країнами СНД) (57 %), 

стандартних видів (74 %), що має нарізну будову каналу ствола (52 %), 

бойове (53 %) та багатоцільове (26 %) призначення, автоматичної (42 %) та 

неавтоматичної (34 %) дії середнього калібру (6,5-9 мм) (77 %). 

 

 

1.4. Способи вчинення незаконного переміщення вогнепальної 

зброї та слідова картина 

 

Перші теоретичні дослідження способу вчинення злочину були 

проведені А. І. Вінбергом і Б. М. Шавером. Вони розглядали спосіб вчинення 

злочину як складову предмета криміналістики, вказували на можливість 

використання знань про нього для пошуку слідів злочинів, встановлення 

злочинців і розкриття вчинених ними злочинів. Велике значення надавалось 

знанню типових способів вчинення окремих видів злочинів і розробці на цій 

основі методик розслідування конкретних видів злочинів. Залежно від 

кримінально-правової кваліфікації злочинів вченими було сформульовано 

декілька визначень способу вчинення умисного злочину [70, с. 37]. 

В основному способи вчинення злочину вчені розглядали як «дії, 

спрямовані безпосередньо на досягнення злочинного результату» і включали 

в зміст цього поняття дії з проникнення злочинця на місце вчинення злочину, 
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прийоми, що використовуються злочинцем, особливості предмета посягання, 

місце, час та знаряддя злочину [70, с. 37]. 

Поетапно з розвитком наукової думки окремі вчені доповнювали і 

розширювали розуміння способу вчинення злочину. При цьому 

сформувалась загальновизнана думка про те, що вірне наукове визначення 

поняття способу вчинення злочину служить необхідною передумовою 

ефективного вивчення способів вчинення злочинів і використання отриманих 

даних для боротьби зі злочинністю [104, с. 66]. 

Не зовсім вірними, на наш погляд, є окремі аспекти, запропоновані 

Г. М. Мудюгіним, який виділив лише «спосіб вчинення» і «спосіб 

приховування злочину» [162, с. 65-66]. 

Поряд з цим В. П. Колмаков також розмежовував спосіб учинення і 

спосіб приховування злочину [91, с. 56]. Незважаючи на те, що вчений 

розглядає спосіб вчинення злочину у певній структурі і послідовності дій, з 

урахуванням загальної для них мети, поза увагою авторів залишився спосіб 

підготовки до вчинення злочину. 

Сьогодні кримінальне законодавство багатьох країн містить 

тлумачення і роз’яснення діям з готування до вчинення злочину. Не є 

винятком і Кримінальний кодекс України (ст. 14), де зазначається, що 

готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, 

усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину [117]. 

У криміналістичному значенні дії осіб, спрямовані на підготовку до 

реалізації злочинного задуму та досягнення злочинного результату, самі по 

собі залишають сліди, виявлення, дослідження та фіксація яких у 

подальшому можуть сприяти розкриттю та розслідуванню злочину, у тому 

числі і незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Розглядати підготовку як елемент способу вчинення злочину 

неодноразово пропонували і досить достеменно дослідили однодумці цього 
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наукового напряму. 

Так, Е. Д. Куранова, О. М. Колесніченко визначили спосіб вчинення 

злочину як спосіб з підготовки, спосіб вчинення самого злочину і спосіб дій, 

спрямованих на приховування (слідів) злочину [122, с. 165-167; 89].  

Такої ж позиції дотримується і низка сучасних дослідників, зокрема 

І. Гора зазначає, що аналіз і оцінка відомостей, які характеризують злочин з 

криміналістичних позицій, так чи інакше пов’язані із застосуванням 

криміналістичної класифікації способів дій злочинця [59, с. 38]. 

Не зовсім вдалою, на наш погляд, вбачається позиція Г. Г. Зуйкова, 

який зазначені попередніми авторами дії з підготовки, вчинення та 

приховування злочину об’єднав на підставі того, що ці дії спрямовані на 

досягнення єдиної мети [82, с. 32]. 

Як показує судово-слідча практика, мета, що була намічена під час 

підготовки до злочину, може змінюватися безпосередньо перед вчиненням 

злочину. У криміналістичному плані такі дії можуть характеризуватись 

наявністю сторонніх слідів, що залишені під час підготовки і не відповідають 

діям з реалізації злочинного посягання. Крім того, мета злочинних дій може 

виникати несподівано перед безпосереднім вчиненням злочину без дій з 

підготовки. 

Одночасно метою вчинення дій з приховування злочину може бути 

мотивація, що не пов’язана з конкретним злочином. 

Наприклад, першопричиною вбивства співучасника може бути сварка 

(у тому числі на грунті ревнощів, з корисливих мотивів, порушення 

субординації в ієрархічній структурі ОЗУ тощо), а додатковою мотивацією 

може виступати запобігання витоку інформації про злочинну діяльність. При 

цьому труп співучасника приховується або знищується таким чином, щоб 

неможливо було встановити його місцезнаходження. 

Нерідко в таких ситуаціях подальші дії злочинців можуть бути 

спрямовані не на приховування слідів раніше вчиненого злочину, а навпаки - 

на створення умов для полегшення їх виявлення правоохоронними органами. 
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Однак у цьому випадку злочинці намагаються спрямувати процес 

розслідування на те, щоб виявлені сліди вказували на одноособове вчинення 

злочину їхнім співучасником, якого вже фізично «ліквідовано» У 

розглядуваній нами категорії злочинів знищення залишених слідів 

(збройового мастила у нішах та схованках транспортного засобу, документів, 

схованок, співучасників тощо) становить 74 % [Додаток В; Д]. 

Розуміння способу вчинення злочину розширює М.В. Салтевський, 

додаючи, що «структура способу вчинення злочину являє собою комплекс 

речових, діючих і просторово-часових компонентів, пов’язаних 

функціонально» [194, с. 426]. 

Критично можна сприймати і думки Л. Л. Канєвського, який під 

способом вчинення злочину розуміє комплекс психофізичних і професійних 

навичок і вмінь, які застосовуються для підготовки, вчинення та 

приховування злочинів [85, с. 102]. 

Дану позицію, на наш погляд, не можна застосовувати до осіб, що 

вчинюють злочини у групі або у складі ОЗУ, оскільки їх злочинні дії 

супроводжуються постійним удосконаленням і не завжди залежать від 

психофізичних і професійних навичок та вмінь. Так, за даними, отриманими 

у результаті вивчення кримінальних проваджень розглядуваної категорії 

справ, більшість осіб (76 %), що вчинювали незаконне переміщення 

вогнепальної зброї, мали лише повну середню освіту [Додаток В; Д]. Крім 

того, спосіб вчинення злочину багато в чому залежить від матеріально-

технічних можливостей злочинців. 

Так, С. М. Зав’ялов стверджує, що спосіб вчинення злочину 

утворюється із взаємопов’язаних елементів, актів поведінки, спрямованих на 

підготовку, вчинення та приховування злочину [76, с. 7]. Аналогічна модель 

тріади дій, охоплених поняттям «спосіб вчинення злочину», відстоюється 

А.Ф. Волобуєвим, М.В. Даньшиним [48, с. 51; 66, с. 14]. 

Таким чином, більшість вчених, розкриваючи зміст цього поняття, 

визначає спосіб вчинення суспільно небезпечного діяння як систему дій з 
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його підготовки, вчинення та приховання. 

Слід зазначити, що вченими-криміналістами розглядалися й окремі 

питання способу вчинення незаконного обігу вогнепальної зброї, 

боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин, їх крадіжок, незаконного 

виготовлення тощо, однак дослідженню способів такого незаконного 

переміщення сьогодні приділено недостатньо уваги. 

Так, автори навчального посібника «Методика розслідування окремих 

видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ» серед типових 

способів підготовки до вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом 

зброї, виділяють: 1) підшукування об’єкта, з якого її можна викрасти, і 

ретельне його вивчення (режим роботи, маршрути, час і засоби пересування 

особи, яка має доступ до сховищ озброєння, наявність технічних засобів 

захисту й охоронної сигналізації, наявність сейфів та спеціальних захисних 

сховищ тощо); 2) підшукування осіб, яким можна зброю збути; 

3) підшукування співучасників; 4) створення підроблених документів, що 

надають дозвіл на зброю або не показують її нестачу; 5) підшукування 

способів для виносу зброї з об’єкта та обладнання для цього тайників (в одязі 

чи речах); 6) підшукування місця для зберігання зброї, обладнання для цього 

тайників; 7) закупівля макетів зброї, якими можна замінити справжню у 

місцях її зберігання. Щодо способів вчинення злочину, відповідальність за 

який передбачено у ст. 263 КК України, то ними автори визначають: 

зберігання, носіння, придбання, виготовлення, ремонт, передачу та збут 

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом 

дозволу (тобто незаконно). Незаконне носіння вогнепальної чи холодної 

зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових 

речовин або вибухових пристроїв є умисними, вчиненими без передбаченого 

законом дозволу діями з їх переміщення, транспортування особою 

безпосередньо при собі ( в руках, одязі, сумці, спеціальному футлярі, 

транспортному засобі тощо) [155, с. 252-253]. 
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Як зазначає Є. С. Тесленко, спосіб вчинення злочину, як правило, 

полягає в переробці, реставрації та ремонті боєприпасів, знайдених на полях 

битв Другої світової війни, але не придатних для безпосереднього 

використання за їх прямим призначенням. Незаконне придбання 

здійснюється шляхом пошуку і присвоєння знайдених боєприпасів і 

вибухових речовин на місцях боїв, купівлі, обміну, отримання в дар або в 

сплату боргу від громадян, що незаконно володіють цими об’єктами. 

Незаконне зберігання об’єктів злочину характеризується способами і 

місцями їх приховування [213, с. 13]. 

Однак слід зазначити, що такі дії не вичерпуються лише пошуком та 

зберіганням вогнепальної зброї. Злочинці після її відшукування ретельно 

обирають шляхи та можливості її незаконного переміщення. Крім того, 

дослідження автора, присвячене аспектам криміналістичного забезпечення 

початкового розслідування незаконного обігу боєприпасів та вибухових 

речовин у період Другої світової війни, дає нам змогу обґрунтовано сказати 

про те, що дії щодо незаконного переміщення вогнепальної зброї, зокрема 

вибір підготовчих заходів, безпосередніх способів переміщення та 

приховування слідів злочину, здебільшого обумовлюються метою 

подальшого використання вогнепальної зброї. 

Залежно від мети, переслідуваної злочинцем, дані дії з одним і тим же 

предметом злочинного посягання (як правило, при збуті) можуть вчинятися 

як комплексно (як правило, для отримання прибутку – бізнес), так і в якому-

небудь окремо обраному їх варіанті (як правило, для отримання разової 

матеріальної вигоди). Придбання зброї та боєприпасів здійснюють частіше за 

все з метою здійснення злочину (вбивства, розбійні напади, бандитизм, 

створення незаконних збройних формувань тощо) [188, с. 55]. 

І з цієї точки зору вірною ми вважаємо позицію К. В. Зайцевої, яка 

зазначає, що до незаконного володіння зброєю нерідко прагнуть особи, які 

мають намір використовувати її у протиправних цілях, однак злочинний 

задум тут є первинним. Сама зброя не створює в особи установку на 
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вчинення злочину з її застосуванням. Незважаючи на це, в даний час меті 

незаконних дій щодо обігу зброї не надається істотного значення. Мета дій з 

незаконного обігу зброї встановлювалася і вказувалася у судово-слідчій 

практиці тільки у випадку, якщо вже було скоєно злочин із застосуванням 

зброї [77, с. 14-15]. Наприклад, мотивами розкрадань предметів озброєння, 

скоєних військовослужбовцями, виступають: корисливі спонукання; 

спонукання мати предмети розкрадання в особистому користуванні; цікавість 

або самовираження; спонукання помсти на грунті негативних 

міжособистісних відносин. Найбільш поширена корислива мотивація 

припускає кінцеву мету заволодіння предметами озброєння та їх подальшу 

реалізацію [209, с. 14]. 

Так, Г. О. Бойко виділив спосіб вчинення і приховування злочину, а 

також особу злочинця як найбільш корисні дані, що мають специфіку 

порівняно з іншими видами злочинів, обумовлену спеціальним призначенням 

зброї і боєприпасів. Досить цікавою є позиція науковця стосовно 

необхідності розробки криміналістичної характеристики злочинів для 

окремих регіонів країни [27, с. 192]. 

Такі думки вченого, на наш погляд, мають право на існування, оскільки 

способи вчинення незаконного переміщення вогнепальної зброї у зоні АТО 

будуть різнитись від тих, які використовують злочинці в інших регіонах. 

Наприклад, використання тунелів і шахт для переміщення вогнепальної 

зброї притаманно у районах, де встановлено контрольно-перепускні пункти 

та обмежено територію вільного пересування (зона АТО, кордон країни, 

блокпости та пости патрульної поліції тощо). 

Виходячи з розуміння механізму злочину при вчиненні незаконного 

придбання, передачі, збуту, зберігання, перевезення або носіння зброї, її 

основних частин та боєприпасів, І. Ю. Рагулін розглядає систему 

взаємопов’язаних поведінкових актів (дій) учасників злочинних подій і 

обумовлених ними явищ у сфері незаконного обігу, які спричинили 

виникнення об’єктивної реальності криміналістично значимої інформації про 
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незаконний обіг зброї і боєприпасів [188, с. 54]. 

Способи вчинення та приховування розкрадань, як зазначає 

В. О. Талаллаєв, детерміновані етапами циклу просування предметів 

озброєння. Для категорії розкрадачів із числа матеріально відповідальних або 

посадових осіб характерні складні способи вчинення зазначених злочинів, що 

включають дії з підготовки, вчинення і приховання. Особи з числа 

військовослужбовців строкової служби вчиняють такі злочини імпульсивно 

при доступності предметів озброєння, з елементами попередньої підготовки і 

подальшим вжиттям заходів з приховування розкрадання [209, с. 15-16]. 

Отже, незаконне переміщення вогнепальної зброї слід розглядати як 

систему дій з підготовки, вчинення та приховування, котрі об’єднані єдиним 

умислом та обумовлені формою реалізації злочину, зумовленою умовами 

зовнішнього середовища, предметом злочинного посягання та соціально-

демографічними характеристиками злочинця. 

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень дозволило нам 

визначити найбільш поширені способи незаконного переміщення 

вогнепальної зброї. 

1. Способи підготовки до переміщення (79 %) [Додаток В; Д]: 

1.1) визначення способу переміщення вогнепальної зброї (97 %) 

[Додаток В; Д]: 

а) одноособово чи декількома особами (приховування в речах або 

одязі, маскування зброї шляхом її розбирання на складові). 

Підготовчі дії виражаються в основному: у підшукуванні скупників, 

виборі місця і часу вчинення злочину або збуту предметів злочинного 

посягання; визначенні об’єкта нападу; у виборі маршруту руху до об’єкта та 

місця вчинення злочину з використанням вогнепальної зброї; в підготовці 

контейнера для носіння предметів злочинного посягання; у виборі засобів 

маскування та приховування (знищення) слідів злочину; у забезпеченні алібі 

(завчасна підготовка відповідної заяви про випадкове виявлення 

вогнепальної зброї і при затриманні – заяви про те, що злочинець нібито 
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направляється її здати до правоохоронних органів, свідченням чого 

виступають завчасно попереджені особи) [188, с. 68]; 

б) вибір транспорту, яким буде переміщуватись вогнепальна зброя: 

- в легковому автомобілі: в порожнині двері під обшивкою; в 

багажнику з подвійним дном; 

- у вантажному автомобілі: ніші під кузовом для зберігання різного 

інструментарію або запчастин; подвійне дно підлоги кузова; 

- різні порожнини, наявні в залізничному рухомому складі, та ін. 

в) вибір поштової кур’єрської служби; 

1.2) визначення маршруту  –  69 % [Додаток В; Д]; 

1.3) підшукування справжніх (у тому числі з подальшою частковою 

підробкою: виправленнями, підчисткою, вклейкою фотокарток тощо) або 

виготовлення підробних документів (які маскують особу відправника 

(перевізника, кур’єра) та вогнепальну зброю тощо) – 34 % [Додаток В; Д]; 

1.4) визначення місця приховування (схованки)  вогнепальної зброї – 

89 % [Додаток В; Д]; 

1.5) підготовка маскуючих засобів (муляжів, шухляд, контейнерів 

та ін.) 76 % [Додаток В; Д]; 

1.6) вивчення маршруту руху транспорту та заходів перевірки вантажу 

– 57 % [Додаток В; Д]; 

1.7) пошук осіб, які згодні за винагороду перемістити вогнепальну 

зброю (провідники, водії-дальнобійники), а також встановлення контактів з 

працівниками поштових перевізників, транспортних організацій та ін. – 53 % 

[Додаток В; Д]; 

1.8) створення алібі у період переміщення вогнепальної зброї 

(повідомлення родичам, колегам по роботі, знайомим інформації, яка 

пояснює необхідність тимчасової відсутності за місцем проживання або 

роботи на період переміщення вогнепальної зброї) – 39 % [Додаток В; Д]. 

Як правило, злочинці купують квитки на залізничний транспорт або 

автобус, що йде паралельним маршрутом руху переміщення вогнепальної 
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зброї; 

1.9) пробне відправлення незначної частини зброї – 9 % [140, с. 91-92; 

Додаток В; Д]. 

2. До найбільш розповсюджених способів переміщення вогнепальної 

зброї відносяться такі (95 %) [Додаток В; Д]: 

2.1) з використанням транспорту (39 %) [Додаток В; Д]: 

автомобільного, залізничного, морського і повітряного, трамваю, метро, де 

серед вантажу перебуває ретельно прихована зброя. 

Так, на початку лютого 2015 року, у вечірній час К., перебуваючи 

поблизу історичного музею, розташованого за адресою: м. Харків, 

вул. Університетська, буд. 5, мав при собі пістолет «Stalker 917-НОМЕР_1», 

який незаконно перевіз при собі Харківським метрополітеном та 

електричкою сполученням «Харків – Козача Лопань» [41]. 

Вогнепальна зброя може бути розміщена у спеціально обладнаній 

схованці або перебувати у важкодоступних місцях транспортного засобу. 

При цьому злочинець здійснює закладку вогнепальної зброї в автомобілі, 

поїзді, залізничному рухомому составі, (рідше) літаку та іншому 

транспортному засобі; 

2.2) шляхом поштових відправлень (26 %) [Додаток В; Д]. Найбільш 

популярними сьогодні є такі поштові перевізники: «Укрпошта», «Нова 

пошта», «Ін тайм», «Делівері» та ін. Під час названого способу переміщення 

злочинець здійснює певні дії: здає посилку з вогнепальною зброєю на пошту 

для пересилання, упаковуючи її таким чином, щоб не відбулося самовільного 

розпаковування при пересиланні. Крім цього використовуються засоби для 

знищення запахових слідів збройного мастила (курильний тютюн, зерна кофе 

тощо). 

Так, 26-річний громадянин К. через Інтернет підшукував покупців на 

зброю та набої до неї. Розрахунок відбувався за допомогою банківських 

платіжних карток, після чого зловмисник відправляв замовлення поштою у 

будь-які регіони України. 
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До складу групи входили ще двоє співучасників, один з яких займався 

пошуком та постачанням складових частин до вогнепальної зброї, а інший 

здійснював повний цикл виготовлення, закалювання та підгонки деталей, 

яких бракувало (нарізних стволів, затворів, бойків тощо). Металообробні 

станки та інше обладнання для кустарного виготовлення елементів 

вогнепальної зброї зловмисник розмістив на території свого приватного 

домоволодіння [164]; 

2.3) з використанням попутного транспорту (7 %) [Додаток В; Д]. 

Одним із найбільш відомих сайтів для попутників є «blablacar.com.ua» [172]. 

У цей спосіб злочинець використовує легальну схему домовленостей про 

подорожування або перевезення вантажу, вміст якого водієві не відомий. 

Дана схема виглядає таким чином: 

а) водії публікують маршрут поїздки, вказавши ціну за місце; 

б) пасажири домовляються телефоном з водіями і бронюють місце в 

автомобілі; 

в) попутники подорожують разом (або водій перевозить вантаж), 

розділяючи витрати на пальне та ін.  

Подальші дії є загальними для вищеописаних: злочинець повідомляє 

спільників про початок процесу переміщення вогнепальної зброї та уточнює 

дії, які повинні бути вжиті на її завершальному етапі; вносить необхідні 

корективи у свою діяльність з урахуванням складних ситуацій; збирає 

інформацію й аналізує, як протікає процес переміщення; 

2.4) переміщення особисто при собі (перенесення) (25 %) [Додаток В; 

Д], у ручній поклажі, в сумці, валізі, під одягом, в руках, у предметах-

схованках, коробках та ін. [Додаток В; Д]. 

Діяльність злочинця полягає в досягненні бажаного результату: 

визначається час і місце вчинення злочину із використанням схованої 

вогнепальної зброї; вилучається зі схованки вогнепальна зброя; здійснюється 

її збут, переховування, застосовується у разі вчинення злочину; при продажу 

вогнепальна зброя передається покупцеві, злочинець отримує гроші або 
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цінності та ін. 

Як зазначають А. І. Дерев’янко та В. І. Єзікян, носіння і перевезення 

зброї здійснюються шляхом збереження і переміщення її особою 

безпосередньо при собі в предметах одягу, в супутніх предметах або 

зберігання і переміщення при собі у транспортних засобах [68, с. 147]. 

Крім зазначених найбільш розповсюджених способів вчинення 

досліджуваних злочинів на практиці зустрічаються й інші, які не увійшли до 

їх переліку, оскільки вони є одиничними; доля таких складає близько 3 % 

[Додаток В; Д]: 

2.5) з використанням природніх умов (сплавлення річковими водами; з 

використанням потоків вітру для повітряних куль). Контейнер з 

вогнепальною зброєю закріплюють до плавучого засобу; «сплавлють» за 

течією річкових вод, як правило, у місцях перетинання контрольно-

пропускних пунктів (АТО), повідомляють спільників про рух «вантажу» або 

легально перетинають зазначені зони і чекають у місці прибуття «вантажу»; 

2.6) з використанням спеціально навчених тварин. Прикріплюють 

вогнепальну зброю до тварини, дають команду на початок руху, після чого 

здійснюють дії, описані у попередньому пункті; 

2.7) з використанням спеціально обладнаних тунелів. Цей спосіб 

використовують також, як правило, у місцях перетинання контрольно-

пропускних пунктів (АТО). Злочинці особисто перетинають тунель, 

переносячи або перештовхуючи «вантаж». 

У разі обладнання тунелю залізничною колією використовують 

вагонетки. Після чого здійснюють дії, описані у п. 2.5. 

Іншим варіантом є й такий, коли тунель обладнано дротом, тросом або 

мотузкою, до якої з одного боку тунелю злочинці закріплюють вантаж, з 

іншого співучасники тягнуть за мотузку (дріт, трос) тощо; 

2.8) з використанням спеціальних автоматизованих або дистанційно 

керованих пристроїв, механізмів, транспортних засобів тощо 

(квадрокоптерів, безпілотників, плаваючих засобів). Злочинці прикріплюють 
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«вантаж» з вогнепальною зброєю до дистанційно керованого пристрою, після 

чого здійснюють його керування до визначеного пункту, де співучасники 

чекають на його прибуття [140; Додаток В; Д]. 

3. Способи приховування злочину (63 %) спрямовані на знищення 

слідів. Діяльність злочинців на цьому етапі спрямована на приховування 

слідів злочину, зокрема: 

3.1) приховування в конкретному місці вогнепальної зброї – 97 % 

[Додаток В; Д]; 

3.2) вдосконалення або створення схованки вогнепальної зброї – 36 % 

[Додаток В; Д]; 

3.3) вжиття заходів щодо запобігання витоку інформації про факт 

незаконного переміщення вогнепальної зброї – 63 % [Додаток В; Д]; 

3.4) знищення залишених слідів (збройового мастила у нішах та 

схованках транспортного засобу; документів; схованок; співучасників; 

засобів маскування, наприклад одягу чи париків; муляжів тощо) – 74 % 

[Додаток В; Д]. 

Якщо вогнепальна зброя була призначена для вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, після його вчинення злочинець її приховує 

(попередньо знищивши сліди на вогнепальній зброї, викидає у водойму, 

каналізаційну систему, розбирає і по частинах викидає в різні місця, тобто 

вживає заходів щодо знищення слідів, знарядь, засобів вчинення злочину; 

здійснює маскування своїх дій під легальні, фальсифікує інформацію або її 

носії (знищує записи з камер відеоспостереження, створює алібі, забезпечує 

неправдиві свідчення та ін.); 

3.5) здійснення психологічного чи фізичного впливу на свідків та 

очевидців незаконного переміщення вогнепальної зброї – 18 % [140; 

Додаток В; Д]. 

При аналізі даної стадії виявляються певні закономірності, які в 

основному зводяться до такого: а) при обігу значної кількості кримінальних 

предметів злочинець (злочинці), як правило, прагнуть знищити сліди 
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вчиненого (наприклад, через демонтаж кримінальних предметів і т.д.); це 

може бути зумовлене і характеристиками досліджуваних предметів 

(наприклад, подібні дії спостерігалися у випадках незаконного переміщення 

дорогих, рідкісних екземплярів зброї, її останніх технічних зразків); б) у разі 

якщо досліджуваний злочин скоєно членом (членами) ОГ чи ЗО, 

приховування слідів злочину можливе аж до таких методів, як фізичне 

знищення або залякування свідків події [173, с. 36-37]. 

Ознаками маскування і фальсифікації як способів приховування 

незаконного обігу зброї служать: виявлення транспортних засобів зі 

спеціально обладнаними схованками для прихованої перевезення 

вогнепальної зброї; виявлення житлових або складських приміщень з 

обладнаними тайниками; повністю або частково фальсифіковані документи, 

які нібито засвідчують факти легального володіння зброєю, їх легального 

придбання і транспортування; існування легального одержувача вантажу 

зброї; підміна придатних до використання екземплярів зброї навчальними 

екземплярами, муляжами та ін., створення видимості несправності і 

непридатності зброї до стрільби шляхом заміни окремих деталей на дефектні, 

імітації іржі в стовбурі або на ударно-спусковому механізмі; 

розукомплектування зброї; помилкові показання, повідомлення, заяви 

[237, с. 50-67]. 

Одним з важливих елементів криміналістичної характеристики 

окремих видів злочинів, вивчення якого може сприяти висуненню версій, 

виявленню злочинця, встановленню об’єктивних даних під час розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, є слідова картина.  

Сучасний етап розвитку науки криміналістики у цій сфері спонукає до 

вивчення проблематики слідової картини окремих категорій злочинів, у тому 

числі незаконного переміщення вогнепальної зброї, яка наразі не знайшла 

гідного висвітлення у роботах сучасних авторів. 

Криміналістикою доведено, що неможливо скоїти злочин, не 

залишивши при цьому тих або інших слідів [121, с. 59]. 
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Як стверджують Є. І. Макаренко, О. В. Негодченко, В. М. Тертишник, 

незалежно від рівня досвідченості злочинця він не в змозі повністю знищити 

сліди кримінального діяння [133, с. 7]. 

Як зазначає С. В. Головкін [58], щоб вилучити зі слідів 

криміналістично значиму інформацію, треба знати їх характеристику, 

механізм утворення, встановити локалізацію, форму існування у часі та 

просторі. Завдяки сліду здійснюється встановлення того факту, що у 

минулому причетним до взаємодії з іншими об’єктами був той самий об’єкт, 

що досліджується зараз [26, с. 240]. Це визначає їх безумовне найвагоміше 

значення у пошуку винного та встановленні об’єктивних даних щодо 

злочинної події. 

Розглядаючи зазначений елемент у складі криміналістичної 

характеристики злочину, вчені пропонують широке та вузьке розуміння 

слідів. Так, І. С. Андрєєв, Г. І. Грамович, М. І. Порубов, М.В. Салтевський 

зазначають, що названа категорія включає опис матеріальних й ідеальних 

слідів-відображень на момент вчинення злочину [196, с. 420; 5, с. 45]. У 

вузькому розумінні під слідами розуміють так звані залишкові явища, які 

являють собою матеріально фіксовані відображення зовнішніх ознак одного 

об’єкта на іншому. 

До слідів злочину в широкому розумінні О.Н. Колєсніченко включав 

зміни у речовій обстановці місця події; сліди-відображення; предмети – 

речові докази; документи – письмові докази; осіб, що можуть бути допитані 

як свідки [203, с. 39-40]. 

На думку В.О. Коновалової, слідова картина злочину є новим 

елементом криміналістичної характеристики і комплексом слідів, що 

відображає картину події злочину [96, с. 25]. У свою чергу, А.Ф. Волобуєв 

сліди у складі криміналістичної характеристики злочинів окремого виду 

окреслює як різноманітні зміни, що вносяться ними в навколишню 

обстановку [115, с. 374]. 

Продовження цих поглядів можна знайти й у інших авторів, зокрема 
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А. П. Шеремет зазначає, що в криміналістичній характеристиці слідова 

картина охоплює: а) зміни в речовій обстановці місця події злочину – ці 

зміни, відображаючи дії злочинця, потерпілого та інших осіб, дії знарядь, 

засобів і механізмів, полягають у порушенні початкового стану, 

місцезнаходження, структури різних об’єктів, що складають речове 

середовище, в якому вчинено злочин; б) сліди-відображення (сліди рук, ніг, 

інструментів тощо); в) предмети – речові докази, в тому числі документи, 

речі і мікрочастини [234, с. 344]. 

Також Р.С. Бєлкін пропонував інформацію, носієм котрої є слід, 

поділяти на особистісну (інформацію про людину як об’єкт чи суб’єкт 

процесу слідоутворення), речову (інформацію щодо відображуваного та 

такого, що відображує, предметів) й операційну (інформація про операцію, 

що призвела до утворення сліду, тобто про механізм слідоутворення) 

[19, с. 63]. 

«Виявлення і фіксація слідів – одна з основоположних операцій слідчої 

діяльності, яка значною мірою визначає позитивний чи негативний результат 

розслідування. Для утворення і виявлення слідів характерними є певні 

закономірності, врахування і використання яких дозволяє вести 

цілеспрямований збір доказової інформації. Найбільш важлива роль серед 

них належить закономірностям, які виявляються в утворенні слідів взаємодії 

і взаємовідображення об’єктів, що пов’язані з подією злочину. Керуючись 

ними, слідчий шукає і використовує сліди перебування особи на місці події, 

сліди застосування певних знарядь, сліди дій конкретним способом тощо» 

[10, с. 5]. 

Аналізуючи закономірні зв’язки між окремими елементами 

криміналістичної характеристики, І.М. Лузгін зазначав, що вони 

встановлюються завдяки вивченню слідів злочину, в яких відображаються дії 

правопорушника, ознаки його самого чи потерпілого, ознаки знарядь, 

використаних винним [109, с. 301]. 

Окремі науковці, досліджуючи питання криміналістичної 
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характеристики злочинів, наголошують на необхідності вживання замість 

терміна «слідова картина» терміна «слідова обстановка», аргументуючи це 

тим, що останній включає в себе, об’єднує в собі час, місце, обставини, 

обстановку вчинення злочину [201, c. 249-250]. У свою чергу, Г. М. Буканов 

зазначає, що для кожного виду злочину можна вирізнити групи характерних 

(типових) слідів як системи змін, що настають у результаті подій 

відповідного роду, виду. Типові сліди – це збірна категорія, що включає 

будь-які сліди, що можуть мати місце при вчиненні певного виду злочину. У 

кожному ж конкретному випадку обстановка місця події може містити лише 

деякі сліди з такого переліку типових слідів. У той же час злочинець може 

утворити сліди, які не є типовими та мають незвичайний вид. Зазначені 

розходження дозволяють простежити співвідношення: частковий збіг понять 

«типові сліди події» («слідова картина») і «обстановка місця події» (зокрема, 

її зміни, викликані подією, що відбулась) [29, c. 128]. 

Вважаємо, що такий підхід є необґрунтованим і не відповідає потребам 

практики, тому що під час досудового розслідування слідчого цікавить не 

термінологічне значення досліджуваних об’єктів, а їх змістове наповнення, 

котре повинно мати сукупність слідів (матеріальних та ідеальних), що були 

залишені під час вчинення злочину. Більш прийнятним у цьому випадку, на 

нашу думку, є термін «слідова картина». 

Знання слідової картини як елементу криміналістичної характеристики 

незаконного переміщення вогнепальної зброї має істотне значення під час 

розслідування цих злочинів, оскільки дозволяє слідчому заповнювати 

прогалини малоінформативної слідової картини на початковому етапі 

розслідування. 

Слідова картина відіграє важливу роль і набуває особливого значення, 

коли між нею й іншими елементами криміналістичної характеристики 

виявляються кореляційні зв’язки, які дозволяють прогнозувати наявність 

невідомих елементів за наявності низки відомих. 

Досліджуючи слідову картину незаконного обігу вогнепальної зброї, 
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П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко 

зазначили, що сліди зброї є різноманітними і залежать від багатьох факторів: 

моделі зброї; використовуваних боєприпасів; умов учинення злочину; дій, які 

виконує суб’єкт для приховування слідів злочину. Сліди зброї – це, 

насамперед, сліди-предмети: зброя, боєприпаси, різні речі (шомпол, 

протирка, кобура, пакувальний матеріал, в якому зберігалась зброя (тканина, 

папір, дерево)). Сліди-предмети – це патрони з осічкою, гільзи, дріб, пижі, 

прокладки, незгорілі порошинки, сліди кіптяви. Крім того, сліди зброї – це 

сліди взаємодії зброї, боєприпасів з предметами середовища (оточення): 

пробоїни, вм’ятини, зруйновані предмети (скляні, керамічні), зрештою, це 

сліди на тілі людини, розриви, кіпоть на тканинах (пасок обтирання), 

укорінені порошинки, опіки тощо. Сліди кіптяви можуть залишатись на 

об’єктах, які були в зоні дії порохових газів, а саме на тілі й одязі особи, яка 

стріляла, й осіб, які були присутні при цьому [24, с. 292-293]. 

Як зазначає І.С. Марків, усі види злочинної поведінки з вогнепальною 

зброєю можна умовно віднести до так званих «мирних», ненасильницьких 

видів незаконного обігу зброї, які істотно відрізняються від насильницьких 

злочинів. У зв’язку з цим місце вчинення злочину – це ще одна важлива 

складова слідової картини [135]. 

Слід зазначити, що під час незаконного переміщення вогнепальної 

зброї через перепускні пункти злочинці можуть вдаватись до насильницьких 

дій у разі викриття місця приховування (схованок у транспортному засобі, 

безпосередньо при собі в предметах одягу, в супутніх предметах або 

зберігання і переміщення в транспортних засобах). При цьому злочинець, як 

правило, витрачає певні зусилля на вивчення передбачуваного маршруту 

руху, що припускає попереднє спостереження за характером дій та 

пересування відповідних правоохоронців. 

Як показує судово-слідча практика, активні дії злочинців, як правило, 

досягаються шляхом: висловленням погрози застосування насильства, що 

супроводжується демонстрацією серйозності намірів здійснити свою 
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погрозу, наприклад приведенням наявної вогнепальної зброї в бойовий стан, 

застосуванням насильства, не небезпечного для життя й здоров’я, нанесення 

тілесних ушкоджень, які позбавляють жертву можливості подальшого опору 

(удари по голові, інших життєво важливих органах). 

Це, у свою чергу, відображається у свідомості очевидців або в 

матеріальній обстановці місця нападу. Тому під час розслідування 

зазначених фактів на місці події можуть залишатись сліди, що є типовими і 

для інших категорій злочинів: недопалки, сліди рук, ніг, інструментів, 

транспортних засобів та моторного чи трансмісійного мастила, біологічні 

виділення тощо. 

Слідова картина незаконного переміщення вогнепальної зброї 

характеризується наявністю ідеальних та матеріальних слідів злочину. 

Джерелом ідеальних слідів є відповідні категорії свідків, а також 

потерпілі, обвинувачувані (підозрювані). 

Нами встановлено, що виникнення типових слідчих ситуацій (див. 

підрозділ 2.1), які складаються на початковому етапі розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, закономірно обумовлено 

наявністю слідів вчинення даної категорії злочинів, які узагальнено мають 

такий вигляд: 

1. Затримано особу, яка незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є 

достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини злочину. 

Дана типова слідча ситуація характеризується наявністю таких слідів: 

– вогнепальна зброя у зібраному стані (67 %); 

– комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання 

(33 %); 

– валіза, ручна поклажа, контейнер, короб, упаковка (паперова, мішок, 

пакет), у тому числі ті, які використовуються для маскування під предмети 

побуту, а також футляр, чехол, кобура тощо (18 %); 

– сліди на транспортному засобі, який використовувався для 

переміщення (збройове мастило; подряпини; спеціально виготовлені ніші, 
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тайники, подвійне дно тощо) (57 %); 

– підробні супровідні документи, виготовлені частково або повністю 

(у тому числі ті, які посвідчують особу, зокрема: паспорт громадянина 

України, війсковий квиток, посвідчення волонтера, а також ті, які дають 

право на носіння іншої (легальної) вогнепальної зброї тощо) (35 %); 

– одяг, призначений для військових або для волонтерів чи той, який 

маскує злочинця під відповідний злочинний задум (легенду) (12 %); 

– сліди на тілі або одязі перевізника (кур’єра) (15 %); 

– запахові сліди (45 %); 

– аудіо-, відеозапис, отримані в ході проведення НСРД (29 %) [151; 

Додаток В; Д]. 

2. Особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 

повідомлення про підозру. 

Для цієї типової слідчої ситуації характерною є наявність ідеальних 

слідів, отриманих у ході проведення СРД, зокрема: 

– свідчення очевидців та свідків (35 %); 

– свідчення підозрюваного (обвинуваченого) (52 %); 

– свідчення потерпілого в іншому кримінальному провадженні (18 %); 

– свідчення та повідомлення, отримані від конфідентів (47 %). 

Як правило, серед матеріальних слідів на початковому етапі 

розслідування переважають матеріали за результатами проведення НСРД: 

– кореспонденція, отримана у результаті арешту, огляду, і виїмка згідно 

зі ст. 261-262 КПК України (1 %); 

– магнітні носії інформації або протоколи, виготовлені в ході зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних 

інформаційних систем відповідно до ст. 263-264 КПК України (31 %); 

– зразки речей і документів або їх копії, виготовлені під час обстеження 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (4 %); 

– матеріали, отримані в ході контрольованої поставки, контрольованої 

та оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту або імітування 
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обстановки злочину, що проводилось відповідно до ст. 271 КПК України 

(26 %); 

– зразки, які було отримано для порівняльного дослідження відповідно 

до ст. 274 КПК України (3 %) [151; Додаток В; Д]. 

3. Виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 

використанням транспортного засобу або поштових відправлень, але 

злочинець невідомий. 

Вивчення матеріалів кримінальних проваджень показало, що для 

зазначеної типової слідчої ситуації характерною є наявність таких слідів 

незаконного переміщення вогнепальної зброї: 

– вогнепальна зброя у зібраному стані (79 %); 

– комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання 

(19 %); 

– відходи виробництва вогнепальної зброї (5 %); 

– комплектуючі частини оптичних приладів для стрільби з 

вогнепальної зброї (2 %); 

– упаковка та написи, виготовлені на ній (14 %); 

– запахові сліди (27 %); 

– сліди рук, одягу перевізника (кур’єра), ґрунту, біологічні сліди та 

інші об’єкти, залишені на контейнері, коробі, упаковці або самій зброї 

(37 %); 

– набої до вогнепальної зброї (58 %); 

– супровідні документи при використанні поштових відправлень (94 % 

– процент вираховувався з кількості вивчених справ, в яких вогнепальна зброя 

відсилалась кур’єрськими службами ) [139; 145; 146; 151; Додаток В; Д]. 

4. Виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, упаковки), 

які свідчать про здійснення переміщення вогнепальної зброї. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень свідчать, що до типових 

слідів злочину відносяться: 

– окремі частини вогнепальної зброї (19 %); 
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– сліди особи (кур’єра), яка перевозила зброю (рук, ніг) (24 %); 

– набої до вогнепальної зброї (35 %); 

– залишки документів  (19 %); 

– підземні тунелі, в яких переміщалася зброя, у тому числі 

квадрокоптери, плаваючи засоби, а також залишки їх механізмів і частин 

(29 %); 

– сліди транспортних засобів (13 %); 

– сліди біологічного походження (4 %); 

– залишені об’єкти (14 %); 

– мікрооб’єкти (1 %); 

– запахові сліди (27 %) [Додаток В; Д]. 

5. Злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду. 

Для цієї слідчої ситуації характерною є наявність таких слідів: 

– свідчення очевидців, свідків, родичів та знайомих, колег по роботі 

про відсутність злочинця за місцем проживання (35 %); 

– матеріали кримінальних проваджень (45 %) 

– записи з камер відеоспостереження (14 %); 

– сліди транспортного засобу на парковці (3 %); 

– записи в журналах обліку транспортних засобів на автостоянці (2 %); 

– інше (4 %)  [Додаток В; Д]. 

До слідів також відносяться упаковки від набоїв до вогнепальної зброї, 

упаковка від цигарок, що залишені неподалік від місця події [155, с. 258]; 

підроблені паспорти, квитки, документи на перевезення вогнепальної зброї 

(товарно-транспортні накладні, картки складського обліку, фіктивні договори 

і гарантійні листи, доручення, платіжні дорученя тощо) [155, с. 258] 

документи на перетинання зони АТО. 

У разі незаконного переміщення вогнепальної зброї кустарного 

виробництва, переробленої вогнепальної зброї та виготовленої шляхом 

переробки виробів, що не були вогнепальною зброєю, або саморобної 

вогнепальної зброї на поверхнях ствола зазвичай залишаються сліди у 
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вигляді вм’ятин із характерним рисунком від лещат або інших пристосувань, 

якими він затискався під час розсвердлювання, а також подряпин і зрушень 

металу через перевертання деталей у кріпленні [55]. 

Сліди технологічних операцій зазвичай присутні на зовнішніх 

поверхнях пристрою у вигляді слідів тиску, різання, які можуть бути 

джерелом інформації про устаткування, інструменти і специфіку 

виготовлення деталей і вузлів [86, с. 175]. 

Сліди корозії та механічних пошкоджень свідчать про порушення 

правил зберігання та поводження з пристроєм. Наявність подібних ознак 

вимагає додаткової уваги до забезпечення техніки безпеки при роботі з 

такими об’єктами [86, с. 164-165]. 

Ознаками знищення інформації або її носіїв служать: 

– сліди дій зі знищення обстановки місця, де виготовлялася, 

зберігалася, пакувалася і готувалася до транспортування зброя; 

– приведення у непридатний стан інструментів, що використовувалися 

для виготовлення або випробування та пристрілки зброї; залишки матеріалів, 

вцілілі після знищення їх основної кількості, плями збройової мастила, що 

збереглися, залишки тари та ін.; 

– частини знищеної документації, що випадково збереглися в місцях 

виготовлення чи зберігання зброї і боєприпасів  [237, с. 80]. 

Найчастіше вилучена у злочинців вогнепальна зброя має сліди 

знищення маркувальних позначень (номера, року випуску, заводу-виробника 

тощо). Їх відновлення дозволяє більш точно визначити марку, зразок 

досліджуваного предмета, встановити його законного власника та ін. 

[237, с. 119]. 
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1.5. Характеристика особи злочинця 

 

Загальні теоретичні пізнання про особу злочинця, починаючи з 

наукових досліджень Чезаре Ломброзо, дали можливість сформувати 

класифікаційні системи даного елемента криміналістичної характеристики. 

Зокрема, зазначений вчений виділив такі їх категорії: 1) природжені 

злочинці; 2) злочинці внаслідок божевілля; 3) психопати та інші особи з 

психічними аномаліями; 4) злочинці із пристрасті; 5) звичні злочинці 

[128, с. 140]. 

Автор наукової категорії «криміналістична характеристика злочинів» 

О. Н. Колесніченко зазначив, що особа злочинця є поняттям широким, 

охоплює складний комплекс ознак, що його характеризують, в тому числі 

його моральний та духовний світ, взаємодію із соціальними та 

індивідуальними життєвими умовами, які певною мірою вплинули на 

вчинення злочину [204]. 

У свою чергу, П. С. Дагель науково-теоретичну категорію «особистість 

злочинця» визначив як сукупність соціально-політичних, психічних і 

фізичних ознак особи, яка вчинила злочин, що має кримінально-правове 

значення [64, с. 15]. Продовжуючи дослідження цієї складової 

криміналістичної характеристики крізь призму її розуміння як особистість 

злочинця, І.М. Даньшин визначив останню як сукупність істотних і стійких 

соціальних ознак і соціально зумовлених біопсихологічних особливостей 

індивіда, які, об’єктивно реалізовуючись у вчиненому конкретному злочині 

(злочинах) під вирішальним впливом негативних обставин зовнішнього 

середовища, що додають учиненому діянню характер суспільної небезпеки, а 

винній особі (даному індивіду) – властивості суспільної небезпеки, у зв’язку 

з чим вона й залучається до відповідальності, передбаченої кримінальним 

законом [65, с. 117-126]. 
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Окремі наукові досягнення дають можливість розглядати цей елемент 

криміналістичної характеристики злочину з точки зору різниці розуміння 

таких понять як «особа» та «особистість». 

Так, М. М. Майстренко говорить про те, що дані поняття не 

виключають одне одного, втім різняться за змістовною частиною, 

відрізняючись кількістю ознак. Поняття «особистість» є ширшим, таким що 

охоплює, окрім соціальної сутності, ролі індивіда у соціумі, численні грані 

людської індивідуальності, внутрішній світ (духовну складову). Термін 

носить психологічне забарвлення, спонукаючи встановити внутрішні 

потреби, мотиви, переконання, установки конкретної особи. Вживання його є 

доцільним у конкретних випадках, при складанні портретів злочинців 

[132, с. 11].  

На наш погляд, слід погодитись з думками М. Т. Ведєрнікова, що у 

розробці криміналістичної характеристики особи злочинця досить важко 

виділити інформацію, що має суто криміналістичне значення, оскільки особа 

– єдине цілісне явище, всі сторони якого взаємопов’язані і взаємообумовлені 

[36, с. 76]. Це пояснює міжнауковий взаємозв’язок правових наук, оскільки 

криміналістика черпає дані про особу злочинця головним чином з 

кримінології, кримінального права, психології, фізіології та у зворотному 

порядку постачає суміжним галузям знань свої наукові рекомендації, що 

відбивають специфіку деяких сторін особи злочинця в механізмі вчинення 

злочину, способі слідоутворення [239, с. 69].  

Слід зазначити, що у структурі криміналістичної характеристики 

злочинів, яка спрямована на систематизацію вагомої для розслідування 

інформації щодо певної групи злочинів, отриманої на підставі аналізу 

матеріалів кримінальних справ, дані про особу злочинця мають не лише 

криміналістичний характер. Правознавці використовують ці знання для 

вирішення питань кваліфікації злочинів, кримінологи – для вирішення 

проблем їх профілактики, а криміналісти – для організації процесу розкриття 

та розслідування злочинів [84, с. 41]. 
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Сучасні автори під час дослідження особи злочинця, котрий вчинює 

окремі види злочинів, виходять переважно з вікових, соціально-

демографічних, морально-психологічних і других подібних особливостей, що 

характеризують ту чи іншу особу [159, с. 29-33]. 

Крім того, В. Ю. Шепітько вказує, що особа злочинця має певні дані 

демографічного характеру, деякі моральні якості та психологічні особливості 

[230, с. 258]. В той же час М. Ю. Валуйська у контексті досліджуваної 

проблематики пропонує розглядати особу злочинця за такими критеріями: 

домінуючі інстинкти; умови соціалізації (особливо ранньої); темперамент; 

інтелект; вольові якості; мотивація злочину (в тому числі ступінь 

віддаленості від умовної психологічної норми рушійних сил конфлікту, що 

знайшов своє вирішення у вчиненні вбивства); суб’єктивна кількість зусиль, 

прикладених для досягнення злочинного результату (фізичних, 

інтелектуальних, психологічного навантаження з подолання психологічних 

бар’єрів); ступінь підготовленості вбивства [31, с. 140].  

Детальний аналіз робіт вчених (О. О. Ексархопуло, Н. Т. Ведєрніков, 

О. Н. Колесніченко, О. В. Лускатов, Т. О. Сєдова) дозволив Т. О. Лускатовій 

узагальнити наукові погляди стосовно визначення загальних ознак особи 

злочинця. Автор зазначила, що усю інформацію щодо нього доцільно 

поділяти на таку, що індивідуалізує (біографічні дані, дані щодо 

матеріального стану, стану здоров’я, психологічних особливостей) й таку, що 

характеризує особу (у суспільно-виробничому, суспільно-політичному, 

суспільно-побутовому аспектах) [131, с. 29-30]. 

На підставі думок зазначених авторів вважаємо, що дані про особу, 

яка вчинила незаконне переміщення вогнепальної зброї, складаються з таких 

властивостей: 

1) фізичні; 

2) соціально-демографічні; 

3) моральні; 

4) психологічні. 
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Вивчення наукової літератури дає змогу висновувати, що незаконне 

переміщення вогнепальної зброї розглядається вченими як складова 

незаконного обігу, зокрема носіння, у зв’язку з чим особа злочинця 

визначалась науковцями шляхом виокремлення типових ознак притаманних 

злочинним елементам широкого спектру, про що свідчать наукові джерела як 

вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зазначимо думки деяких з них. 

У контексті визначення структури слідчої ситуації В. В. Войнов 

зазначив, що в ній знаходять відображення всі найбільш значущі обставини 

розслідуваного злочину, у тому числі дані про навички злочинця, що скоїв 

злочин [47, с. 16]. 

Поряд з цим С. Г. Павліков, розглядаючи криміналістичну 

характеристику незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв та 

речовин, виділив три основні типи осіб, які вчинюють досліджувані діяння: 

«випадковий» тип, «ситуаційний» і «злісний». Тип «випадкового» злочинця 

автор характеризує відсутністю антисоціальної спрямованості своїх дій, 

вчиненням злочинів, як правило, під впливом випадково виниклих і 

незалежних від нього факторів, наприклад, в силу незнання правових норм, в 

силу збігу важких життєвих обставин. Тип «ситуаційного» злочинця 

розуміється як проміжний між першим і типом «злісного» злочинця. Основні 

риси цього типу: при наявності певних факторів (наприклад, пропозиції 

виготовити, перевезти тощо кримінальні предмети за винагороду, покинути 

бойовий пост тощо) особа вчиняє відповідний злочин. Представникам типу 

«злісного» злочинця, як правило, властиве усвідомлене і цілеспрямоване 

вчинення злочинів з метою прямого або опосередкованого одержання 

злочинних доходів при вчиненні незаконного обігу зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин і вибухових пристроїв. Часто ці особи є членами 

організованих злочинних формувань, основою злочинної діяльності яких є 

зазначені злочини [173, с. 65-68]. 

Характеризуючи особу учасників незаконного обігу боєприпасів і 

вибухових речовин періоду Другої світової війни, Є. С. Тесленко використав 
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не тільки дані криміналістики про професійних навичках і уміннях особи, але 

і положення кримінології про моральної деформації особистості, готовності її 

до вчинення злочину, соціальної адаптації особистості. На цій основі автор 

класифікує типи особистостей учасників незаконного обігу боєприпасів та 

вибухових речовин за такими групами: «професіонал-пошуковик»; 

«любитель-експериментатор»; «колекціонер»; «старйовщик»; 

«металобрухтівники» [213, с. 14-15]. 

Досліджуючи кримінологічну характеристику осіб, що вчинюють 

злочини проти громадської безпеки, предметами яких є зброя, бойові 

припаси та вибухові речовини, М. М. Майстренко особу злочинця розкриває 

через критерій її соціальної спрямованості, виходячи при цьому із 

співвідношення негативної та позитивної спрямованості. Особи, що 

вчиняють злочини проти громадської безпеки, предметами яких є зброя, 

бойові припаси та вибухові речовини наділені певними характерними 

ознаками, що пояснюються специфікою навичок, вмінь, комплексу інтересів 

та інших суттєвих та доволі стійких властивостей, що були сформовані під 

впливом негативних елементів соціального середовища [132, с. 11]. 

Вищезазначені підходи вивчення особи злочинця, який вчинює 

злочини у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, широко 

використовується й у навчально-методичній літературі [155, с. 257-258]. 

Разом з цим приклади проведених досліджень не позбавляють нас 

можливості підтримати погляди сучасних науковців, які зазначають, що 

відомості стосовно типових ознак особи злочинця, котрі складають зміст 

відповідного елемента криміналістичної характеристики, формуються на базі 

вивчення й узагальнення матеріалів слідчо-судової практики [84, с. 41]. 

Сучасна судово-слідча практика дає можливість стверджувати, що 

злочинність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї набуває окремих, 

індивідуальних характеристик осіб, котрі вчинюють конкретні злочинні 

діяння, у тому числі незаконне переміщення вогнепальної зброї. 

Аналіз вказаних вище позицій науковців дозволяє виділити найбільш 
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виокремлювані ними ознаки, що складають систему, за якою може 

здійснюватись опис особи злочинця як елементу видової криміналістичної 

характеристики. На нашу думку, її варто сформувати таким чином: фізичні і 

біологічні, соціальні і демографічні, окремі моральні якості та психологічні 

особливості, певні знання й навички та злочинний досвід. 

Досліджуючи особу злочинця, що вчиняє незаконне переміщення 

вогнепальної зброї, слід констатувати, що переважна більшість з них – 

чоловіки (86 %), відповідно жінки складають 14 % [Додаток В; Д].  

Отримані результати нашого дослідження мають схожість із 

висновками, до яких приходить В. І. Рибачук. Визначаючи кримінологічний 

аналіз ситуації в Україні, пов’язаний з незаконним поводженням зі зброєю, 

боєприпасами, вибуховими речовинами та, автор зазначає, що серед осіб, які 

вчинювали ці злочини, чоловіки складали 76,5 %, жінки відповідно – 23,5% 

[189, с. 12-13]. 

Однак вони дещо різняться з результатами, отриманими іншими 

авторами. Так, Г. О. Бойко зазначає, що у переважній більшості випадків 

злочини у сфері незаконного обігу зброї вчиняються чоловіками: 

розкрадання – 99,61%, незаконні виготовлення, придбання, передача, збут, 

зберігання, перевезення – 99,3% (відповідно, жінки складають 0,39 і 0,7%) 

[27, с. 66]. 

Є. С. Тесленко зазначив, що чоловіки вчинюють 99,3% злочинів, жінки 

– 0,7% [213, с. 14-15]. Близьку до зазначених думок підтримують і автори 

навчального посібника «Методика розслідування окремих видів злочинів, 

підслідних органам внутрішніх справ» - (98,8%) [155, с. 257-258]. 

Такі відмінності пояснюються тим, що Г. О. Бойко та Є. С. Тесленко 

досліджували широкий спектр діянь, які пов’язані із незаконним обігом 

зброї, бойових припасів вибухових речовин та пристроїв. При цьому 

авторами серед способів вчинення цих злочинів розглядають притаманні 

лише чоловікам (грабіж, розбій, крадіжка, пошук та викопування зброї і 

боєприпасів), що певною мірою позначилось на різниці у наших 
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дослідженнях. 

Крім того, окремим способам переміщення, наприклад, - поштові 

відправлення, притаманна наявність «відправника» та «отримувача» посилки. 

Нерідко такі злочини вчинюються сімейними подружжям: відправником є 

чоловік, отримувачем – дружина, рідше – навпаки. 

Матеріали вивченик кримінальних справ та проваджень дали змогу 

визначити, що на момент вчинення злочину злочинці перебували у віці 18-25 

років (18 %), 25-35 років (46 %), 35-45 (24 %), 45 років і старше (22%) 

[Додаток В; Д]. 

Загальний віковий діапазон осіб, які займаються незаконним 

переміщенням вогнепальної зброї, складає 14-70 років. При цьому 

спостерігається певна закономірність від того, яку роль вдіграє перевізник 

(кур’єр). 

Так, вікова категорія осіб від 14 до 18 років, а також від 65 і більше 

(8 %) [Додаток В; Д], як правило, наймається організованими групами для 

одноразового, рідше багаторазового переміщення. 

Молодим особам, що виступають у ролі кур’єра пояснються, що вони 

ще не досягли віку кримінальної відповідальності за вчинений злочин, 

особам похилого віку говорять, що вони вже не підлягають кримінальній 

відповідальності через пристарілий вік. Найбільш поширеними є такі 

випадки у місцях перетину котрольно-перепускних пунктів (блокпостів) у 

зоні АТО. 

Так, під час проведення заходів працівниками ЛВ на ст. ім. 

Т. Шевченка на пероні Північного вокзалу затримали 60-річного 

неодноразово судимого жителя Черкаської області, який намагався збути 

обріз мисливської рушниці 16 калібру. Крім того, у цього громадянина було 

вилучено незаконно вивезені із зони проведення АТО військові засоби 

ураження, а саме гранати Ф-1 та РГД-5 [225]. 

Найбільший криміногенну групу складають особи у віці від 25 до 

35 років, які вчинюють зазначені злочини як одноособово так і у групі осіб 
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(у тому числі ОГ та ЗО). 

Слід зазначити, що вік злочинців значною мірою визначає обрання 

способів незаконного переміщення вогнепальної зброї. Злочинці вікової 

категорії від 25 до 45 років більш обізнані із сучасними методами вчинення 

зазначених злочинів, у зв’язку з чим способи вчинення є більш зухвалими, 

прихованими та витонченими з використанням ніш та подвійного дна у 

транспортному засобі, який часто обладнується додатковими 

амортизаційними системами (додаткові пружини, ресори), що не дозволяють 

по зовнішньому вигляду визначити надмірну перевантаженість 

транспортного засобу та ін. Крім цього, зазначена категорія осіб, як правило 

не зловживає спиртними напоями і наркотичними засобами, певною мірою 

дисципліновані. 

Визначена нами вікова категорія осіб, різниться із висновками 

зробленими В. І. Рибачуком, який зазначив, що найбільш поширене 

незаконне володіння вогнепальною зброєю серед осіб у віці 25-29 років, а 

іншими предметами, що використовуються як зброя – серед осіб 16-17 років 

[189, с. 12-13]. 

Це пояснюється тим, що автор визначив вік осіб, які вчинюють якісно 

інші злочини: «незаконне володіння вогнепальною зброєю» «використання у 

якості зброї інших предметів». Крім того, соціально-політична ситуація в 

країні, що склалася на момент дослідження, проведеного автором у 2001 р., 

різниться із сучасною, зокрема відкритими збройними конфліктами у зоні 

АТО та ін. 

Так, повну середню освіту мають 76 % осіб, професійно-технічну – 

19 %, незакінчену вищу – 5 %, вищу – 15 % [Додаток В; Д]. 

За сімейним станом зазначені особи – неодружені (58 %); за 

наявністю судимостей – раніше судимі (63 %); не працюють (72 %), але у разі 

зайнятості мають відношення до підприємницької діяльності (17 %), 

військової служби (2 %), волонтерської діяльноості (1 %), інше (3 %) 

[Додаток В; Д]. 
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Окрім того, за даними узагальнення думок опитаних респондентів, а 

також кримінальних проваджень і ОРС, більшість злочинців мешкають у 

власному житлі (54 %), а за його відсутності – у родичів, співмешканців, 

друзів, залишених будинках, пребувають на казарменому положенні та ін. 

(41 %) [Додаток В; Д]. 

За даними дослідження встановлено, що незаконне перевезення було 

вчинене одноособово – 68 % або у складі злочинного угруповання – 32 % 

[Додаток В; Д]. 

Отже, можна спостерігати, що зазначеним злочинам, пов’язаним з 

незаконним обігом зброї, притаманний і певний ступінь організованості 

[189, С. 12-13.]. Зауважимо, що ОЗУ у своєму складі можуть мати як 

дорослих, так й неповнолітніх її учасників. 

Розглядаючи типову структуру ОГ та ЗО, які вчинюють незаконні 

преміщення вогнепальної зброї, слід визначити їхній кількісний склад. 

Переважно ОЗУ складалися з такої кількості фігурантів: до 3-х осіб – 11 %; 

від 3-х до 5-ти осіб – 53 %; більше 5-ти осіб – 36 % [Додаток В; Д]. 

Найбільш часто усі члени ОЗУ обізнані про злочинну діяльність 

групи, винятками є випадки, коли ОЗУ використовують кур’єра, який не 

обізнаний із планами і членами всієї ОЗУ, рідше кур’єр не знає про вміст 

вантажу. Зазвичай члени ОЗУ вчиняли незаконне переміщення вогнепальної 

зброї неодноразово у різні способи, мають значний кримінальний досвід, у 

випадку викриття групи домовляються про зміст показань, які не будуть 

викривати один одного, або взагалі звільняти від кримінальної 

відповідальності. 

Типова структура ОЗУ, що займається незаконним переміщенням 

вогнепальної зброї, має такий узагальнений вигляд (див. рис. 1): 1) лідер 

(організатор); 2) особи, що спеціалізуються на «придбанні» вогнепальної 

зброї, наприклад, викрадення (розбій, грабіж), купівлі на воєнізованих 

складах, у інших ОЗУ або у зоні АТО; 3) особи, які безпосередньо 

переміщують вогнепальну зброю (кур’єри - безпосередні виконавці, 
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співвиконавці) до місця схованки або продажу (передачі); 4) особи, що 

здійснюють підготовку до вчинення злочину (придбання або виготовлення 

підробних документів, визначення шляхів та способів можливого 

переміщення вогнепальної зброї), підготовку транспортних засобів до 

перевезення тощо; 5) особи, що здійснюють збут вогнепальної зброї або 

забезпечують її зберігання (переховування). 
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Рис. 1. Типова структура ОЗУ,  

що вчинює незаконне переміщення ВЗ  
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(16%); 3) для полювання (9%); 4) для вчинення іншого злочину (7%) 

[155, с. 258]. 

Узагальнення оперативно-слідчої практики дозволило визначити 

категорії осіб, які вчинюють незаконне переміщення вогнепальної зброї. До 

них належать: 

1) особи, які були засуджені за злочини, що пов’язані з незаконним 

обігом зброї (63 %); 

2) особи, які маскуються під волонтерів (волонтери) (4 %); 

3) особи, які проживають у прикордонних зонах, зоні поблизу АТО та 

особи, які мають право на спрощений порядок їх перетину (12 %); 

4) особи, які перевозять вантажі через зону АТО (38 %), з яких 43 % – 

обізнані про злочинну діяльність, 29 % – перетинають КПП не знаючи вмісту 

вантажу; 

5) військовослужбовці чи члени добровольчих батальйонів, які 

проходили або проходять службу в зоні АТО (14 %). 

Так, 21 січня 2015 року снайпер взводу снайперів військової частини 

ПП В1611 старший солдат Д., перебуваючи поблизу Донецького аеропорту в 

м. Донецьку та виконуючи поставлену бойову задачу, в ході бойових дій 

підібрав кулемет РПК-74 №БТ5920, з набоями до нього калібру 5,45 мм у 

кількості 28 одиниць. В подальшому старший солдат Д., маючи намір на 

незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї, став незаконно носити 

та зберігати при собі кулемет РПК-74, з набоями до нього калібру 5,45 мм у 

кількості 28 одиниць [42]; 

6) особи похилого віку, які не викликають підозри у перевезенні зброї, 

або інваліди (25 %); 

7) «чорні копачі», які займаються пошуком зброї в районах проведення 

АТО або бойових дій Другої світової війни (8 %); 

8) особи, які входять до складу ОГ та ЗО (15 %); 

9) особи, які займаються антикварною діяльністю, торгівлею речами 

старовизни (3 %) та ін. [143; Додаток А; Б]. 



 85

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведене дослідження теоретико-методологічних засад 

розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї дозволяє дійти 

таких висновків: 

1. У результаті аналізу думок вчених закордонного та вітчизняного 

законодавства з’ясовано, що сутність незаконного переміщення вогнепальної 

зброї полягає у зміні її місцезнаходження без відповідного дозволу будь-яким 

способом територією держави. 

Незаконне переміщення вогнепальної зброї з території держави чи на 

територію держави або через територію держави є спеціальним видом 

переміщення, у зв’язку з чим особливості розкриття та розслідування таких 

злочинів принципово різняться від особливостей розкриття й розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї територією держави у таких 

питаннях: а) підслідності; б) керівництва розслідуванням; в) взаємодії 

(міжнародне співробітництво); г) тактики проведення СРД та НСРД, а також 

ОРЗ; д) організації і планування розслідування та ін. 

2. У результаті узагальнення думок науковців (Р. С. Бєлкіна, 

В. П. Бахіна, О. М. Васильєва, А. Ф. Волобуєва, А. В. Дулова, 

О. Н. Колесниченка, В. О. Коновалової, М. В. Салтевського, І. Ф. Пантелєєва, 

В. Ю. Шепітька та ін.) надано поняття криміналістичної характеристики 

незаконного переміщення вогнепальної зброї як інформаційної моделі 

(системи даних) про найбільш типові взаємообумовлені ознаки цього виду 

злочину, предмета посягання, слідової картини, особи злочинця та інших 

обставин, що мають значення для досудового розслідування. Структуру цієї 

характеристики складають: предмет посягання; способи вчинення злочину; 

слідова картина; особа злочинця. 

3. Аналіз матеріалів кримінальних справ і проваджень надав змогу 
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дійти висновку, що найчастіше предметом злочинного посягання стає 

одноствольна (57 %) короткоствольна і середньоствольна багатозарядна 

(73 %) вогнепальна зброя, як правило, промислового (69 %) вітчизняного 

виробництва (у тому числі країнами СНД) (57 %), стандартних видів (74 %), 

що має нарізну будову каналу ствола (52 %), бойове (53 %) та багатоцільове 

(26 %) призначення, автоматичної (42 %) та неавтоматичної (34 %) дії 

середнього калібру (6,5-9 мм) (77 %). Найбільший інтерес для криміналітету 

становлять такі види, системи та моделі вогнепальної зброї: 1) пістолети: 

Макарова (ПМ), Стєчкіна (АЛС), Токарева (ТТ), OЦ-27 (ПСА) «Бердиш», 

Парабелум, ИЖ-71, Magnum Research Inc. (MRI) Desert Eagle, Smith and 

Wesson 5903, Colt M1911A1, Beretta 93R, Walther РP/РРК, (у тому числі 

перероблені пістолети Марголіна, Zoraki, Atmaka, Kral, Blow) - 35 %; 

2) автомати: Калашникова (усіх моделей), карабин «Сайга», пістолет-

кулемет «Скорпіон», пістолет-кулемет «Узі», американська штурмова 

гвинтівка М16 – 45 %; 3) снайперські гвинтівки: СВТ, СВД, DSR, Мосіна – 

4 %. 

4. На основі вивчення кримінальних проваджень, узагальнення даних 

анкетування правоохоронців доведено, що вчинення незаконного 

переміщення вогнепальної зброї відбувається у способи повної структури. 

Способи підготовки до злочину включають: 1) визначення способу 

переміщення вогнепальної зброї (97 %): а) одноособово чи декількома 

особами (приховування в речах або одязі, маскування зброї шляхом її 

розбирання на складові); б) транспортним засобом – легковий, вантажний або 

залізничний транспорт (приховування у порожнині дверей під обшивкою, 

багажнику з подвійним дном; під кузовом тощо); в) поштовим переказом; 

2) визначення маршруту переміщення зброї - 69 %; 3) підшукування 

справжніх або виготовлення підробних документів - 34 %; 4) визначення 

місця приховування зброї (схованки) – 89 %; 5) підготовка маскуючих 

засобів (муляжів, шухляд, контейнерів) – 76 %; 6) вивчення маршруту руху 

транспорту і заходів перевірки вантажу – 57 %; 7) пошук осіб, які згодні за 
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винагороду перемістити зброю (провідники, водії-дальнобійники) - 53 %; 

8) створення алібі у період переміщення зброї – 39 %; 9) пробні відправлення 

незначної частини вогнепальної зброї – 9 %. 

Переміщується вогнепальна зброя з використанням: 1) транспорту 

(автомобільного, залізничного, морського і повітряного) – 39 %; 2) поштових 

відправлень («Укрпошта», «Нова пошта», «Ін тайм», «Делівері») – 26 %; 

3) «попутного» транспорту (пошук перевізників відбувається через Інтернет-

сайти) – 7 %; 4) особисто при собі (у валізі, руках, предметах-схованках або 

під одягом – 25 %; 5) спеціально обладнаних тунелів і шахт або 

автоматизованих чи дистанційно керованих пристроїв (квадрокоптери, 

безпілотники, плаваючі засоби) – 2 %; 6) природних умов (сплавлення 

річкою чи повітряними кулями) або спеціально підготовлених тварин – 1 %. 

Способи приховування злочину включають такі дії: 1) приховування 

зброї в певному місці (97 %); 2) вжиття заходів щодо запобігання витоку 

інформації про переміщення зброї (63 %); 3) знищення слідів злочину – 

збройового мастила, документів, схованок, засобів маскування (74 %). 

У результаті аналізу матеріалів кримінальних проваджень визначено 

типові сліди злочину, до яких належать: 1) вогнепальна зброя – 79 % або 

окремі її частини – 19 %; 2) сліди особи (кур’єра), яка перевозила зброю (рук, 

ніг) – 24 %; 3) сліди зброї – 5 %; 4) набої до вогнепальної зброї – 35 %; 

5) супровідні документи (повністю або частково підроблені) – 19 %; 

6) об’єкти-схованки, в яких переміщалася зброя  – 29 %. 

5. Встановлено, що виникнення типових слідчих ситуацій, які 

складаються на початковому етапі розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, закономірно обумовлено наявністю слідів вчинення даної 

категорії злочинів. 1. Затримано особу, яка незаконно переміщувала 

вогнепальну зброю, є достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні 

обставини злочину. Дана типова слідча ситуація характеризується наявністю 

таких слідів: вогнепальна зброя у зібраному стані (67 %); комплектуючі 

частини вогнепальної зброї, готові до складання (33 %); валіза, ручна 
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поклажа, контейнер, короб, упаковка (паперова, мішок, кульок), у тому числі 

ті, які використовуються для маскування під предмети побуту, а також 

футляр, чехол, кобура тощо (18 %); сліди на транспортному засобі, яке 

використовувалось для переміщення (збройове мастило; подряпини; 

спеціально виготовлені ніші, тайники, подвійне дно тощо) (57 %); підробні 

супровідні документи, виготовлені частково або повністю (у тому числі ті які 

посвідчують особу, зокрема: паспорт громадянина України, війсковий 

квиток, посвідчення волонтера, а також ті, які дають право на носіння іншої 

(легальної) вогнепальної зброї тощо) (35 %); одяг, призначений для 

військових, або для волонтерів чи той, який маскує злочинця під відповідний 

злочинний задум (легенду) (12 %); сліди на тілі або одязі перевізника 

(кур’єра) (15 %); запахові сліди (45 %); аудіо-, відеозапис, отримані в ході 

проведення НСРД (29 %). 2. Особу злочинця встановлено, але доказів 

недостатньо для повідомлення про підозру. Для цієї типової слідчої ситуації 

характерним є наявність ідеальних слідів, які отримані у ході проведення 

СРД: свідчення очевидців та свідків (35 %); свідчення підозрюваного 

(обвинуваченого) (52 %); свідчення потерпілого по іншому кримінальному 

провадженню (18 %); свідчення та повідомлення отримані від конфідентів 

(47 %). 3. Виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 

використанням транспортного засобу або поштових відправлень, але 

злочинець невідомий. Вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

показало, що для зазначеної типової слідчої ситуації характерним є наявність 

таких слідів незаконного переміщення вогнепальної зброї: вогнепальна зброя 

у зібраному стані (79 %); комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до 

складання (19 %); відходи виробництва вогнепальної зброї (5 %); 

комплектуючі частини оптичних приладів для стрільби з вогнепальної зброї 

(2 %); упаковка та написи, виготовлені на ній (14 %); запахові сліди (27 %); 

сліди рук, одягу перевізника (кур’єра), ґрунту, біологічні сліди та інші 

об’єкти, залишені на контейнері, коробі, упаковці або самій зброї (37 %); 

набої до вогнепальної зброї (58 %); супровідні документи при використання 



 89

поштових відправлень. 4. Виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові 

контейнери, упаковки), які свідчать про здійснення переміщення 

вогнепальної зброї. Аналіз матеріалів кр мінальних проваджень свідчить, що 

до типових слідів злочину відносяться: окремі частини вогнепальної зброї 

(19 %); сліди особи (кур’єра), яка перевозила зброю (рук, ніг) (24 %); набої до 

вогнепальної зброї (35 %); залишки документів  (19 %); підземні тунелі, в 

яких переміщалася зброя, у тому числі квадрокоптери, плаваючи засоби, а 

також залишки їх механізмів і частин (29 %); транспортних засобів (13 %); 

біологічного походження (4 %); залишені об’єкти (14 %); мікрооб’єкти (1 %); 

запахові сліди (27 %). 5. Злочинець відомий, але він переховується від 

слідства та суду. Для цієї слідчої ситуації характерною є наявність таких 

слідів: свідчення очевидців, свідків, родичів та знайомих, колег по роботі про 

відсутність злочинця за місцем проживання (35 %); матеріали кримінальних 

проваджень (45 %); записи з камер відео спостереження (14 %); сліди 

транспортного засобу на парковці (3 %); записи в журналах обліку 

транспортних засобів на автостоянці (2 %); інше (4 %). 

6. На підставі узагальнення оперативно-слідчої практики окреслено 

коло осіб, які можуть переміщувати вогнепальну зброю: 1) особи, які були 

засуджені за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї (63 %); 2) особи, 

які маскуються під волонтерів (волонтери) (4 %); 3) особи, які проживають у 

прикордонних зонах, зоні поблизу АТО та особи, які мають право на 

спрощений порядок їх перетину (12 %); 4) особи, які перевозять вантажі 

через зону АТО (38 %), з яких 43 % – обізнані про злочинну діяльність, 29 % 

– перетинають КПП не знаючи вмісту вантажу; 5) військовослужбовці чи 

члени добровольчих батальйонів, які проходили або проходять службу в зоні 

АТО (14 %); 6) особи похилого віку, які не викликають підозри у перевезенні 

зброї, або інваліди (25 %); 7) «чорні копачі», які займаються пошуком зброї в 

районах проведення АТО або бойових дій Другої світової війни (8 %); 

8) особи, які входять до складу ОГ та ЗО (15 %); 9) особи, які займаються 

антикварною діяльністю, торгівлею речами старовизни (3 %) та ін. 
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Визначено, що на момент вчинення злочину злочинці перебували у 

віці: 18-25 років – 18 %, 25-35 років – 46 %, 35-45 – 24 %, 45 років і старше – 

22%. Здебільшого злочини вчиняють чоловіки – 86 %. Найбільш 

криміногенну групу складають особи віком 25-35 років. 

За даними дослідження встановлено, що незаконне перевезення було 

вчинене одноособово – 68 % або у складі злочинного угруповання – 32 %. 

Акцентовано увагу на тому, що залежно від віку злочинці обирають 

певні способи незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Залежно від рівня освіти злочинців встановлено, що повну середню 

освіту мають 76 %, професійно-технічну – 19 %, незакінчену вищу – 5 %, 

вищу – 15 %. Більшість з них неодружені (58 %), були раніше засудженими 

(63 %) та не мають постійного місця роботи (72 %). 

Більшість злочинців мешкають у власному житлі (54 %), а за його 

відсутності – у родичів, співмешканців, друзів, залишених будинках (41 %). 

Основні результати розділу опубліковані у працях [139; 140; 143; 144; 

145; 146; 151]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ 

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

2.1. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї 

 

Кримінальне провадження здійснюється в конкретних умовах часу, 

місця, обстановки, виходячи із дій та поведінки осіб, залучених до його 

сфери та під впливом інших чинників. Ця складна система взаємозв’язків 

утворює ту конкретну обстановку, у якій працює слідчий та інші компетентні 

суб’єкти. Зазначена обстановка отримала в криміналістиці загальну назву 

слідчої ситуації [113, с. 306]. 

Вивченню та ґрунтовній розробці загальних теоретичних положень 

слідчих ситуацій приділялось багато уваги з боку науковців: В. П. Бахіна, 

Р. С. Бєлкіна, А. Ф. Волобуєва, Т. С. Волчецької, В. К. Гавло, Л.Я. Драпкіна, 

І. Ф. Герасимова, О. Н. Колесніченка, В. О. Коновалової, В. С. Кузьмічова, 

В. П. Коржа Г. А. Матусовського, В. М. Мєшкова, В. О. Образцова, 

М. В. Салтевського, М. О. Селіванова, Р.Л. Степанюка, С. С. Чернявського, 

В. Ю. Шепітька та ін. 

Зокрема, значення типових слідчих ситуацій неодноразово 

висвітлювалося у чисельних їхніх працях. Наприклад, Р. С. Бєлкін зазначав, 

що з типізацією слідчих ситуацій і тактичними рішеннями пов’язана 

проблема програмування дій слідчого на різних етапах кримінального 

провадження [18, с. 439.]. 

В. П. Бахін відмітив, що вони виступають основою побудови методик 

розслідування злочинів, оскільки типізація передбачає наявність переліку 

відповідних типових слідчих версій, оптимальний набір слідчих дій та 
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порядок їх провадження [9, с. 196]. 

Різноплановість і всебічність слідчих ситуацій, підкреслює 

В. О. Коновалова, є підставою для побудови версій та організації 

розслідування злочинів [95, с. 50]. 

Наявність типової слідчої ситуації, наголошує А. Ф. Волобуєв, 

забезпечує чітку структуризацію окремих криміналістичних методик в 

тісному поєднанні з поняттям етапу розслідування [48, с. 169–170]. 

М. П. Яблоков зазначає, що слідча ситуація – це стан, що складається, і 

цікавить слідчого в певний момент його діяльності з розслідування злочину, 

що характеризує тактичну, стратегічну або тактико-стратегічну інформаційну 

своєрідність оцінюваного слідчого моменту [108, с. 26]. В. В. Тіщенко 

підтримує позицію обумовленості вибору напряму розслідування злочину за 

результатом аналізу типових слідчих ситуацій, котрий дозволяє 

правоохоронцю вірно оцінити конкретну ситуацію та оптимально спланувати 

свої дії. Ситуативний принцип методики розслідування, зазначає вчений, 

обумовлює необхідність побудови методичних рекомендацій у такій логічній 

послідовності: типова слідча ситуація – її характеристика – типові завдання й 

версії – рекомендована система слідчих та оперативно-розшукових дій як 

програм розслідування – перспективна типова ситуація, прогнозована на 

наступному етапі розслідування [215, с. 130-132]. 

Подібної точки зору притримується і А. М. Кустов [123, с. 92]. З цього 

приводу В. К. Весельський зазначив, що знання типових слідчих ситуацій 

дозволяє не тільки передбачити їх виникнення у відповідних умовах як 

закономірних, але й обирати відповідні засоби, прийоми і методи 

розслідування злочинів [39, с. 198]. 

Т. С. Волчецька зазначає, що типізація слідчих ситуацій необхідна для 

побудови окремих криміналістичних методик, а виявлення специфіки 

конкретної ситуації потрібне для правильного застосування цих методик та 

вирішення процесуальних, тактичних й управлінських завдань розслідування 

[49, с. 106]. Поряд з цим О. М. Литвинов і Р. Л. Степанюк зазначають, що 
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типова слідча ситуація має значення в першу чергу для розробки 

криміналістичних рекомендацій з розслідування окремих видів та груп 

злочинів, тактики проведення окремих слідчих дій та робить можливим 

розробку програм (алгоритмів) дій слідчого у таких ситуаціях [126, с. 94]. 

С. Ю. Косарєв ствкрджує, що правильне виділення типових слідчих  

ситуацій, що складаються на різних етапах розслідування, дозволяє виробити 

конкретні та вагомі для слідчої практики криміналістичні рекомендації з 

розслідування злочинів. Найбільшої уваги потребує початковий етап 

розслідування у зв’язку з тим, що йому найбільш притаманна інформаційна 

невизначеність, і в цей період відбувається збір та накопичення відомостей, 

що впливають на формування слідчих ситуацій на наступних етапах 

розслідування [99, с. 76]. 

У зв’язку з цим наукове обґрунтування та визначення чітко 

сформульованих типових слідчих ситуацій під час розробки окремої 

методики розслідування злочинів надає можливість слідчому застосовувати 

певний алгоритм ефективних організаційних та процесуальних дій. 

Беззаперечно, це повністю стосується й особливостей розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Не вдаючись до подальшого висвітлення загальнотеоретичних питань, 

пов’язаних із поняттям та видами слідчих ситуацій, зазначимо, що вивчення 

наукових досліджень, котрі стосуються проблематики незаконного обігу 

зброї, дозволив нам проаналізувати та виокремити позиції науковців у 

контексті предмета нашого дослідження. 

Так, В. В. Войнов класифікує типові слідчі ситуації залежно від 

підстави початку досудового розслідування у справах про незаконний обіг 

зброї таким чином: надійшла заява (повідомлення) про скоєний злочин, 

відомі заявникові час і місце; надійшла заява (повідомлення) про скоєний 

злочин у відомому заявнику місці, але без зазначення часу цієї події [47]. 

Аналіз наукових досліджень з проблем розслідування незаконного 

обігу зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв дозволяє 
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висловити думку про те, що не в усіх дисертаційних роботах автори 

розглядають типові слідчі ситуації. 

Наприклад, Є. С. Тесленко, вивчаючи окремі аспекти процесуальних 

дій щодо особи, яка вчинила злочин у сфері незаконного обігу боєприпасів 

або вибухових речовин, зокрема «чорнокопачів», «пошукачів» боєприпасів і 

вибухових речовин часів Другої світової війни, слідчі ситуації розглядає у 

контексті виявлених недоліків, що були допущені під час проведення 

слідчого огляду, і виділяє такі: 1) виявлений боєприпас, вибухова речовина 

підготовлені до вибуху, або перебувають у стані, небезпечному для обігу; 

2) виявлений боєприпас, вибухова речовина не підготовлені до вибуху, 

мають ознаки тривалого зберігання (заводська упаковка), піддані демонтажу, 

не зібрані в єдину конструкцію [213]. 

У дослідженнях, проведених О. В. Втюріним [51], В. А. Самарокою 

[197], М. П. Тюлькіним [217], А. С. Самодєлкіним [198], В. Є. Ґудзем [61], 

М. В. Щеголєвою  [237, с. 72] акцент робиться на слідчих ситуаціях, однак 

вони їх не розглядають. 

Слід зазначити, що всі дослідники даної проблематики визначають 

типові ситуації, роблячи прив’язку до стадії початку досудового 

розслідування. Водночас поза увагою науковців залишається подія злочину, 

зокрема предмет злочинного посягання, спосіб учинення злочину, від якого 

залежить прогнозування особи злочинця. Саме з їх допомогою 

встановлюються тимчасові зв’язки і відносини, які пронизують весь спектр 

діяльності слідчого в процесі розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї, обумовлений сукупністю об’єктивних і суб’єктивних 

факторів, що дозволяють визначити і встановити підстави для прийняття 

процесуального рішення згідно зі ст. 214 КПК України. 

Далі В. В. Войнов [47] та Г. О. Бойко [27] виділяють й інші слідчі 

ситуації. Так, В. В. Войнов проаналізував типові сліди та способи їх фіксації 

залежності від низки типових ситуацій, до яких автор відносить: 

1) виявлення місця виготовлення зброї на базі виробничої дільниці, цеху; 
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2) затримання кур’єра зі зброєю на шляху прямування; 3) затримання 

продавця (покупця) «на гарячому» під час збуту зброї; 4) виявлення в 

транспортному засобі безхазяйної зброї [47]. 

Стосовно злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу зброї, як 

зазначає Г. О. Бойко, можна виділити такі типові ситуації: надійшла заява 

(повідомлення) про скоєний злочин у відомих заявнику часу і місці; 

2) надійшла заява (повідомлення) про скоєний злочин у відомому заявнику 

місці, але без зазначення часу цієї події [27, с. 112]. Слідчі ситуації, пов’язані 

із затриманням особи при зберіганні або носінні нею зброї, як правило, 

належать до простих ситуацій. У свою чергу, складні ситуації, що 

утворюються при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу зброї, 

характеризуються надзвичайною різноманітністю. Як правило, вони 

обумовлені відсутністю достовірної інформації про осіб, причетних до 

злочинної діяльності. Подібні ситуації автор розділяє на такі: 1) вчинення 

невідомою особою розкрадання зброї; 2) виявлення зброї, власник якої 

невідомий. Розкрадання, вчинені шляхом таємного проникнення до місць 

зберігання зброї, фактично не відрізняються від ситуацій при крадіжках 

інших об’єктів, що знаходяться на складах та інших сховищах. Становлять 

інтерес найбільш характерні типові ситуації, що виникають при нападі з 

метою заволодіння зброєю. Вони можуть здійснюватися у приміщенні, поза 

приміщенням, у транспортному засобі [27, с. 116-117]. 

Поряд з цим С. Г. Павліков виділяє п’ять типових слідчих ситуацій, 

пов’язаних із початковим етапом розслідування незаконного обігу зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв. 

Інформаційну основу першої типової слідчої ситуації утворюють такі 

дані: первинні дані, що послужили підставою для порушення кримінальної 

справи, отримані в результаті затримання особи, що має при собі вилучені з 

цивільного обороту предмети; підозрюваний затриманий; належність 

вилучених предметів до зброї і боєприпасів не викликає особливих сумнівів.  

Друга типова ситуація виникає у випадку виявлення зброї, боєприпасів, 
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вибухових речовин або вибухових пристроїв у будь-якому місці, що не 

вказує на їхнього власника, характеризується початком досудового 

розслідування за фактом виявлення зброї і, на наш погляд, є обґрунтовано 

сформульованою, оскільки під час незаконного переміщення вогнепальної 

зброї, як раніше зазначалось (див. підрозділ 1.4.), під час вчинення злочину 

наявність злочинця безпосередньо з предметом злочинного посягання не 

обов’язкове.  

У третій ситуації вихідною інформацією, яка слугувала підставою для 

початку досудового розслідування, є оперативні дані або заяви громадян 

(організацій).  

У четвертій типовій ситуації є відомості про осіб, імовірно винних у 

недбалому зберіганні вогнепальної зброї (можна стверджувати, що перша 

типова ситуація є різновидом четвертої), або осіб, імовірно винних у 

неналежному виконанні обов’язків з охорони зброї, боєприпасів (на наш 

погляд, друга типова ситуація є різновидом даної ситуації).  

У п’ятій типовій ситуації первинні дані про розкрадання або вимагання 

зброї та боєприпасів зазвичай бувають отримані за матеріалами ревізії та 

інших перевірок, що надійшли від керівників підприємств, які мають 

відношення до обігу аналізованих предметів, командирів військових частин 

[173, с. 89-91]. 

Слід зазначити, що на відміну від попередніх дослідників 

С. Г. Павліков одним із перших найбільш ґрунтовно виділив типові слідчі 

ситуації, проте зазначена класифікація потребує більш логічного підходу та 

вдосконалення.  

В. В. Єфіменко виділив основні види типових ситуацій, що характерні 

для розслідуванні розкрадань зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 

вибухових пристроїв. Класифікація ситуацій була здійснена дослідником  за 

ознаками очевидності і неочевидності злочину, способу скоєння злочину 

(крадіжки, грабежу, розбою), виду сховища й місця знаходження зброї та 

боєприпасів (склад, підрозділ, караул, сейф, стрільбище, полігон і т. ін.), 
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зв’язку зброї з військовослужбовцем (табельної, виданої для несення служби, 

зброї дезертира). Зокрема, до найбільш суттєвих типових ситуацій віднесено 

випадки втрати, розкрадання зброї зі складів арттехозброєння чи інших 

сховищ, при її транспортуванні, проведенні вантажно-розвантажувальних 

робіт, в результаті пожежі, урагану, землетрусу та інших стихійних лих з 

руйнуванням складів, інших сховищ, за участю військовослужбовців та 

інших осіб, його незаконним володінням і розпорядженням тощо [71, с. 151]. 

І. В. Капустіна розглянула типові слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових 

речовин і вибухових пристроїв. Критерієм їх типізації став інформаційний 

компонент, тобто ступінь поінформованості слідчого про факт учинення 

злочину або про обставини його вчинення і особи злочинця [86, с. 103], які 

розроблені на основі криміналістичної характеристики даного виду злочинів. 

Подібної точки зору дотримується і В. О. Талаллаєв, який зазначає, що 

основним компонентом типізації слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових 

речовин, скоєних військовослужбовцями, є інформаційний. Даний компонент 

детермінований факторами, що стосуються особи злочинця, часу, місця, 

способу розкрадання, кількості, характеристик викраденого озброєння, 

виявленими до моменту оцінки ситуації [209, с. 15-16]. 

Одну із найбільш розширених позицій висвітлено у праці 

І. Ю. Рагуліна. Так, автор, досліджуючи організаційні аспекти методики 

розслідування незаконного обігу зброї і боєприпасів, визначив 14 типових 

слідчих ситуацій, які у контексті чинного законодавства нашої країни можуть 

бути сформульовані так: 1) незаконне носіння, перевезення зброї і 

боєприпасів виявлено при проведенні рейдів або загороджувальних заходів, 

під час охорони громадського порядку, при огляді транспортних засобів та 

перевірці підозрюваних осіб; 2) під час досудового розслідування інших 

злочинів у процесі допиту потерпілих, підозрюваного (обвинуваченого), 

свідків отримано інформацію про носіння, перевезення або зберігання зброї і 
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боєприпасів громадянином; 3) у ході проведення СРД та НСРД в інших 

кримінальних провадженнях виявлено та вилучено зброю і боєприпаси; 4) у 

ході здійснення СРД (допиту, одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб, слідчого експерименту, обшуку та ін.) у кримінальному 

провадженні про незаконний обіг зброї або в іншому кримінальному 

провадженні встановлено, що в особи виявлено спеціальну літературу з 

виготовлення вогнепальної зброї, з обробки і гартування металу, спеціальні 

інструменти з обробки металу (алмазні надфілі, шліфувальний матеріал, 

алмазні свердла тощо) і гравіювання поверхні металу, креслення окремих 

вузлів і частин зброї; 5) особа вчинила незаконне зберігання, носіння, 

перевезення, пересилання, передачу та збут зброї і боєприпасів, але не 

забезпечила при цьому приховування слідів злочину і сама не сховалася; 

6) особа порушила встановлені правила виробництва, зберігання, обліку, 

відпуску, перевезення зброї і боєприпасів, але не забезпечила при цьому 

приховування слідів злочину або не забезпечила знищення слідів злочину або 

при цьому втекла або не зникла; 7) особа вчинила незаконне виготовлення, 

зберігання, перевезення або збут зброї і боєприпасів, при цьому вона зникла, 

не залишивши слідів злочину; 8) особа вчинила незаконне виготовлення, 

зберігання, перевезення, збут зброї, але на момент транспортування була 

затримана; 9) встановлено факт незаконного заволодіння вогнепальною 

зброєю в результаті недбалого зберігання вогнепальної зброї, яке створило 

умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі 

наслідки; 10) виявлено факт відсутності вогнепальної зброї за відсутності 

явно виражених слідів злому або інших слідів проникнення в приміщення; 

11) при вчиненні вимагання зброї та боєприпасів потерпілий звернувся із 

заявою відразу після вчинення вимагання, при цьому не виконуючи вимоги 

злочинців; 12) злочинцеві повністю або частково передано зброю, 

проводяться дії, аналогічні одинадцятій слідчої ситуації; 13) потерпілий 

звернувся із заявою після повного або часткового задоволення вимог 

злочинців та не бажає заявляти про вимагання; 14) досудове розслідування 
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розпочато за ініціативою правоохоронних органів [188, с. 149-156.]. 

Не заперечуючи думки І. Ю. Рагуліна, нам вбачається доцільним 

висловити свою точку зору стосовно визначених ним слідчих ситуацій. 

Зокрема зазначимо, що окремі слідчі ситуації мають виключно теоретичну 

класифікацію і не різняться алгоритмом дій слідчого, про що автор і сам 

зазначає. Так, він стверджує, що у випадку виникнення 12-ї слідчої ситуації, 

коли злочинцеві повністю або частково передано зброю, проводяться дії, 

аналогічні 11-й слідчій ситуації [188, с. 31, 155]. 

Те саме можемо стверджувати і про 13 слідчу ситуацію, у якій автор на 

відміну від 11-ї і 12-ї не визначає окремих версій. 11, 12 і 13 слідчі ситуації 

можуть бути об’єднані в одну, оскільки визначені щодо них окремі версії 

можуть мати місце в кожній з них, а отже, порядок СРД та НСРД залежно від 

цього і організаційно-тактичні заходи слідчого мало чим будуть різнитися. 

До того ж, 1-а і 5-а типові слідчі ситуації, які визначає автор, можуть 

взаємно об’єднувати версії, окремо окреслені по кожній із них. 

На наш погляд, в основу класифікації типових слідчих ситуацій не 

варто закладати ситуаційний аспект розвитку тих чи інших обставин, які не 

визначають особливості в алгоритмі дій слідчого і лише фрагментарно 

впливають на діяльність останнього. 

Крім цього, одним із критеріїв типізації окремих версій по 5-й слідчій 

ситуації автор використав правдиві показання затриманого за підозрою у 

вчиненні злочину. Вважаємо, що правдиві показання не можуть слугувати 

формулюванню на їхній основі версій, оскільки: по-перше, причин для цього 

може бути безліч і передбачити їх всі неможливо; по-друге, показання 

підозрюваного, який бере на себе вину у вчиненому злочину, в будь-якому 

разі повинні бути підтверджені іншими доказами, оскільки може мати місце 

самообмова. Отже, слідчий завжди повинен перевірити показання 

підозрюваного, навіть якщо окремі факти на першочерговому етапі 

розслідування підтверджуватимуть цю версію. 

Поряд з цим досить вдало, на наш погляд, автором виокремлено 6-у 
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слідчу ситуацію. Однак у контексті досліджуваних нами злочинів ця ситуація 

не може мати місце, оскільки про незаконне переміщення вогнепальної зброї  

або про її втрату, збут, розкрадання, передачу не йдеться, що дозволяє цій 

ситуації мати характерну закономірність не тільки для злочинів стосовно 

незаконного обігу вогнепальної зброї, але й для адміністративних проступків 

у цій сфері. 

Вищезазначений аналіз думок науковців дозволив визначити помилки, 

яких припустилися під час застосування критеріїв класифікації типових 

слідчих ситуацій. У зв’язку з цим та у результаті аналізу матеріалів 

кримінальних проваджень, нами визначено, що основою для розробки 

типових слідчих ситуацій є: 

1) ретельне дослідження обстановки, у якій відбувалося переміщення 

зброї (31 %); 

2) встановлення слідової картини злочину (45 %); 

3) визначення способу перевезення зброї (74 %); 

4) наявність відповідних вихідних даних, на підставі яких вносяться 

відомості до ЄРДР (23 %); 

5) ступінь обізнаності слідчого про обставини злочину й особу 

злочинця (86 %) [Додаток В]. 

Матеріали вивчених нами кримінальних проваджень показують, що під 

час розслідування незаконних переміщень вогнепальної зброї на 

початковому етапі розслідування виникають такі типові слідчі ситуації: 

1) затримано особу, яка незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є 

достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини злочину, – 

26 %; 

2) особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 

повідомлення про підозру – 48 %; 

3) виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 

використанням транспортного засобу або поштових відправлень, але 

злочинець невідомий – 14 %; 
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4) виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, упаковки), 

які свідчать про здійснення переміщення вогнепальної зброї, – 4 %; 

5) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду, – 

16 % [148; 149; Додаток В; Д]. 

Інші слідчі ситуації, що складаються під час розслідування незаконного 

переміщення вогнепальної зброї, які не увійшли до переліку типових, 

становлять близько 2 % [Додаток В; Д]. 

З урахуванням вищевикладеного нами запропоновано алгоритм дій 

слідчого, спрямований на вирішення типових слідчих ситуацій, який 

розглядається у наступному підрозділі. 

 

 

2.2. Алгоритм дій слідчого, спрямований на вирішення типових 

слідчих ситуацій при розслідуванні незаконного переміщення 

вогнепальної зброї 

 

Про важливість і значущість розробки програм розслідування під час 

формування окремих криміналістичних методик неодноразово зазначалося у 

спеціальній літературі. Так, В. А. Журавель до завдань щодо оптимізації 

існуючих і розроблення нових методик розслідування злочинів відносить 

викладення методичних рекомендацій у формі програм розслідування чи 

алгоритмічних схем дій слідчого [74, с. 364]. 

Слід погодитись із думкою І. О. Возгріна, який зазначає, що перехід у 

криміналістичних методиках від описового способу викладу програм 

розслідування до формалізованих моделей у вигляді алгоритмів 

послідовності слідчих дій, пошукових і профілактичних заходів є важливим 

кроком в удосконаленні їхнього змісту [44, с. 310]. 

Поряд з цим Г. А. Густов наголошує, що практична цінність типових 

слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів виявляється у формуванні 

програмно-цільового методу організації їх розкриття [62, с. 10]. Особливу 
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значущість алгоритм дій (програма розслідування) відіграє на початковому 

його етапі. 

Крім того, Г. Ю. Жирний стверджує, що в окремих криміналістичних 

методиках мають викладатись типові слідчі ситуації початкового та 

наступного етапів розслідування й відповідні цим ситуаціям програми 

(алгоритми) дій слідчого, що складаються з типових версій, які визначають 

напрямки і завдання розслідування, та переліку зі слідчих дій, організаційних 

заходів і тактичних операцій, спрямованих на перевірку версій [73, с. 164]. 

Розробка алгоритмів діяльності слідчого в типових ситуаціях, на думку 

Г. О. Бойка, дозволяє оптимізувати процес розслідування, особливо на 

початковій стадії [27, с. 112]. 

Визначаючи сутність будь-якої окремої криміналістичної методики, 

Л. Г. Аристакесян та Р. С. Бєлкін характеризують її як рекомендовану 

програму дій слідчого при розкритті та розслідуванні злочинів певного виду: 

«починай розслідування з визначених слідчих дій, враховуй відповідні 

особливості тактики їх проведення, висувай та перевіряй при цьому 

конкретні версії, після чого здійснюй певні слідчі дії» тощо [6, с. 10]. 

Слід погодитись із думками В. Ф. Робозерова про те, що незалежно від 

наявності підозрюваного, важливе місце при плануванні слідчих дій повинно 

бути відведено послідовності їх проведення [190, с. 133].  

Окремі вчені визначають криміналістичний алгоритм розслідування, 

що у контексті чинного законодавства нашої країни можна визначити як 

гнучку систему науково розроблених та формалізованих приписів 

послідовного виконання у певному порядку оптимальних варіантів СРД, 

НСРД й інших дій, об’єднаних задумом ефективного досягання проміжних 

цілей та завдань розслідування злочинів з урахуванням відповідних типових 

слідчих ситуацій [7, с. 12]. 

На думку В. В. Бірюкова, алгоритмізація розслідування передбачає 

встановлення порядку роботи (змісту та послідовності слідчих дій), що 

полягає у динаміці, з урахуванням наявної слідчої ситуації та її можливих 
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змін [25, с. 243]. 

Базуючись на думках зазначених учених і в результаті аналізу 

матеріалів кримінальних проваджень та оперативно-слідчої практики нами 

визначено типовий алгоритм дій слідчого та версії, що висуваються на 

початковому етапі розслідування у типових ситуаціях, зазначених у 

підрозділі 2.1. 

Перша типова слідча ситуація - затримано особу, яка незаконно 

переміщувала вогнепальну зброю, є достатні фактичні дані, що свідчать про 

конкретні обставини злочину. 

У цій типовій слідчій ситуації алгоритм дій слідчого повинен бути 

спрямований на збирання додаткових доказів учинення затриманою особою 

незаконного перевезення зброї та інших злочинів шляхом проведення оглядів 

місця події, магнітних носіїв інформації, допитів свідків і очевидців, а також 

СРД та НСРД (через надання доручень оперативним працівникам), 

проведення відповідних експертиз. 

Після початку досудового розслідування у порядку ст. 214 КПК 

України слідчий, за винятком вилученої вогнепальної зброї, має в 

розпорядженні такі документи: рапорт працівника поліції, який проводив 

поверхневу перевірку й огляд, або виявив вогнепальну зброю; пояснення 

особи, затриманої з вогнепальною зброєю; пояснення свідків та очевидців 

виявлення вогнепальної зброї; протокол огляду транспортного засобу, одягу 

чи речей затриманого; протокол особистого обшуку та вилучення предметів; 

протокол огляду посилки та ін. 

Як правило, затриманий пояснює, що він ніякого відношення до 

вогнепальної зброї не має, при цьому транспортний засіб він залишив у місці 

паркування і двері автомобіля не зачинив, а сам в цей час перебував в іншому 

місці. У разі незаконного переміщення вогнепальної зброї шляхом поштових 

відправлень можливий розвиток таких ситуацій: 

а) особу затримано при відправленні посилки. При цьому затриманий 

пояснює, що його попросив невідомий відправити посилку за винагороду; 
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б) затримано особу, що отримувала посилку, яка пояснює, що вміст її 

вона не знає і бандероль пересилали помилково. 

Опитування респондентів показує, що у такій слідчій ситуації 

підтверджуються такі версії, які висувалися: 

а) затриманий переміщував вогнепальну зброю, не знаючи про це, і 

вона йому не належить (21 %); 

б) затриманий є кур’єром, який переміщував вогнепальну зброю і дає 

неправдиві свідчення (67 %); 

в) вогнепальну зброю з різних причин навмисно було підкинуто 

(помста, відвернення злочинцем, який вчинив інший злочин з використанням 

цієї зброї, підозри від себе тощо), у тому числі працівниками 

правоохоронних органів з метою підвищення якості і кількості показників 

(8 %); 

г) затримана особа незаконно виготовила, зберігала, після чого 

епізодично носила вогнепальну зброю з метою збуту або з метою вчинення 

злочину (47 %); 

д) затримана особа визнала свою провину з метою приховування 

іншого більш тяжкого злочину або з метою взяття на себе винуватість за 

вчинений з використанням цієї зброї злочин її близьким родичем (35 %) 

[Додаток А]. 

У разі виявлення у громадянина, його ручній поклажі або 

автотранспорту вогнепальної зброї необхідно врахувати, що попереднього 

дослідження зазначених вилучених предметів та речовин, відповідно до 

нового КПК України, не проводиться. У зв’язку з викладеним вказані 

предмети під час проведення СОГ огляду місця події вилучаються та 

направляються до органу внутрішніх справ. У подальшому працівник поліції 

складає рапорт, у якому зазначає обставини, за яких були вилучені предмети, 

схожі на зброю.  

Зазначені відомості вносяться до ЄРДР та розпочинається досудове 

розслідування і одразу призначається проведення відповідної експертизи. 
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Після отримання висновку експертизи: 1) у разі встановлення, що вилучене 

не є зброєю, - кримінальне провадження закривається на підставі п. 2 ч. 1 

ст. 284 КПК України; 2) у разі встановлення, що вилучене є зброєю, 

проводиться СРД та НСРД [156,с. 11].  

Для перевірки ймовірних версій слідчому необхідно: допитати 

працівників поліції на предмет джерела повідомлення інформації; допитати 

свідків та очевидців з метою встановлення обставин, за яких працівники 

поліції виявили та вилучили вогнепальну зброю; опитати чергового чергової 

частини; зняти інформацію з каналів зв’язку чергової частини, куди надійшло 

повідомлення; отримати свідчення від працівників підприємств, установ, 

організацій, що розташовані поряд з місцем, де зупинявся автомобіль 

підозрюваного, на предмет знаходження транспортного засобу біля місця 

їхньої роботи та осіб, які перебували поруч на момент знаходження 

транспортного засобу; відповідності до ст. 167-168 КПК України здійснити 

огляд носіїв зафіксованої інформації з відеокамер, реєстраторів тощо з метою 

тимчасового вилучення. 

З урахуванням наявної вихідної криміналістично значущої інформації, 

слідчий виконує такі дії: допит підозрюваного, очевидців та свідків 

(понятих), працівників поліції; вилучення аудіо-відео запису; призначає 

дактилоскопічну, трасологічну, балістичну та фоноскопічну експертизу; дає 

письмове доручення оперативним підрозділам на проведення СРД та НСРД 

[147]. 

Друга типова слідча ситуація - особу злочинця встановлено, але 

доказів недостатньо для повідомлення про підозру. 

У цій типовій слідчій ситуації слідчому необхідно спрямувати зусилля 

на виявлення та фіксацію доказів причетності особи до вчинення злочину. У 

цьому випадку доцільно здійснити: огляд місця події, допит очевидців і 

свідків, перевірку підозрюваного за оперативними обліками, обшуки за 

місцем проживання, затримання «на гарячому» причетних до злочину осіб, 

проведення судових експертиз. 
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Версії щодо цієї слідчої ситуації можуть розглядатися залежно від часу 

вчинення злочину: 

1) злочин вже було вчинено: 

а) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася, знаходиться за 

місцем проживання підозрюваного чи в іншому його володінні (67 %); 

б) підозрюваний збув вогнепальну зброю, яка незаконно 

переміщувалася (54 %); 

в) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася підозрюваним, 

знаходиться у схованці (69 %); 

г) підозрюваний вчинив злочин та позбавився вогнепальної зброї або 

знищив її (18 %) [Додаток А]. 

З урахуванням наявної вихідної криміналістично значущої інформації 

слідчий виконує такі СРД, НСРД, процесуальні та інші дії: допит очевидців 

та свідків; перевірка підозрюваного за оперативними обліками; реєстрація 

матеріалів в ЄРДР; надання письмового доручення оперативним підрозділам 

на проведення НСРД; підготовка відповідних процесуальних документів на 

отримання ухвали суду на проведення обшуку за місцем проживання 

підозрюваного, а також іншого володіння; обшук; затримання 

підозрюваного; проведення СРД та НСРД подальшого етапу, при цьому 

визначаючи доцільність, необхідність та можливість залучення особи до 

конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

відповідно до ст. 272 КПК України [140]. 

2) злочин буде вчинено: 

а) вогнепальна зброя буде незаконно переміщуватися ОГ чи ЗО для 

наступного продажу (45 %); 

б) члени ОГ, ЗО або окремі особи носять при собі вогнепальну зброю з 

метою мати можливість ситуативного її застосування для вчинення злочину 

чи для самооборони (61 %); 

в) вогнепальна зброя буде прихована у тайнику (схованці) без 
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конкретної мети її застосування (32 %); 

г) вогнепальна зброя буде переміщуватись для поповнення власної 

колекції (9 %) [Додаток А]. 

З урахуванням повноти, достатності та достовірності отриманих даних 

слідчий здійснює такі організаційно-процесуальні заходи, СРД та НСРД: 

- допит очевидців та свідків (перевірка достовірності отриманих 

даних); 

- перевірка підозрюваного (- них), щодо яких отримано інформацію за 

оперативними обліками; реєстрація матеріалів в ЄРДР; 

- прийняття рішення про доцільність та можливість проведення 

контрольованої поставки, спеціального слідчого експерименту або 

імітування обстановки злочину у порядку ст. 271 КПК України; 

- визначення доцільності, необхідності і можливості залучення особи 

до конфіденційної співробітництва та виконання спеціального завдання з 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

відповідно до ст. 272 КПК України; 

- за результатами проведення СРД і НСРД планує та організовує 

затримання «на гарячому» причетних до вчинення злочину осіб; 

- здійснює СРД та НСРД на подальшому етапі розслідування. 

У цій типовій ситуації можливе висунення й інших версій. Наприклад, 

можлива версія про те, що підозрюваний, щодо якого отримано інформацію, 

чи хтось із членів його сім’ї або хтось, що має відношення до його сім’ї, 

займається виготовленням зброї. Ця версія, на думку І. Ю. Рагуліна, виникає 

у разі виявлення в особи спеціальної літератури з виготовлення вогнепальної 

зброї, креслення окремих вузлів і частин зброї та ін. [188, с. 31, 150].  

Третя типова слідча ситуація - виявлено незаконне переміщення 

вогнепальної зброї з використанням транспортного засобу або поштових 

відправлень, але злочинець невідомий. 

Алгоритм дій слідчого у цій типовій слідчій ситуації повинен бути 

спрямований на встановлення осіб, причетних до злочину, зокрема 
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необхідно: допитати осіб, які виявили факт незаконного переміщення 

вогнепальної зброї; допитати свідків та очевидців; здійснити опитування та 

перевірку документів усіх осіб, на місці події з метою подальшої перевірки 

на причетність до злочину; прийняття рішення про доцільність проведення 

контрольованої поставки, спеціального слідчого експерименту або 

імітування обстановки злочину у порядку ст. 271 КПК України а також 

інших СРД та НСРД. 

До найбільш типових версій опитані респонденти відносять: 

а) вогнепальну зброю та інші предмети, що мають відношення до зброї, 

виявлені на місці злочину, контролює кур’єр, якого не встановлено, що 

знаходиться поблизу (63 %); 

б) вогнепальну зброю та інші предмети, що мають відношення до неї, 

злочинці незаконно переміщують без кур’єра та чекають у пункті прибуття 

(56 %) [Додаток А]. 

Для перевірки ймовірних версій слідчому необхідно: допитати 

працівників поліції на предмет джерела повідомлення інформації; допитати 

свідків та очевидців (у тому числі працівників служб кур’єрської доставки) з 

метою встановлення осіб, які мають відношення до посилки; здійснити 

опитування та перевірку документів якомога більшої частини свідків, не 

обмежуючись місцем події, з метою фіксування особистих даних осіб з 

наступною їх перевіркою за оперативними обліками та відпрацюванням на 

причетність до вчиненого злочину; опитати чергового чергової частини; 

зняти інформацію з каналів зв’язку чергової частини, куди надійшло 

повідомлення; відповідно до ст. 167-168 КПК України здійснити огляд носіїв 

зафіксованої інформації з відеокамер, реєстраторів тощо з метою 

тимчасового вилучення. 

З урахуванням наявної вихідної криміналістично значущої інформації, 

слідчий виконує такі дії: приймає рішення про доцільність проведення 

контрольованої поставки, спеціального слідчого експерименту або 

імітування обстановки злочину у порядку ст. 271 КПК України; у разі 
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відсутності тактичної необхідності або неможливості зазначених дій 

здійснює допит очевидців та свідків (понятих), працівників поліції; 

вилучення аудіо-відео запису; призначає дактилоскопічну, трасологічну, 

балістичну та фоноскопічну експертизу; дає письмове доручення 

оперативним підрозділам на проведення СРД та НСРД.  

Четверта типова слідча ситуація - виявлено об’єкти (підземні тунелі, 

цинкові контейнери, упаковки), які свідчать про здійснення переміщення 

вогнепальної зброї. 

Висуваються такі версії, визначені опитаними респондентами: 

а) сліди на місці вчинення злочину свідчать про неодноразове 

використання даного способу незаконного переміщення вогнепальної зброї і 

є ймовірність повторного вчинення злочину у цьому місці (54 %); 

б) об’єкти, речі та інші пристосування було використано одноразово і 

ймовірність повторного вчинення злочину у цьому місці відсутня (22 %); 

в) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї, засоби 

виготовлення та інші предмети, виявлені на місці події, належать особам, які 

перебувають на оперативному обліку, або стосовно яких вже ведеться 

кримінальне провадження (76 %); 

г) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї, та інші 

предмети, виявлені на місці події, випадково залишені особами, що законно 

переміщували вогнепальну зброю, як сміття (17 %) [151; Додаток А]. 

За цієї типової слідчої ситуації необхідно: здійснити огляд місця події 

та виявлених слідів і об’єктів; опитати свідків; проаналізувати й оцінити 

наявні оперативно-довідкові матеріали; здійснити збирання і перевірку 

інформації про осіб, які скоїли аналогічні злочини; організувати засідку, 

аудіо -, відеоконтроль місця схованки і прилеглої території; перевірити усі 

наявні сліди за відповідними обліками. 

Після реєстрації події в ЄРДР і перевірки в десятиденний термін факту 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, за необхідності прийняти 

рішення у порядку ст. 284 КПК України. 
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П’ята типова слідча ситуація - злочинець відомий, але він 

переховується від слідства та суду. 

Ця типова слідча ситуація обумовлює висунення таких версій: 

а) злочинець переховується у своїх родичів, друзів або знайомих 

(74 %); 

б) злочинець переховується в осіб, що ведуть антисуспільний спосіб 

життя (притони, місця розпусти тощо) (42 %); 

в) злочинець змінив регіон проживання та використовує підроблені 

документи, що посвідчують його особу (26 %); 

г) злочинець виїхав за межі території держави (16 %) [151; Додаток А]. 

У цій типовій слідчій ситуації необхідно здійснити комплекс СРД, 

НСРД, оперативно-розшукових та організаційних заходів з метою 

встановлення місця перебування злочинця, затримання останнього та 

доставляння до органу досудового розслідування. З цією метою слідчий 

організовує проведення пошукових заходів; дає завдання оперативним 

підрозділам на проведення СРД, НСРД та ОРЗ; за наявності достатніх підстав 

оголошує розшук підозрюваного. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі вивчення матеріалів кримінальних проваджень, опитування 

слідчих, працівників прокуратури, оперативних підрозділів та експертних 

установ визначено типові слідчі ситуації та версії, що висуваються на 

початковому етапі розслідування незаконного переміщення вогнепальної 

зброї, а також алгоритм дій слідчого, спрямований на вирішення типових 

слідчих ситуацій. Зокрема, автор дійшов таких висновків: 

1. На підставі аналізу кримінальних проваджень доведено, що основою 

для розробки типових слідчих ситуацій є: 1) ретельне дослідження 

обстановки, у якій відбувалося переміщення зброї; 2) встановлення слідової 
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картини злочину; 3) визначення способу перевезення зброї; 4) наявність 

відповідних вихідних даних, на підставі яких вносяться відомості до ЄРДР; 

5) ступінь обізнаності слідчого про обставини злочину і особу злочинця. 

2. На початковому етапі розслідування виникають типові слідчі 

ситуації, що обумовлюють висунення конкретних версій: 

1) затримано особу, яка незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є 

достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини злочину, – 

26 %. Опитування респондентів свідчить, що у такій слідчій ситуації 

підтверджуються такі версії, які висувалися: 

а) затриманий переміщував вогнепальну зброю, не знаючи про це, і 

вона йому не належить (21 %); 

б) затриманий є кур’єром, який переміщував вогнепальну зброю і дає 

неправдиві свідчення (67 %); 

в) вогнепальну зброю з різних причин навмисно було підкинуто 

(помста, відвернення злочинцем, який вчинив інший злочин з використанням 

цієї зброї, підозри від себе тощо), у тому числі працівниками 

правоохоронних органів з метою підвищення якості і кількості показників 

(8 %); 

г) затримана особа незаконно виготовила, зберігала, після чого 

епізодично носила вогнепальну зброю з метою збуту або з метою вчинення 

злочину (47 %); 

д) затримана особа визнала свою провину з метою приховування 

іншого більш тяжкого злочину, або з метою взяття на себе винуватості за 

вчинений з використанням цієї зброї злочин її близьким родичем (35 %); 

2) особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 

повідомлення про підозру – 48 %. Версії щодо цієї слідчої ситуації можуть 

розглядатися залежно від часу вчинення злочину: 

1) злочин вже було вчинено: 

а) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася, знаходиться за 

місцем проживання підозрюваного чи в іншому його володінні (67 %); 
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б) підозрюваний збув вогнепальну зброю, яка незаконно 

переміщувалася (54 %); 

в) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася підозрюваним, 

знаходиться у схованці (69 %); 

г) підозрюваний вчинив злочин та позбавився вогнепальної зброї або 

знищив її (18 %); 

2) злочин буде вчинено: 

а) вогнепальна зброя буде незаконно переміщуватися ОГ чи ЗО для 

наступного продажу (45 %); 

б) члени ОГ, ЗО або окремі особи носять при собі вогнепальну зброю з 

метою мати можливість ситуативного її застосування для вчинення злочину 

чи для самооборони (61 %); 

в) вогнепальна зброя буде прихована у тайнику (схованці) без 

конкретної мети її застосування (32 %); 

г) вогнепальна зброя буде переміщуватись для поповнення власної 

колекції (9 %); 

3) виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 

використанням транспортного засобу або поштових відправлень, але 

злочинець невідомий – 14 %. До найбільш типових версій опитані 

респонденти відносять: 

а) вогнепальну зброї та інші предмети, що мають відношення до зброї, 

виявлені на місці злочину, контролює кур’єр, що знаходиться поблизу, особу 

якого не встановлено, (63 %); 

б) вогнепальну зброї та інші предмети, що мають відношення до неї, 

злочинці незаконно переміщують без кур’єра та чекають у пункті прибуття 

(56 %) 

4) виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, упаковки), 

які свідчать про здійснення переміщення вогнепальної зброї (4 %). 

Висуваються наступні версії, визначені опитаними респондентами: 

а) сліди на місці вчинення злочину свідчать про неодноразове 
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використання даного способу незаконного переміщення вогнепальної зброї і 

є ймовірність повторного вчинення злочину у цьому місці (54 %); 

б) об’єкти, речі та інші пристосування було використано одноразово і 

ймовірність повторного вчинення злочину у цьому місці відсутня (22 %); 

в) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї, засоби 

виготовлення та інші предмети, виявлені на місці події, належать особам, які 

перебувають на оперативному обліку, або стосовно яких вже ведеться 

кримінальне провадження (76 %); 

г) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї, та інші 

предмети, виявлені на місці події, випадково залишені особами, що законно 

переміщували вогнепальну зброю як сміття (17 %) 

5) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду – 

16 %. Ця типова слідча ситуація обумовлює висунення таких версій: 

а) злочинець переховується у своїх родичів, друзів або знайомих 

(74 %); 

б) злочинець переховується в осіб, що ведуть антисуспільний спосіб 

життя (притони, місця розпусти тощо) (42 %); 

в) злочинець змінив регіон проживання та використовує підроблені 

документи, що посвідчують його особу (26 %); 

г) злочинець виїхав за межі території держави (16 %) 

3. Визначено алгоритм дій слідчого залежно від типових слідчих 

ситуацій та версій, що висуваються на початковому етапі розслідування. 

У першій типовій слідчій ситуації алгоритм дій слідчого спрямований 

на збирання додаткових доказів вчинення затриманою особою незаконного 

перевезення зброї та інших злочинів шляхом проведення оглядів місця події, 

магнітних носіїв інформації, допитів свідків і очевидців, а також СРД та 

НСРД (через надання доручень оперативним працівникам), проведення 

відповідних експертиз. 

У другій типовій слідчій ситуації слідчому необхідно спрямувати 

зусилля на виявлення та фіксацію доказів причетності особи до вчиненого 
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злочину. У цьому випадку доцільно здійснити: огляд місця події, допит 

очевидців і свідків, перевірку підозрюваного за оперативними обліками, 

обшуки за місцем проживання, затримання «на гарячому» причетних до 

злочину осіб, проведення судових експертиз. 

Алгоритм дій слідчого у третій типовій слідчій ситуації повинен бути 

спрямований на встановлення причетних до злочину осіб. Зокрема, 

необхідно: допитати осіб, які виявили факт незаконного переміщення 

вогнепальної зброї; допитати свідків і очевидців; здійснити опитування та 

перевірку документів усіх осіб на місці події з метою подальшої перевірки на 

причетність до злочину; прийняття рішення про доцільність проведення 

контрольованої поставки, спеціального слідчого експерименту або 

імітування обстановки злочину у порядку ст. 271 КПК України а також 

інших СРД та НСРД. 

За четвертої типової слідчої ситуації необхідно: здійснити огляд місця 

події та виявлених слідів і об’єктів; опитати свідків; проаналізувати й 

оцінити наявні оперативно-довідкові матеріали; здійснити збирання і 

перевірку інформації про осіб, які скоїли аналогічні злочини; організувати 

засідку, аудіо -, відеоконтроль місця схованки і прилеглої території; 

перевірити усі наявні сліди за відповідними обліками. Після реєстрації події 

в ЄРДР і перевірки в десятиденний термін факту незаконного переміщення 

вогнепальної зброї за необхідності слід прийняти рішення у порядку 

ст. 284 КПК України. 

У п’ятій типовій слідчій ситуації необхідно здійснити комплекс 

слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів з метою встановлення 

місця перебування злочинця, затримання останнього та доставляння до 

органу досудового розслідування. 

Основні результати розділу опубліковані у працях [140; 147; 148; 149; 

151]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

 

 

3.1. Організаційно-тактичні особливості проведення огляду 

 

Швидке розкриття й розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї значною мірою залежить від своєчасної і вмілої 

організації роботи слідчо-оперативної групи з огляду місця події та об’єктів, 

які підлягають слідчому огляду. 

Вагомий внесок у розробку організаційно-тактичних основ 

проведення огляду зробили відомі вчені-криміналісти та процесуалісти, 

зокрема, В. П. Бахін [10], В. К.Весельський [38], О. І. Дворкін [171], 

О. І. Зарубенко [78], О. В. Захарова [79], В. Д. Зеленський [81], 

Н. І. Клименко [170], Б. М. Комаринець [93], Є. Ф. Коновалов [94], 

Е. В. Кринична [119], В. К. Лисиченко [23], Є. Д. Лук’янчиков, [129], 

Є. І. Макаренко [133], О. М. Мусієнко [163], В. Ю. Ткач [216], Д. С. Хижняк 

[222], Т. М. Шамонова [227], Б. І. Шевченко [93], В. Ю. Шепітько [232] та ін. 

Узагальнюючи погляди вчених, можна зазначити, що під слідчим 

оглядом слід розуміти СРД, яка полягає у безпосередньому сприйнятті 

об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, 

з’ясування обставин події та встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. 

При розслідуванні незаконного переміщення вогнепальної зброї, на 

думку 77 % працівників слідчих і оперативних підрозділів поліції, слідчий 

огляд має першочерговий та невідкладний характер і потребує 

удосконалення тактики його проведення [Додаток А]. 
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Слід зазначити, що, відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, огляд 

місця події є єдиною СРД, яку дозволяється проводити до внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР [118]. Це насамперед 

пов’язано з тим, що зволікання з проведенням огляду місця події може мати 

наслідком втрату можливості встановлення обставин кримінального 

правопорушення. 

Доречною є думка В. К. Весельського, який зазначає, що специфікою 

огляду місця події є те, що його неможливо замінити повною мірою іншими 

слідчими (розшуковими) діями, тактичні прийоми проведення яких 

розраховані на інші способи отримання та фіксації доказової інформації [38, 

с. 152]. 

Огляд місця події є незамінною слідчою (розшуковою) дією, оскільки 

слідчий безпосередньо, без проміжних ланок, сприймає ті або інші об’єкти в 

тому вигляді, в якому їх застає. Тому доказова інформація надходить до 

слідчого з мінімальними перекрученнями [125, с. 122]. Саме сприйняття 

обстановки місця події дає можливість слідчому уявити картину події, на 

основі отриманої емпіричної бази висунути версії та організувати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій [11, c. 156]. На думку Б. М. Комаринця, 

правильно проведений огляд дає вихідні дані на початковому етапі 

розслідування і є основним, а нерідко єдиним джерелом отримання речових 

доказів. Помилки огляду, у більшості випадків, не можуть бути виправлені 

навіть повторним оглядом, оскільки обстановка місця події після первинного 

огляду суттєво порушується [93, с. 3]. Проанкетовані слідчі та оперативні 

працівники підрозділів поліції визначили огляд як найбільш ефективну СРД 

під час розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї (97 % 

респондентів) [Додаток А]. 

Про важливість цієї СРД, багаторазово висловлювалися й окремі 

автори, які займалися дослідженням особливостей розслідування злочинів у 

сфері незаконного обігу зброї. До них, зокрема, належать Г. О. Бойко, 

О. М. Вдовін, В. В. Войнов, А. В. Втюрін, В. В. Єфіменко, І. В. Капустіна, 
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О. А. Мокринський, С. Г. Павліков, І. Ю. Рагулін, В. А. Саморока, 

Є. С. Тесленко, М. П. Тюлькін, В. С. Шаповалова, М. В. Щєголєва та ін. 

В. В. Єфіменко зазначає, що огляд місця події належить до 

невідкладної слідчої дії, має значне інформаційне навантаження, 

характеризується певною складністю і багатоплановістю завдань. Своєчасно і 

якісно проведений огляд місця події дозволяє отримати важливі відомості 

про подію злочину, виявити і вилучити докази, висунути обґрунтовані версії, 

намітити шляхи їх перевірки, визначити коло осіб, серед яких потрібно 

шукати злочинця. Огляд місця події у кримінальних провадженнях про 

незаконне переміщення вогнепальної зброї, як показує практика, є 

обов'язковою слідчою дією, у його проведенні беруть участь, крім слідчого, 

спеціалісти, оперативні працівники МВС, СБУ, представники командування 

військових частин та воєнізованих батальйонів, кінологи зі службовими 

собаками, вибухотехніки. 

Багатогранність підходів у поглядах вчених щодо розгляду питань, 

які торкаються особливостей слідчого огляду під час розслідування злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, свідчить про 

неоднозначність теорії криміналістики у цій сфері. Зазначимо з цього 

приводу думки окремих дослідників. У своєму довідково-практичному 

посібнику, А. І. Рощин, П. Д. Біленчук та Г. Є. Омельченко виділяють цілий 

розділ про слідчі дії, зокрема, огляд мисливської зброї та знайдення слідів її 

дії [192, с. 81–105]. 

Цілком підтримуємо В. О. Талалаєва, який зазначає, що серед слідчих 

дій, які є об’єктивно необхідними для початкового етапу розслідування 

розкрадань вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин є 

проведення слідчого огляду. Вони мають свою специфіку, обумовлену 

етапом обігу предметів озброєння, і пов’язаними з нею особливостями місця, 

часу, обстановки, предмета злочину, кола осіб та іншими аспектами [209, 

с. 13–14]. 
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Поряд з цим, перебільшено виокремленими є теоретичні здобутки 

В. О. Маркуся, який взагалі «Слідчий огляд вогнепальної зброї та її фіксацію 

у протоколі» розглядає окремим розділом судової балістики, вивчаючи і 

пропонуючи її систему [136, с. 148–149]. 

Специфічний підхід у цьому плані спостерігається й у роботі 

І. Ю. Рагуліна, котрий розглядає організаційно-управлінську діяльність 

слідчого по підготовці, проведенню лише повторного огляду, з урахуванням 

ситуації, що склалася на початковому етапі розслідування незаконного обігу 

зброї та боєприпасів [188, с. 31, 157]. 

Не вичерпуючи аналіз різносторонності позицій вчених у цьому 

питанні, зазначимо вже загальновизнаний факт про те, що у кримінальних 

провадженнях про незаконне переміщення вогнепальної зброї слідчий огляд 

дозволяє слідчому безпосередньо сприймати місце події, об’єкти з метою 

виявлення слідів злочину та з’ясування обставин події, що має значення для 

провадження; скласти уявлення про механізм злочину та особу злочинця; 

встановити причини і умови, що сприяли вчиненню злочину; висунути слідчі 

(оперативно-розшукові) версії та правильно визначити напрямки початкового 

та подальшого етапів розслідування. 

Більшість авторів, які розглядали специфіку та особливості 

проведення слідчого огляду під час розслідування злочинів у сфері 

незаконного обігу зброї, до завдань, які вирішуються при слідчому огляді, 

відносять такі: 

1) на початковому етапі розслідування:  

а) при огляді об’єктів: 

- отримання необхідних даних, що дозволяють розв’язати питання 

про віднесення вилучених (виявлених) предметів до зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин і вибухових пристроїв; 

- виявлення родових, групових, а по можливості й індивідуальних 

особливостей предмета, який оглядається; 

- встановлення способу виготовлення предмета, який оглядається 
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(заводський, кустарний, саморобний); 

- вирішення питання про необхідність відповідного експертного 

дослідження, проведення інших слідчих дій; 

- встановлення ознак достовірності дозвільних документів (ліцензій, 

мисливських квитків тощо); 

- встановлення можливості (неможливості) належним чином 

виконувати обов’язки з охорони довірених підозрюваному зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв; 

- виявлення ознак, якостей і властивостей досліджуваних предметів, 

які дозволяють припускати певні особистісні якості злочинця; 

- виявлення ознак предметів або матеріалів, які дозволяють 

встановити, наприклад, ознаки саморобного або кустарного виготовлення та 

їх способів (встановлюється наявність (відсутність) маркувальних позначень; 

особлива увага звертається на поверхні деталей зброї, внутрішню поверхню 

ствола зброї); 

б) при огляді складських приміщень: 

- розташування будинку, його типові характеристики та планування; 

- наявність і розташування постів охоронної сигналізації, її стан; 

- для зберігання якого саме озброєння призначалося складське 

приміщення, яке озброєння і в яких умовах там зберігалося; 

- як злочинці проникли у приміщення і як його залишили; 

- що викрадено: найменування і характеристика викраденого, 

встановлена або очікувана кількість викраденого; 

- які предмети були залишені злочинцями на місці події; 

- використовувалися злочинцями транспортні засоби, які саме, де 

вони перебували при вчиненні злочину; 

- чи є в приміщенні місця, спеціально пристосовані для таємного 

зберігання (тимчасового) окремих об'єктів незаконного обігу зброї [237, 

с. 117]; 

в) при огляді місця події: 
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- виявлення слідів злочину та інших речових доказів для вирішення 

питань про те, чи мав місце злочин, ким, з якою метою і за яких обставин 

його вчинено; 

- виявлення предметів, які можливо є зброєю, боєприпасами, 

вибуховими речовинами і вибуховими пристроями; 

- з’ясування обстановки злочину, усіх інших обставин аналізованого 

діяння; 

- висунення версій про подію злочину і його учасників; 

- отримання вихідних даних для проведення заходів з розшуку 

злочинця (якщо він на початковому етапі невідомий) і провадження 

подальших СРД; 

- виявлення можливих порушень встановлених правил і приписів 

зберігання вогнепальної зброї (так, часто у ході огляду виявляється 

відсутність печатки, пломбування, відсутність сталевих ґрат на 

вентиляційних люках та інші порушення встановлених правил); 

- встановлення наявності перешкод, що заважають функціонуванню 

контрольно-перепускних пунктів (блокпостів) (захаращення території, 

несанкціонована стоянка автомобілів перед КПП) [173, 126–140]; 

- вивчення обстановки, відтворення, моделювання можливої картини 

події, способу проникнення, усунення перешкод; 

- встановлення способу вчинення розкрадання, шляхів підходу 

злочинця до місця події, послідовності його дій і шляхів відходу, способи 

подолання перешкоди, знарядь злому [71, с. 93; 86, с. 162]; 

- встановлення предмета розкрадання, кількості викраденої зброї, 

номерів, маркувань та інших ознак, необхідних для негайної організації 

розшуку викраденого[71, с. 93; 86, с. 162]; 

- висунення версій про злочинця, пошук і фіксація слідів, що можуть 

вказувати: на особу злочинця; його зовнішній вигляд, одяг; можливі сліди, 

які могли залишитися на злочинцеві, його одязі, предметах, що належать 
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йому, в результаті його перебування і діяльності на місці події [71, с. 93; 86, 

с. 162]; 

2) у ході повторного огляду: 

- заповнення прогалин і недоліків первинного огляду та їх усунення; 

- перевірка версій, уточнення, конкретизація, доповнення раніше 

отриманих відомостей; 

- виявлення, фіксація, вилучення слідів, речей, предметів, документів, 

що містять суттєву для кримінального провадження інформацію; 

- складання безпосереднього уявлення про обставини обстановки того 

місця, де вчинено злочин, де виявлено його шкідливі наслідки, а також 

прилеглої території  [188, с. 157–160] та ін. 

Слід зазначити, що у роботах науковців, які займалися розробкою 

окремих мметодик розслідування злочинів, критерії визначення завдань, які 

вирішуються під час слідчого огляду, є надто різними. 

Наприклад, О. Зарубенко до таких завдань відносить: вивчення 

обстановки події в цілому для з’ясування характеру й обставин злочину, що 

розслідується; спостереження за поведінкою потерпілого і свідків; 

керівництво діями інших учасників слідчо-оперативної групи; контроль за 

своїми діями, висловлюваннями, прояв емоційної стійкості тощо [78, с. 159]. 

Таким чином, завдання аналізованої слідчої (розшукової) дії багато в 

чому зумовлюються особливостями конкретних ситуацій, що складаються на 

початковому етапі розслідування цих злочинів, а також від виду об’єкта, що 

оглядається (зброя, боєприпаси, місце події, документи тощо). 

Слід погодитися із думками В. М. Рябикіна, який серед інших завдань 

огляду місця події виокремлює одержання вихідної інформації для 

організації пошуку правопорушника і виконання першочергових 

невідкладних СРД та НСРД [193, с. 571]. 

Продовжуючи думки у цьому руслі, слід зазначити про особливість 

вирішення завдань у ході слідчого огляду під час другої (найбільш складної) 

слідчої ситуації, що складається на початковому етапі розслідування 
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(виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з використанням 

транспортного засобу або поштових відправлень, але злочинець невідомий). 

Слід зазначити про високе технічне забезпечення ОЗГ, які вчинюють 

незаконне переміщення вогнепальної зброї у такий спосіб. Нерідко у цій 

ситуації спостерігача, який контролює переміщення «вантажу», поряд з ним 

взагалі немає. У цьому випадку злочинці оснащують місця-схованки 

своєрідними «маячками», «пломбами» та дистанційними електронними 

передавачами, які свідчать або попереджають співучасників про відкриття чи 

доступ до місця схованки вогнепальної зброї сторонніх осіб. 

У цьому випадку, на наш погляд, перед слідчим стоять такі завдання: 

- прийняття рішення про зупинення проведення подальших дій, які 

здійснюються у «класичному» варіанті проведення слідчого огляду з метою 

запобігання можливості надходження інформації до членів ОГ, ЗО про 

виявлення правоохоронними органами схованки вогнепальної зброї, яка 

переміщується; 

- залежно від наявної криміналістично значимої інформації та 

оперативних можливостей прийняття рішення про необхідність організації 

засідки або проведення однієї чи кількох СРД і НСРД одночасно: 

- контрольованого постачання; 

- спеціального слідчого експерименту; 

- імітування обстановки злочину; 

- оперативної закупки та ін. СРД і НСРД, 

Необхідність вирішення цих важливих завдань слідчого огляду 

корелюється із прийняттям рішення про масштаб залучення додаткових сил 

(кінолога зі службовим собакою, експерта-криміналіста, вибухотехніка, 

патрульних поліції та ін.). 

Особливістю колективного огляду місця події є те, що він може бути 

розпочатий одночасно з декількох точок з подальшим просуванням 

взаємодіючих учасників в одному або у різних напрямках. 

У ситуаціях, коли перевірка висунутих версій залежить від 
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результатів дослідження центра огляду місця події, слід починати огляд 

силами усіх учасників саме з цієї точки. В подальшому вони можуть 

самостійно обстежити окремі ділянки або працювати поруч зі слідчим [188, 

с. 157–160]. 

При розслідуванні даних злочинів об'єктом огляду, як правило, є: 

1) вогнепальна зброя, її частини та механізми, боєприпаси (10 %); 

2) місце події – ділянка місцевості або приміщення, в межах якого 

виявлені сліди і об'єкти, пов'язані з досліджуваними злочинами (48 %); 

3) місцевість і приміщення, які не є місцем події (11 %);  

4) супутні предмети (кобура, пристосування для прихованого носіння 

зброї тощо), устаткування і матеріали, використовувані для виготовлення 

вогнепальної зброї, боєприпасів (7 %);  

5) документи (справжні та підроблені), що дають право носіння, 

зберігання, експонування предметів, вилучених з вільного цивільного обігу 

(31 %); 

6) інші об'єкти (транспортні засоби, річкові судна тощо) (7 %) [173]. 

Аналіз думок опитаних респондентів дав змогу визначити, що 

організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого огляду повинні 

складатися з таких елементів: 

1) визначення об’єктів пощуку (68 %); 

2) правильне визначення меж слідчого огляду (36 %); 

3) розстановка сил і засобів до проведення огляду (27 %); 

4) визначення порядку пересування місцем події (41 %); 

5) визначення тактичних прийомів огляду обстановки місця події та 

окремих її елементів (79 %) [Додаток А].. 

Узагальнення оперативно-слідчої практики (підтверджено думками 

опитаних респондентів) дає змогу визначити, що під час огляду необхідно 

виявляти і вилучати: 

1) вогнепальну зброю (100 %); 

2) місця приховування вогнепальної зброї (спеціально обладнані 
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схованки) (87 %); 

3) об’єкти, які мають на собі сліди перевезення вогнепальної зброї 

(збройове мастило, порохові частинки) (94 %); 

4) документи, на підставі яких перевозилася вогнепальна зброя (46 %); 

5) автоматизовані або дистанційно керовані технічні пристрої 

(квадрокоптери, плаваючі засоби) (15 %) [Додаток А]. 

Результати вивчення матеріалів архівних кримінальних проваджень 

щодо незаконного переміщення вогнепальної зброї свідчать про те, що часто 

слідчі недооцінюють можливості та значення огляду місця події, в результаті 

чого ця СРД проводиться поверхнево, поспіхом або взагалі не проводиться. 

Аналіз думок опитаних респондентів свідчить про порушення вимог 

кримінального процесуального законодавства під час проведення огляду 

(19 %), понад 50 % – про порушення або невикористання криміналістичних 

рекомендацій щодо організації й тактики проведення огляду місця події. 

Типовими недоліками огляду місця події у кримінальних 

провадженнях про незаконне переміщення вогнепальної зброї є спрощена 

фіксація обстановки місця події у протоколі; відсутність схем, планів місця 

події; відсутність фототаблиць, що ілюструють обстановку місця події; 

невилучення об’єктів з місця події, що в подальшому могли б бути визнані 

речовими доказами [Додаток А]. 

Найчастіше огляд місця події не проводиться взагалі у разі виникнення 

першої типової слідчої ситуації (затримано особу, яка незаконно 

переміщувала вогнепальну зброю, є достатні фактичні дані, що свідчать про 

конкретні обставини злочину). 

Зауважимо, що огляд місця події повинен проводитися в кожному 

випадку, незалежно від місця вчинення злочину та наявної інформації на 

початку розслідування 

Анкетування працівників оперативних і слідчих підрозділів 

дозволило виокремити найбільш характерні тактичні помилки й прорахунки, 

що допускають слідчі під час проведення огляду, зокрема: 
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1) поверхневий, непослідовний і неповний опис обстановки місця 

події (34 %) та виявлених слідів злочину (21 %); 

2) несвоєчасне (65 %) і поверхневе (47 %) проведення огляду; 

3) відсутність єдиного керівництва оглядом (31 %); 

4) проведення огляду неповним складом СОГ – незалучення 

кінологічної служби, експерта-криміналіста, вибухотехніка та ін. (36 %); 

5) відсутність технічних засобів фіксації огляду – фотозйомки або 

відеозапису (27 %); 

6) відсутність фототаблиць у разі проведення фотозйомки (3 %) і схем 

огляду місця події (6 %); 

7) ігнорування оперативно-розшукової інформації – 31 % [Додатки А; 

Б]. 

Встановлення меж території (місцевості), яку необхідно оглянути, 

повинно здійснюватися таким чином, щоб охопити усю місцевість, на якій 

можуть бути виявлені сліди або предмети, що можуть мати доказове 

значення. Це є основоположним принципом огляду місця події, дотримання 

якого забезпечує виконання завдань не лише досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії, але й кримінального провадження в цілому (ст. 2 КПК 

України). У криміналістичній літературі неодноразово зазначалося, що не 

слід побоюватися розширення меж огляду, оскільки нерідко саме на 

ділянках, віддалених від місця події, вдається виявити цінні для 

розслідування докази: встановити звідки прибули злочинці, скільки їх було 

та інше [127, с. 52]. 

Особливістю проведення слідчого огляду, у тому числі місця події, у 

кримінальних провадженнях про незаконне переміщення вогнепальної зброї, 

що негативно впливає на початковий та подальший етап розслідування цих 

злочинів, є те, що на порушення криміналістичних рекомендацій щодо 

організації й тактики огляду місця події, а також вимог ст. 2 КПК України в 

частині повного та всебічного розслідування злочинів, огляд місця події 

проводиться без залучення необхідних для цього спеціалістів, зокрема, не 



 126

залучається кінолог із службовим собакою, а також не залучаються 

спеціалісти (вибухотехніки, криміналісти, із радіорозвідки та ін.).  

Як показує слідчо-оперативна практика, ефективне застосування  

розшукових собак по гарячих слідах сприяє розкриттю близько 48 % 

злочинів [182, с. 1]. 

Незалучення до проведення огляду оперативних працівників, як 

правило, призводить до того, що не відпрацьовуються особи, які проживають 

в безпосередній близькості від місця події, не встановлюється наявність 

камер відеоспостереження, допити проводяться поверхнево [124], 

несвоєчасно отримується моніторинг мобільних телефонів, які працювали по 

маршрутах переміщення вогнепальної зброї, а так само роздруківка розмов з 

мобільних телефонів осіб, причетних до злочину. 

Відсутність спеціаліста-криміналіста під час слідчого огляду 

призводить до того, що не виявляються та не вилучаються об’єкти, які в 

подальшому могли б бути визнані речовими доказами та щодо яких є 

необхідність призначення судових експертиз. Крім того, несвоєчасне 

вилучення таких об’єктів у ході додаткового чи повторного огляду місця 

події та несвоєчасне призначення необхідних судових та криміналістичних 

експертиз щодо вилучених об’єктів призводить до втрати слідів на цих 

об’єктах та унеможливлює їх використання в подальшому у якості доказів 

[141; 150]. 

В рамках огляду місця події можуть здійснюватися попередні 

дослідження вогнепальної зброї, її частин та механізмів [114, с. 430]. 

Виявлену зброю фотографують за правилами вузлової та детальної 

фотозйомки з масштабною лінійкою. На знімку мають бути зафіксовані не 

тільки зброя і місце її виявлення, а й розміщення окремих частин зброї – 

курка, ствола, затвора, запобіжника [111, с. 156–157]. Ініціатива проведення 

таких досліджень може виходити як від слідчого, так і від спеціаліста 

(вибухотехніка), який бере участь в огляді. 



 127

Практика показує, що попередні дослідження вогнепальної зброї, її 

частин та механізмів в ході огляду місця події у кримінальних провадженнях 

про незаконне переміщення вогнепальної зброї полягають переважно в 

зовнішньому вивченні цих об'єктів (53 %) [Додаток В]. 

Насамперед слід зазначити, що при огляді (вогнепальної зброї, її 

частин та механізмів) в першу чергу виявляються традиційні сліди (відбитки 

пальців, сліди крові, мікроволокна, мікрочастинки іншої речовини). На місці 

події визначається калібр, система, модель, зразок. Огляд вогнепальної зброї, 

її частин та механізмів здійснюється з дотриманням правил безпеки. 

Необхідно встановити, чи заряджена зброя, чи зведений курок (ударник, 

затвор), чи ударно-спусковий механізм на запобіжнику. Звертають увагу на 

особливості її конструкції і зовнішній стан механізмів. Вимірюють довжину, 

висоту (пістолетів і револьверів), діаметр каналу ствола та патронника. 

Особливе значення мають заводські маркувальні позначення і клейма. На 

нарізну зброю зазвичай наносяться: державні збройові знаки – емблеми 

країни-виробника; емблеми фірми-виробника; емблеми заводу-виробника; 

тексти різного змісту – найменування фірми або заводу-виробника, країни, в 

якій виготовлено зброю, її номер і рік випуску, калібр [71]. 

Огляд саморобної вогнепальної зброї починається з вивчення 

досліджуваного об'єкта з метою його індивідуалізації. При цьому звертається 

увага на ті особливості зброї, які дозволяють відрізнити її від усіх інших 

екземплярів зброї. На саморобній зброї, залежно від способу її виготовлення, 

маркування може бути відсутнім, тому необхідно вказати матеріал, з якого 

виготовлено зброю або його окремі деталі, розміри, вагу, вказати на 

особливості зовнішнього вигляду, форми обробки, написи, подряпини, 

забоїни металу тощо. Потім досліджується взаєморозташування частин 

саморобної вогнепальної зброї, їх стан, взаємодія, наявність порохової 

кіптяви в каналі ствола та ін. При описі саморобної вогнепальної зброї не 

слід забувати про такі "дрібниці", як наявність наскрізного каналу ствола, 

діючої пружини, спускового гачка і т.п. При огляді особливу увагу слід 
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звертати на наявність ствола або слідів його кріплення. Ствол у вигляді 

самостійної деталі може зберігатися окремо і може бути приєднаний до зброї 

тільки в потрібний момент [86, с. 172]. 

Під час огляду транспортних засобів для виявлення вогнепальної зброї, 

яка незаконно переміщується, необхідно встановлювати: а) родові ознаки 

вогнепальної зброї; б) спосіб виготовлення; в) індивідуальні ознаки 

вогнепальної зброї; г) ознаки, що свідчать про відправника або одержувача 

вогнепальної зброї; д)  ознаки, що свідчать про час розміщення вогнепальної 

зброї; е)  конструктивні особливості схованки та обставини, які сприяли 

вибору місця схованки і доступу до неї; ж) свідчення про неодноразове 

використання схованки; з) особливості, які вказують на призначення 

схованки для незаконного переміщення вогнепальної зброї; і) кільксть 

схованок: місця їх розміщення, місткість; к) ознаки об'єктів, які 

переміщувалися у схованках; л) тип і модель транспортного засобу; 

м) ідентифікаційні ознаки транспортного засобу: держномер, номери 

двигуна, кузова, шасі та ін; н) наявність спеціальних засобів, що 

забезпечують безпеку вантажу [237, с. 117–120]. 

Крім того, слід зазначити, що на транспортному засобі можна виявити 

характерні пошкодження, які утворилися в результаті перебування на місці 

події. 

Оглядаючи салон транспортного засобу, особливу увагу слід 

зосереджувати на таких місцях, де можуть бути схованки, зокрема: а) на 

внутрішньому боці дверей та за дверними панелями; б) між сидіннями та під 

сидіннями водія та пасажирів; в) у відсіку для рукавичок та дрібних речей; 

г) серед електронного обладнання; д) під приладною панеллю [30]. 

Слід також приділяти увагу виявленню та вилученню «традиційних 

слідів», зокрема: а) сліди ніг (взуття); б) сліди рук; в) недопалки; г) сірники 

та запальнички; д) пердмети та речі ймовірно залишені злочинцем та ін. [101, 

с. 49]. 

Оглядаючи підкапотний простір транспортного засобу з метою 
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відшукання вогнепальної зброї, слідчий повинен виявляти та досліджувати: 

- аутентичність обладнання, яке працює від акумуляторної батареї 

(кондиціонер повітря, очисники вітрового скла тощо), їх відповідність 

конструкції та можливість використання у якості схованки (64 %); 

- наявність схованки у радіаторі, на двигуні, баку для охолоджуючої 

рідини (розширювач), баку для склоочисної рідини (26 %); 

- прикріплені коробки, шухляди та контейнери й ін., в першу чергу, які 

не передбачені конструкцією транспортного засобу (82 %) [Додаток А]. 

При огляді простору багажника увага звертається на таке: 

- простір під запасним колесом та позаду нього; 

- зона позаду заднього сидіння; 

- підлога під килимком [30]; 

- місце, де розташовано бак із пальним; 

- відсік для інструментів; 

- місце для вогнегасника та ін. 

Під час огладу тунелів та шахт (пищер) слідчому доцільно залучати до 

проведення огляду відповідних спеціалістів (у тому числі вибухотехніків, 

шахтарів, професійних діггерів та ін.). 

Особливу увагу слід звернути на забезпечення безпеки осіб, які будуть 

брати участь в огляді внутрішньої частини цих споруд, з метою запобігання 

обвалу та ін. При цьому найбільш раціональним і результативним є 

застосування тактичного прийому «зустрічне обстеження» тунелів і шахт, що 

позитивно впливає на розподіл часу проведення огляду, а також запобігає 

можливому зникненню злочинців з місця події одним із вільних виходів. У 

разі виникнення такої ситуації слідчому необхідно передбачити можливість 

збройного опору злочинців та вжити заходи із забезпечення безпеки у цьому 

напрямку. 

Особливу увагу під час огляду тунелів і шахт, якими незаконно 

переміщувалася вогнепальна зброя, необхідно звернути на таке: 

- транспортні засоби, які стоять поблизу тунеля чи шахти; 
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-  місцях, де можуть знаходитися співучасники злочину (спостерігачі) 

або пристрої для спостерігання (відеокамери, датчики руху тощо), 

наприклад: кущі, чагарники, квіти, стовбури та крони дерев; 

- зовнішні входи, ями, ніші, що можуть бути обладнані сигнальними 

або вибуховими пастками; 

- вентиляційні та водозливні колодязі; 

- віконні прорізи; 

- конструктивні механізми, що забезпечували незаконне переміщення 

вогнепальної зброї; 

- западини усередині шахт чи тунелів [30]. 

Об'єктом огляду може бути також одяг осіб, затриманих при передачі, 

збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вогнепальної зброї. При огляді 

встановлюється: 

- чи є на одязі сліди контакту затриманого із вогнепальною зброєю. Це 

можуть бути сліди збройового мастила, типові потертості від носіння зброї, 

частинки вибухової речовини, сліди від кобури тощо; 

- чи є на одязі місця або пристосування для прихованого розміщення 

зброї (кишені в незвичайних місцях, спеціальні розрізи, укріплена підкладка 

та ін.); 

- яка орієнтовна давність виготовлення спеціальних пристосувань для 

зберігання вогнепальної зброї [237, с. 119]. 

 

 

3.2. Особливості тактики обшуку 

 

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб [118]. 



 131

Важливе місце в тактиці обшуку займають організаційно-підготовчі 

заходи до його проведення. Незалежно від невідкладності обшуків, 

підготовка до їх проведення є обов’язковою умовою. Ретельна та всебічна 

підготовка дозволяє якісно та ефективно проводити дану слідчу дію [224, 

с. 135]. Кожен обшук, зазначають В.К. Лисиченко і Н.І. Клименко, є 

неповторним та індивідуальним, оскільки визначається конкретними 

обставинами справи, характером об’єктів пошуку, особливостями особи, яка 

обшукується, специфікою об’єкта, що підлягає обшуку, та іншими 

обставинами кримінальної справи. Разом з цим існує низка загальних 

рекомендацій, дотримання яких сприяє слідчому в отриманні оптимальних 

результатів обшуку [23, с. 312]. 

На підтвердження цих думок 65 % опитаних нами респондентів 

зазначили, що тактика проведення обшуку потребує  вдосконалення 

[Додаток А]. 

Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку складаються 

з таких елементів: 

1) вивчення матеріалів кримінальної справи; 2) збирання орієнтуючої 

інформації про особу злочинця, а також членів його сім’ї, родичів та 

знайомих; усі епізоди злочинної діяльності; місця (об’єкти) обшуків; 

знаряддя (засоби) злочину та предмети, що здобуті злочинним шляхом і 

підлягають відшуканню, та ін. 3) аналіз та оцінка зібраної інформації та 

слідчої ситуації, що склалася на певному етапі розслідування, до ухвалення 

рішення про проведення обшуку; 4) прийняття (ухвалення) рішення про 

проведення обшуку; 5) планування та визначення часу проведення обшуку; 

6) створення оптимальних умов для проведення даної слідчої дії; 

7) визначення та підготовка необхідних науково-технічних і транспортних 

засобів; 8) вирішення питання про застосування службово-розшукового 

собаки; 9) добір необхідних учасників для проведення обшуку; 

10) визначення способу фіксації ходу та результатів обшуку; 11) розробка 

заходів, що передбачають дії учасників обшуку у випадках виникнення 
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непередбачуваних ситуацій або ускладнень; 12) забезпечення безпеки 

учасників слідчої дії; 13) складання плану проведення обшуку; 

14) проведення інструктивної наради (інструктаж) з усіма учасниками СРД 

[241, с. 339; 224, с. 137]. 

Підставами для проведення обшуку є дані про те, що у підозрюваного 

може бути не тільки вогнепальна зброя, що була вилучена під час огляду та 

затримання, але і аналогічні предмети за місцем його проживання, роботи, 

або за місцем проживання, роботи його родичів, друзів, знайомих та колег 

тощо. Джерелами цих фактичних даних можуть бути показання свідків, або 

самих підозрюваних, заяви окремих громадян або представників державних і 

приватних підприємств, оперативно-розшукова інформація, матеріали 

кримінальних та адміністративних проваджень, засоби масової інформації 

[173, с. 162]. 

У разі необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити такі відомості:  

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у 

зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини) КК України;  

4) підстави для обшуку; 

5) житло чи інше володіння особи або частка житла чи іншого 

володіння  особи, де планується проведення обшуку; 

6) особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у 

фактичному володінні якої воно знаходиться; 

7) речі, документи або особи, яких планується відшукати [118]. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії 

документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує 
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доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання [118]. 

На підставі вивчених матеріалів кримінального провадження 

потрібно скласти план проведення обшуку, зазначивши в ньому такі 

елементи: 

а) що потрібно шукати; 

б) у кого шукати; 

в) де шукати; 

г) коли проводити обшук (час); 

д) хто буде брати участь у проведенні обшуку; 

є) які технічні засоби необхідно використовувати [113, с. 343]. 

Визначаючи час проведення обшуку, слід мати на увазі, що 

найбільш ефективним є обшук, який проводиться на самому початку 

розслідування, коли ще зберігає свою дію фактор раптовості. В даному 

випадку суттєво обмежуються можливості для приховування або 

переховування злочинцями предметів, документів і цінностей, які мають 

значення для кримінального провадження. Допускається повторне 

проведення обшуку, яке може бути обумовлено такими обставинами: коли 

первинний обшук проводився при несприятливих умовах; відсутність 

фахівця, в силу чого не застосовували необхідні науково-технічні засоби; 

якщо виникла необхідність відшукати нові об'єкти, якими не цікавилися при 

проведенні первинного обшуку, коли є підстави вважати, що в обшукуваного 

з'явилися відшукувані предмети і документи, яких не було під час 

первинного обшуку; якщо первісний обшук був проведений без належної 

попередньої підготовки і неякісно; з метою реалізації інших тактичних 

міркувань [188, с. 186]. 

Вирішуючи питання про час майбутнього обшуку, потрібно виходити з 

отриманих відомостей про особу, у якої належить провести обшук, її спосіб 

життя, розпорядок дня. Як правило, обшук повинен проводитися негайно, як 

тільки в ньому виникне необхідність. Основна вимога до майбутнього 
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обшуку – це його раптовість, від якої часто залежить його успіх. Однак слід 

пам'ятати, що закон зобов'язує проводити обшук вдень, крім випадків, які не 

терплять зволікання. Практика показує, що проведення обшуку в ранкові 

години має перевагу в тому розумінні, що учасники обшуку проводять його 

зі свіжими силами [27, с. 176–178]. 

При підготовці до обшуку слід пам’ятати про різноманітність 

об’єктів, що можуть бути знайдені під час цієї слідчої дії. Окрім того, що 

можуть бути виявлені різноманітні за своєю суттю предмети та об’єкти, що 

безпосередньо стосуються злочинної події та осіб, які брали в ній участь, 

можуть бути виявлені предмети, що підлягають «обов’язковому 

відшукуванню». 

Визначаючи осіб, у яких намічається здійснити обшук, слід вивчити їх 

зв'язки (маючи на увазі, що об'єкти, які підлягають вилученню, можуть бути 

заховані не тільки у підозрюваного), зібрати дані, що характеризують місце 

майбутнього обшуку і особу обшукуваного, бажано перед обшуком вивчити 

місце майбутнього обшуку. Слід знати планування приміщення, куди 

виходять вікна, ізольоване приміщення, характер запорів і сигналізації [27, 

с. 186–187].  

Визначення об’єктів пошуку є одним із перших і головних питань, які 

вирішує слідчий на підготовчому етапі до проведення обшуку. 

Першочерговість, необхідність і важливість даної процедури підтверджують 

результати численних досліджень науковців у галузі криміналістики та 

суміжних правових науках. 

Процесуально об’єкти обшуку поділяються на три види: 

1) обшук приміщень: 

а) житла чи іншого володіння особи; 

б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, 

організацій; 

2) обшук місцевості (саду, городу, подвір’я, ділянок лісу, поля тощо); 

3) обшук особи (ч. 3 ст. 208 КПК) [118]. 
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Так, Ф.М. Сокиран зазначає, що ефективність результатів обшуку в 

більшості випадків забезпечується ретельною підготовкою до нього. На 

підставі вивчення матеріалів кримінального провадження потрібно скласти 

план проведення обшуку, зазначивши в ньому елементи, серед яких перше 

місце займають об’єкти пошуку (тобто що потрібно шукати) [113, с. 343]. 

Узагальнення поглядів вчених та сучасного стану слідчої діяльності 

дозволило К.О. Чаплинському дійти висновку, що серед першочергових 

організаційно-підготовчих заходів до проведення обшуку повинен бути 

такий елемент як збирання орієнтуючої інформації про знаряддя (засоби) 

злочину та предмети, що здобуті злочинним шляхом і підлягають 

відшуканню [224, с. 136]. 

Подібної думки дотримуються і такі вчені як Д.М. Балашов, 

М.М. Балашов, С.В. Маліков, які до першочергових дій слідчого в ході 

підготовки до проведення обшуку відносять збирання та аналіз даних про 

об’єкти, що підлягають пошуку та мають значення для розслідування (їх 

найменування, кількість, розмір, вага, індивідуальні особливості), дані про 

місце їх ймовірного приховування та ін. [107, с. 272]. 

Зазначений підхід набув широкого розповсюдження у науковій 

літературі, зокрема, під час проведення досліджень, що стосуються 

розслідування окремих видів злочинів. Автори неодноразово робили спробу 

визначити коло типових об’єктів, які підлягають відшуканню під час обшуку. 

Прикладом можуть бути праці вчених, що стосуються протидії злочинам, які 

вчинюються із використанням ВЗ та ВП. 

Так, С.Ф. Здоровко акцентує увагу на тому, що при проведенні обшуків 

по кримінальних провадженнях про вбивства, що вчинюються 

організованими злочинними формуваннями, об’єкти пошуку є 

специфічними: вогнепальна або холодна зброя; труп або його частини; речі і 

цінності, здобуті злочинним шляхом; предмети, вилучені з законного обігу; 

живі особи та ін. Особливу увагу при обшуках необхідно звертати на пошук 

та вилучення різного роду чернеток, які свідчать про злочинні наміри групи, 
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зокрема, про підготовку на замах вбивства, фотографій, де певні особи 

зафіксовані у групі з іншими особами (часто фотографують з автоматичною 

вогнепальною зброєю), відеокасет з аналогічними записами, аудіокасет 

телефонних автовідповідачів. За місцем роботи особливу увагу доцільно 

звертати на інформацію, яка міститься у персональних комп’ютерах або на 

магнітних носіях [209, с. 102–104]. 

У кримінальних провадженнях за фактами хуліганства, на думку 

М.М. Єфімова, в ході обшуку підлягають відшуканню об’єкти, які: 

а) доводять факт учинення хуліганства (предмети, що належали потерпілим і 

підібрані хуліганом, розірваний і забруднений кров’ю одяг потерпілого, 

зброя або предмети, якими були заподіяні тілесні ушкодження, та ін.); 

б) свідчать про постійний характер антисуспільної поведінки хулігана: 

наявність вогнепальної чи холодної зброї або предметів, спеціально 

пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень; в) свідчать про те, що 

особи, які вчинили хуліганство, причетні й до інших злочинів; 

г) розкривають характер взаємовідносин хулігана з потерпілим або свідком 

[72, с. 154]. 

Досліджуючи проблеми використання спеціальних знань під час 

розслідування грабежів і розбоїв, П.Ю. Кравчук проаналізував думки вчених 

з цього приводу, які у контексті розглядуваної нами проблематики можна 

об’єднати у такий узагальнений вигляд, зокрема: 

1. Балістичними об’єктами можуть бути : а) вогнепальна зброя, окремі 

її частини, заготовки деталей зброї, різні стріляючі пристрої; б) боєприпаси, 

патрони; в) інструменти й різні матеріали, які використовуються для 

виготовлення деталей зброї й боєприпасів; г) предмети із пробоїнами від 

снарядів та з продуктами пострілу, які відклалися на них. Крім того, до 

балістичних об’єктів відносять предмети, у яких зберігалися зброя або 

боєприпаси [102, с. 170–177].  

2. Виявлена вогнепальна зброя й сліди її застосування можуть містити 

інформацію, яка характеризує особу правопорушника, його навички, іноді 
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професійну приналежність, обставини, що стосуються об’єктивної сторони 

вчиненого (напрям пострілу, кількість зроблених пострілів, місце стрільби, 

справність зброї тощо). Для виявлення правопорушника, його викриття, 

важливе значення має вивчення виявлених боєприпасів, матеріалів і 

технічних пристроїв кустарного виготовлення боєприпасів, деталей зброї, її 

ремонту, переробки [169, с. 159; 102, с. 76–85]. 

3. Дослідження вибухових речовин, вибухових пристроїв та слідів їх 

використання також нерідко зустрічаються під час розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї (13 % з опитаних респондентів 

вказали на те, що вони направляли на дослідження, під час розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, вибухові пристрої та речовини, 

їх елементи) [Додаток А]. 

4. Саморобні вибухові пристрої, що використовуються злочинцями під 

час вчинення злочинів, можуть бути виготовлені з використанням окремих 

деталей пристроїв промислового виготовлення або без них. Тому розмаїтість 

вибухових пристроїв і використовуваних вибухових речовин обумовлює 

необхідність врахування цього аспекту під час підготовки до проведення 

обшуку [102, с. 85–88]. 

5. Під час обшуку у кримінальних провадженнях про незаконне 

переміщення вогнепальної зброї вилученню підлягають: 1) технічні засоби й 

вироби, які стосуються вогнепальної зброї; 2) залишки частин та механізмів, 

які не були використані під час виготовлення вогнепальної зброї; 

3) предмети, які, ймовірно, були знаряддями вчинення правопорушення 

(наприклад, передбачувані знаряддя злому, засоби підпалу), а також 

предмети, які містять сліди злочинних дій або сліди правопорушника, та ін. 

[102, с. 76–85, с. 170–177]. 

Не заперечуючи думки згаданих вчених, зазначимо, що якщо виникає 

необхідність у проведенні обшуку для відшукання згаданих об’єктів, то в 

більшості випадків заздалегідь невідомо: було застосовано для вчинення 

кримінального правопорушення вогнепальну зброю чи інші подібні до неї 
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предмети (муляжі, предмети, що мають зовнішню схожість та ін.). Це варто 

врахувати як у контексті визначення об’єкта пошуку на організаційно-

підготовчому етапі, так і під час проведення інших СРД та НСРД. 

Окремий акцент слід зробити на тому, що не всі вчені до організаційно-

підготовчих заходів відносять такий елемент як визначення об’єкта пошуку. 

Так, на думку однієї групи вчених (Р.С. Бєлкін, В.К. Лисиченко, 

М.В. Салтевський, Н.І. Клименко, П.Д. Біленчук), підготовка до обшуку 

повинна складатися з таких заходів: визначення мети і місця проведення 

обшуку; збирання інформації про місце проведення майбутнього обшуку; 

отримання інформації про особу, яка підлягає обшуку, членів її родини, 

способу життя; забезпечення конспіративності підготовки обшуку; 

правильний та обґрунтований підбір складу учасників обшуку; визначення 

тактики обшуку [23, с. 312; 198, с. 165; 103, с. 150–151]. 

Друга група вчених (О.М. Васильєв, В.В. Агафонов, Т.А. Сєдова, 

О.О. Ексархопуло) до підготовчих заходів з проведення обшуку відносять: 

визначення об’єкта та мети обшуку; встановлення правових підстав обшуку; 

використання оперативно-розшукової інформації; визначення часу слідчої 

дії; підготовка науково-технічних засобів; складання плану обшуку [33, с. 44; 

106, с. 515; 1, с. 124]. 

Дійсно, такі думки мають право на існування, оскільки, як зазначає 

О. Коровайко, на момент прийняття рішення про проведення обшуку 

слідчому чи прокурору можуть бути ще невідомі усі ознаки предметів, які 

планується відшукати, тому в клопотанні слідчого, на думку деяких слідчих 

суддів, як і в ухвалі слідчого судді, можна їх не деталізувати, а вказати на 

вже відомі загальні відомості про них [98, с. 23]. 

Більш того, дослідження С. Ф. Денисюка, який зробив спробу 

визначити особливості використання обшуку в умовах боротьби з 

організованою злочинністю, показує доцільність використання пошукових 

тактичних операцій, серед яких і «Допущення обшуку з негативним 

результатом» [67, c. 9], яка полягає в тому, що реально існує кілька різних 
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об’єктів обшуку. 

Необхідність проведення таких обшуків здебільшого виникає у тому 

разі, коли незаконне переміщення вогнепальної зброї вчинюється ОЗУ. 

Так, наприклад, працівниками УБОЗ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області 25.03.2015 в рамках реалізації матеріалів 

оперативного обліку затримано 4-х учасників злочинного угруповання з 

міжрегіональними зв’язками та ознаками організованості, які з вересня 2014 

року по березень 2015 з корисливих мотивів організували незаконний ввіз із 

зони АТО та безпосередньо збували як на території Дніпропетровської 

області, так і за її межами, вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові 

речовини. 

Під час документування та затримання в учасників злочинного 

угруповання виявлено та вилучено: 30 одиниць вогнепальної зброї, вибухову 

речовину «тротил», 20 детонаторів, більш як 3 тисячі патронів. 

За час розкриття та розслідування злочинної діяльності учасників 

угруповання, працівниками УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській 

області області було проведено 14 НСРД та 7 обшуків [67, c. 38]. 

При здійсненні такої тактичної операції відповідно до тактичного 

задуму обирається один з об’єктів, де і провадиться слідча (розшукова) дія, а 

за іншими виконується оперативне спостереження. У процесі оперативного 

спостереження із застосуванням різних технічних засобів фіксації 

встановлюється динаміка місцеперебування злочинних формувань, ознаки 

переміщення товарів та інших предметів, зміна місця розташування тих чи 

інших об’єктів. Оперативне спостереження дає можливість виявити більш 

широкий спектр місць приховування, після чого здійснюються результативні 

обшуки. Схематично тактична операція «Допущення обшуку з негативним 

результатом» може бути подана таким чином: безрезультатний обшук – 

оперативне спостереження – результативні обшуки [67, c. 12]. 

Враховуючи специфіку проведення такої тактичної операції, безумовно, 

можна стверджувати про винятковість її застосування під час розслідування 
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злочинів, вчинених із використанням вогнепальної зброї та вибухових 

пристроїв. 

Однак, на нашу думку, це є підставою для обґрунтування і наукового 

визначення окремих підготовчих заходів, з урахуванням специфіки 

проведення такого виду обшуку, де головним елементом повинно бути 

визначення мети обшуку. 

У зв’язку із зазначеним, ми вважаємо, що обшук може взагалі не мати 

пошукового характеру (пошук об’єктів), а бути виключно тактичним. 

Отже, можна стверджувати, що об’єкт пошуку під час проведення 

обшуку, який проводиться у складі тактичної операції «Допущення обшуку з 

негативним результатом», на підготовчому етапі до його проведення може 

бути відсутнім («невизначеним»). На це вказують і 68 % опитаних 

респондентів [138; 137; 141; 147; 148; 149; Додаток А]. 

Однак з метою відвернення здогадок підозрюваних щодо застосування 

такого тактичного прийому, на їх думку, доцільно під час обшуку тимчасово 

вилучати предмети або речі, що можуть мати схожі ознаки з дійсними 

об’єктами пошуку (65 %) [138; 137; 141; 147; 148; 149; Додаток А]. 

У разі підготовки до проведення обшуку, який має на меті пошуковий 

характер, одним із перших організаційно-підготовчих заходів є визначення 

об’єктів пошуку, до яких у досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень належать: 

1) вогнепальна зброя, окремі її частини, заготовки окремих деталей, 

технічні засоби й вироби, які стосуються вогнепальної зброї – 94 %; 

2) предмети, які містять сліди злочинних дій або сліди злочинця – 

26 %; 

3) боєприпаси, патрони – 77 %; 

4) інструменти й різні матеріали, які використовуються для 

виготовлення окремих деталей зброї – 35 %; 

5) предмети, речі, в яких зберігалася зброя або боєприпаси – 29 % [138; 

137; 141; 147; 148; 149; Додаток А]. 
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Як зазначалося раніше, особи, що вчинюють незаконне переміщення 

вогнепальної зброї, мешкають у власному житлі. У зв’язку з цим першим 

місцем, де необхідно проводити обшуук, нами визначено саме власне житло 

підозрюваного. 

Підробні документи, що використовувалися для незаконного 

переміщення вогнепальної зброї, можуть бути сховані у жилих приміщеннях, 

тумбочках, шухлядах, сейфах та інших прихованих місцях. 

У деяких випадках злочинці використовують сейфи, які призначені для 

зберігання мисливських рушниць або травматичної зброї, що зареєстровані 

та законно зберігаються. Враховуючи це, при підготовці до обшуку слід 

підготувати спеціальні засоби, призначені для відмикання замикаючих 

пристроїв, а також застосовувати інші науково-технічні засоби, в яких може 

виникнути необхідність (65 % респондентів вказали на ефективність їх 

використання) [Додаток А]. 

Особи, які проживають спільно зі злочинцем, нерідко вчинюють 

протидію розслідуванню під час обшуку, що підтверджують дані опитаних 

респондентів (65 %) [Додаток А]. Цьому може бути кілька причин. 

Першою з них є те, що близькі дійсно не знають про злочинну 

діяльність підозрюваного, внаслідок чого намагаються його захистити від 

начебто протиправних дій правоохоронців. 

Враховуючи це, дії слідчого повинні зводитися до того, щоб 

конкретизувати даним особам об’єкти пошуку. 

Крім того, дослідженню підлягають усі наявні присадибні будівлі, 

підвали, гаражі, транспортні засоби, також документи та їх зміст тощо. 

Ефективним у цьому випадку є застосування відволікаючих тактичних 

прийомів (43 %) [Додаток А]. 

Другою причиною можна вважати те, що родичі виступають 

співучасниками злочинної діяльності та свідомо приховують дії злочинців. За 

таких обставин слушною є думка Р. С. Бєлкіна про те, що однією із 

невід’ємних тактичних вимог успіху обшуку виступає його раптовість [17]. 
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Залежно від тактичного задуму, поставленого слідчим під час підготовки 

до проведення обшуку, безпосередньою метою оперативно-тактичної 

операції може бути спроба поставити протидіючу особу в невигідне 

становище. Наприклад, підозрюваний, використовуючи злочинні навички або 

маючи пізнання у розшуковій чи розвідувальній діяльності, має намір 

переховати, знищити викрадене майно, або замаскувати, перешкодити його 

виявленню [188, с. 185–186]. 

Якщо при проведенні обшуку були зроблені спроби знищити або 

приховати предмети чи документи, які підлягають вилученню, про це 

вказується у протоколі із зазначенням вжитих заходів. Копія протоколу 

обшуку вручається особі, у якої він був зроблений, або повнолітньому члену 

її сім'ї. Якщо обшук проводився в організації, копія протоколу вручається під 

розписку її представнику [188, с. 185–186]. 

Особливу увагу при здійсненні обшуку слід звертати на пошук 

схованок, де підозрюваний може зберігати викрадену зброю та інші об'єкти, 

що можуть мати значення для справи. В пошуках схованок необхідно 

оглянути простір під підлогою, в електрощитовій на сходовому майданчику, 

а також в інших місцях. 

З метою ефективної реалізації завдань обшуку, тобто відшукання 

зазначених вище обєктів, він повинен здійснюватися не лише раптово, а й 

паралельно, тобто в усіх підозрюваних одночасно (груповий обшук). 

Сама вогнепальна зброя, як правило, приховується поза жилими 

приміщеннями: у господарських будівлях, гаражах, підвалах, погрібах, 

горіщах. Інколи вогнепальну зброю закопують на території житлових 

ділянок, дачах, переховують у спеціально виготовлених схованках поза 

місцем мешкання. 

З метою відшукання вогнепальної зброї, при підготовці до проведення 

обшуку необхідно завчасно підготувати пошукові прилади (металошукачі, 

пошукові магніти тощо). 

Якщо обшук необхідно проводити на місцевості, то в процесі 
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підготовки з’ясовується характер місцевості, наявність будівель, рослинності, 

точне розташування ділянки, що обшукується, особливості грунту [27, 

с. 187–188]. 

Отримані відомості можуть допомогти більш цілеспрямовано 

намітити план обшуку. Відомості про особу, в якої вирішено провести 

обшук, збираються шляхом вивчення матеріалів кримінального провадження. 

При цьому збирається необхідна інформація про особу обшукуваного, його 

професію, спосіб життя, зв'язки, звички, схильності, склад сім'ї, стосунки в 

сім'ї та з сусідами, взаємовідносини за місцем роботи, наявність 

транспортних засобів, наявність дачі тощо [27, с. 187–188]. 

При здійсненні обшуку спеціально виготовлених схованок, окремо 

розташованих гаражів, тунелів (один із входів яких інколи розташовується на 

території помешкання) слід враховувати те, що нерідко злочиці 

встановлюють вибухові пастки. 

У зв’язку з цим важливим елементом підготовки до проведення обшуку 

по розглянутій категорії справ є необхідність забезпечення безпеки учасників 

цієї СРД [86, с. 189–190]. 

Пересуватися по таких об’єктах слід повільно. Пастки можуть 

спрацьовувати від натягнутого дроту, вібровмикача, при натисканні або 

можуть бути встановлені на двері, а також від інших датчиків, що призведуть 

до вибуху [30]. У цьому випадку доцільно застосовувати також і тактичний 

прийом – залучення підозрюваного до участі в обшуку (76 %) [Додаток А]. 

СОГ повинна бути дуже уважна до всього, що було недавно зрушене з 

місця: полова плитка або килимове покриття, свіжозашпакльовані стіни, 

свіжоскопаний ґрунт, обпилювання, цегельний пил або стружка. Такі місця 

повинні бути дуже детально перевірені. Крім цього, необхідно проводити 

зіставлення інформації, яка міститься у відповідях обшукуваного (37 %), із 

реально виявленими слідами, предметами тощо, на що вказують опитані 

респонденти [146; 139; 145; Додаток А]. 
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При проведенні обшуку за місцем роботи підозрюваного, який є 

членом організованої групи, котра систематично вчинює зазначені злочини, 

особливу увагу слід звернути на наявність значних цінностей, великих сум 

грошей (в тому числі в тайниках), цінних паперів, чекових книжок, 

кредитних карток, квитанцій, документів на транспортні засоби тощо, які 

можуть побічно вказувати на отримання підозрюваним значних доходів від 

продажу вогнепальної зброї [86, с. 190–191]. 

Особливу увагу необхідно звертати на проведення обшуку в 

автомобілях, автобусах і вагонах. 

Спочатку слід ретельно обстежити салон автомобіля. Потім обшукати 

конструкцію усього автомобіля, де є пустоти (конструкції рами та 

резервуари). В якості сховищ можуть використовуватися запасні колеса, 

деформовані вузли тощо. 

Під час обшуку транспорту, в тому числі і залізничних вагонів, 

потрібно звертати увагу на санвузли, системи вентиляції, опалення, 

трубопроводи, корзини для сміття, електроприлади, різні ніші тощо. 

У таких випадках важливим є застосовування технічних засобів 

криміналістичної техніки [156, с. 12]. 

При проведенні особистого обшуку затриманого слід в першу чергу 

звернути увагу на пошук і виявлення іншої зброї, крім вже вилученої під час 

затримання; її частин, супутніх зброї предметів; інших предметів і цінностей, 

які сприяли вчиненню незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Необхідно ретельно обстежувати предмети одягу і речі, що знаходяться при 

ньому (поліетиленові пакети, сумки, портфелі тощо) [86, с. 190–191]. 

Проводячи особистий обшук, слід пам’ятати, що обшукуваний може 

надати не тільки збройний опір, але і використовувати для цього підручні 

предмети, різні рідини і порошки; подібні предмети необхідно вилучити. 

Аналіз практики показав, що об’єкти пошуку не завжди знаходяться на тілі 

або в одязі підозрюваного (там вони виявлялися в 40–46 % випадків), нерідко 

в якості схованки вогнепальної зброї, боєприпасів використовувалися 
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злочинцем супутні предмети – палиці, милиці, аудіоплеєри, портфелі, 

барсетки тощо (до 34 %); в окремих випадках для носіння вогнепальної зброї 

злочинцем використовувалися спеціальні пристосування (наприклад, 

кобура). Особливу увагу особа, яка провадить обшук, має приділити вмісту 

кишень обшукуваних (є можливим виявлення пороху, збройового мастила та 

інших слідів, що свідчать про знаходження у них предметів, заборонених до 

обігу) [173, с. 163–164]. 

Отже, до найбільш ефективних прийомів, що застосовуються під час 

проведення різнопланових обшуків, опитані респонденти віднесли: 

1) залучення підозрюваного до участі в обшуку (76 %); 

2) відволікаючі прийоми (43 %); 

3) застосування науково-технічних засобів (65 %); 

4) зіставлення інформації, яка міститься у відповідях обшукуваного 

(37 %) [138; 137; 142; 147; 148; 149; Додаток А]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

На підставі вивчення та узагальнення поглядів вчених, аналізу думок 

опитаних респондентів та вивчених кримінальних справ і проваджень 

автором висвітлено організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми 

проведення огляду і обшуку, а також особливості фіксації їх ходу та 

результатів, зокрема: 

1. На підставі аналізу наукових розробок вчених (В. П. Бахін, 

І. Є. Биховський, В. О. Коновалова, Н. І. Клименко, М. І. Порубов, 

М. В. Салтевський, В. М. Тертишник, Ю. Д. Федоров, В. Ю. Шепітько, 

М. П. Яблоков) визначено особливості організації і тактики проведення 

слідчої (розшукової) дії з урахуванням типових слідчих ситуацій. 

Наголошено на першочерговості, неповторності та незамінності огляду, його 

значенні для виявлення й фіксації слідів злочину, висунення правильних 
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слідчих версій, планування подальших СРД і НСРД. 

2. На підставі узагальнення оперативно-слідчої практики доведено, що 

під час огляду необхідно виявляти і вилучати: 

1) вогнепальну зброю (100 %); 

2) місця приховування вогнепальної зброї (спеціально обладнані 

схованки) (87 %); 

3) об’єкти, які містять на собі сліди перевезення вогнепальної зброї 

(збройове мастило, порохові частинки) (94 %); 

4) документи, на підставі яких перевозилася вогнепальна зброя (46 %); 

5) автоматизовані або дистанційно керовані технічні пристрої 

(квадрокоптери, плаваючі засоби) (15 %). 

Під час огляду транспортних засобів для виявлення вогнепальної зброї, 

яка незаконно переміщується, необхідно встановлювати: а) родові ознаки 

вогнепальної зброї; б) спосіб виготовлення; в) індивідуальні ознаки 

вогнепальної зброї; г) ознаки, що свідчать про відправника або одержувача 

вогнепальної зброї; д)  ознаки, що свідчать про час розміщення вогнепальної 

зброї; е)  конструктивні особливості схованки та обставини, які сприяли 

вибору місця схованки і доступу до неї; ж) свідчення про неодноразове 

використання схованки; з) особливості, які вказують на призначення 

схованки для незаконного переміщення вогнепальної зброї; і) кільксть 

схованок: місця їх розміщення, місткість; к) ознаки об'єктів, які 

переміщувалися у схованках; л) тип і модель транспортного засобу; 

м) ідентифікаційні ознаки транспортного засобу: держномер, номери 

двигуна, кузова, шасі та ін; н) наявність спеціальних засобів, що 

забезпечують безпеку вантажу [237, с. 117–120]. 

Оглядаючи підкапотний простір транспортного засобу з метою 

відшукання вогнепальної зброї, слідчий повинен виявляти та досліджувати: 

- аутентичність обладнання, яке працює від акумуляторної батареї 

(кондиціонер повітря, очисники вітрового скла тощо), їх відповідність 

конструкції та можливість використання у якості схованки (64 %); 
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- наявність схованки у радіаторі, на двигуні, баку для охолоджуючої 

рідини (розширювач), баку для склоочисної рідини (26 %); 

- прикріплені коробки, шухляди та контейнери й ін., в першу чергу, які 

не передбачені конструкцією транспортного засобу (82 %). 

Під час огладу тунелів та шахт слідчому доцільно залучати до 

проведення огляду відповідних спеціалістів (у тому числі вибухотехніків, 

шахтарів, професійних діггерів та ін.). Особливу увагу слід звернути на 

забезпечення безпеки осіб, які будуть брати участь в огляді внутрішньої 

частини цих споруд з метою запобігання обвалу та ін. При цьому найбільш 

раціональним і результативним є застосування тактичного прийому 

«зустрічне обстеження» тунелів і шахт, що позитивно впливає на розподіл 

часу проведення огляду, а також запобігає можливому зникненню злочинців 

з місця події одним із вільних виходів. У разі виникнення такої ситуації 

слідчому необхідно передбачити можливість збройного опору злочинців та 

вжити заходи із забезпечення безпеки у цьому напрямку. 

3. Узагальнення матеріалів анкетування працівників оперативних і 

слідчих підрозділів дозволило виокремити найбільш характерні тактичні 

помилки й прорахунки, що допускають слідчі під час проведення огляду, 

зокрема: 

1) поверхневий, непослідовний і неповний опис обстановки місця події 

(34 %) та виявлених слідів злочину (21 %); 

2) несвоєчасне (65 %) і поверхневе (47 %) проведення огляду; 

3) відсутність єдиного керівництва оглядом (31 %); 

4) проведення огляду неповним складом СОГ – незалучення 

кінологічної служби, експерта-криміналіста, вибухотехніка та ін. (36 %); 

5) відсутність технічних засобів фіксації огляду – фотозйомки або 

відеозапису (27 %); 

6) відсутність фототаблиць у разі проведення фотозйомки (3 %) і схем 

огляду місця події (6 %); 

7) ігнорування оперативно-розшукової інформації – 31 %. 
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4. На підставі вивчення матеріалів кримінальних проваджень 

встановлено, що здебільшого обшуки проводяться за місцем проживання 

підозрюваного (83 %) та місцем його роботи (12 %). 

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

час проведення обшуку, зокрема: 

1) вогнепальна зброя, окремі її частини, заготовки окремих деталей, 

технічні засоби й вироби, які стосуються вогнепальної зброї – 94 %; 

2) предмети, які містять сліди злочинних дій або сліди злочинця – 

26 %; 

3) боєприпаси, патрони – 77 %; 

4) інструменти й різні матеріали, які використовуються для 

виготовлення окремих деталей зброї – 35 %; 

5) предмети, речі, в яких зберігалася зброя або боєприпаси – 29 %. 

Доведено, що обшук може й не мати пошукового характеру (виявлення 

об’єктів), а проводитися виключно з тактичних міркувань. Опитування 

слідчих і оперативних працівників поліції (68 %) свідчить, що об’єкт пошуку 

під час проведення обшуку, який проводиться у складі тактичної операції 

«Допущення обшуку з негативним результатом», на підготовчому етапі його 

проведення взагалі може бути відсутнім («невизначеним»). Зміст такої 

тактичної операції визначається у проведенні обшуку в одного із 

співучасників злочину та відстеженні поведінки інших, які своїми діями 

видають місця можливих схованок вогнепальної зброї або безпосередньо 

змінюють її місцезнаходження, тобто вчинюють дії щодо незаконного 

переміщення до іншої схованки. 

Результати проведення такої тактичної операції є підставою для 

проведення обшуків із завчасно передбачуваними об’єктами пошуку. Втім, з 

метою зашифровування вказаного тактичного прийому слідчим доцільно під 

час обшуку тимчасово вилучати предмети або речі, що можуть мати схожі 

ознаки з дійсними об’єктами пошуку. 

До найбільш ефективних прийомів, що застосовуються під час 
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проведення різнопланових обшуків, опитані респонденти віднесли: 

1) залучення підозрюваного до участі в обшуку (76 %); 

2) відволікаючі прийоми (43 %); 

3) застосування науково-технічних засобів (65 %); 

4) зіставлення інформації, яка міститься у відповідях обшукуваного 

(37 %). 

Основні результати розділу опубліковані у працях [137; 138; 141; 142; 

146; 147; 148; 150; 149]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у розробці та науковому 

обґрунтуванні методики розслідування незаконного переміщення 

вогнепальної зброї. Найсуттєвішими з них є такі: 

1. З’ясовано, що зростання злочинного використання предметів 

озброєння обумовлюється недостатнім контролем і реагуванням 

правоохоронних органів за незаконним переміщенням вогнепальної зброї, 

сутність якого полягає у зміні її місцезнаходження без відповідного дозволу 

будь-яким способом територією держави. 

2. Надано поняття криміналістичної характеристики незаконного 

переміщення вогнепальної зброї, як інформаційної моделі (системи даних) 

про найбільш типові взаємообумовлені ознаки цього виду злочину, предмета 

посягання, слідової картини, особи злочинця та інших обставин, що мають 

значення для досудового розслідування. Її структуру складають: предмет 

посягання; способи вчинення злочину; слідова картина; особа злочинця. 

3. Визначено, що предметом злочинного посягання, стає одноствольна 

(57 %) короткоствольна і середньоствольна багатозарядна (73 %) вогнепальна 

зброя, як правило, промислового (69 %) вітчизняного виробництва (у тому 

числі країнами СНД) (57 %), стандартних видів (74 %), що має нарізну 

будову каналу ствола (52 %), бойове (53 %) та багатоцільове (26 %) 

призначення, автоматичної (42 %) та неавтоматичної (34 %) дії середнього 

калібру (6,5–9 мм) (77 %). 

4. Визначено типові способи незаконного переміщення вогнепальної 

зброї: 

1) використання власного або загального транспорту (39 %); 

2) шляхом поштових відправлень (26 %); 

3) використанням попутного транспорту (7 %); 

4) особисто при собі (перенесення, носіння) (25 %). 

Доведено, що спосіб незаконного переміщення вогнепальної зброї 



 151

складає систему дій з підготовки, вчинення та приховування, котрі об’єднані 

єдиним умислом, обумовлені формою реалізації злочину, предметом 

злочинного посягання та соціально-демографічними характеристиками 

злочинця. 

Слідову картину незаконного переміщення вогнепальної зброї 

запропоновано у вигляді системи даних, де окремо вказано сліди, які 

обумовлюють виникнення типових слідчих ситуацій на початковому етапі 

розслідування. 

5. Виокремлено криміналістично вагомі ознаки особи злочинця, які 

складаються з таких властивостей: а) фізичні; б) соціально-побутові; 

в) моральні; г) психологічні. Встановлено, що незаконне переміщення 

вогнепальної зброї вчинюють чоловіки (86 %) віком від 25 до 35 років (46 %), 

які мають повну середню освіту (76 %), неодружені (58 %), раніше судимі 

(63 %), які не працюють і не навчаються (72 %); мешкають у власному житлі 

(54 %), більшість з яких вчинюють злочин одноособово (68 %). 

6. Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

незаконного переміщення вогнепальної зброї, зокрема: 

а) затримано особу та є достатні фактичні дані, що свідчать про 

конкретні обставини злочину; 

б) особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 

повідомлення про підозру; 

в) виявлено факт незаконного переміщення вогнепальної зброї з 

використанням транспортного засобу або поштових відправлень, але 

злочинець невідомий; 

г) виявлено об’єкти, які свідчать про здійснення переміщення 

вогнепальної зброї; 

д) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду. 

Розроблено алгоритм дій слідчого, спрямований на вирішення типових 

слідчих ситуацій. 

7. Розкрито організаційно-підготовчі заходи і тактичні прийоми 

проведення огляду. 
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Окреслено найбільш типові тактичні помилки під час проведення 

огляду, до яких належать: 

а) поверхневий, непослідовний і неповний опис обстановки місця події 

та виявлених слідів злочину; 

б) несвоєчасне і поверхневе проведення огляду; 

в) відсутність єдиного керівництва оглядом; 

г) проведення огляду неповним складом СОГ – незалучення 

кінологічної служби, експерта-криміналіста, вибухотехніка; 

д) відсутність технічних засобів фіксації огляду – фотозйомки або 

відеозапису; 

е) ігнорування оперативно-розшукової інформації. 

8. Визначено організаційно-тактичні особливості обшуку під час 

розслідування незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

З’ясовано, що об’єктами, які необхідно відшукати в ході обшуку, є такі: 

а) вогнепальна зброя, окремі її частини, заготовки окремих деталей, технічні 

засоби й вироби, які стосуються вогнепальної зброї; б) предмети, які містять 

сліди злочинних дій або сліди злочинця; в) боєприпаси, патрони; 

г) інструменти й різні матеріали, які використовуються для виготовлення 

окремих деталей зброї; д) предмети, речі, у яких зберігалася зброя або 

боєприпаси. 

Акцентовано увагу на тактичних прийомах обшуку, зокрема: 

1) залучення підозрюваного до участі в обшуку; 

2) відволікаючі прийоми; 

3) застосування науково-технічних засобів; 

4) зіставлення інформації, яка міститься у відповідях обшукуваного. 

Конкретизовано тактику підготовки і проведення тактичної операції 

«Допущення обшуку з негативним результатом». Доведено, що об’єкт 

пошуку під час проведення обшуку, який проводиться у складі тактичної 

операції «Допущення обшуку з негативним результатом», на підготовчому 

етапі до його проведення може бути відсутнім або невизначеним. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
Результати аналізу 

опитування практичних працівників 
за темою дисертаційного дослідження 

(731 працівник) 
 

1. 

Стаж практичної роботи: 
а) до 3-х років 
б) від 3 – до 5 років 
в) від 5 – до 10 років 
г) більше 10 років 

 
31 % 
36 % 
24 % 
9 % 

2. 

Які елементи криміналістичної характеристики відіграють 
найбільш вагоме значення під час розкриття і розслідування 
даної категорії злочинів? 
а) предмет злочинного посягання 
б) способи учинення злочину 
в) слідова картина злочину 
г)  характеристика особи злочинця 
д) інші елементи 

 
 
 

81 % 
92 % 
65 % 
57 % 
1 % 

3. 

Які типові слідчі ситуації виникають на початковому етапі 
розслідування: 
1) затримано особу, яка незаконно переміщувала вогнепальну 
зброю, є достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні 
обставини злочину  
2) особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 
повідомлення про підозру  
3) виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 
використанням транспортного засобу або поштових відправлень, 
але злочинець невідомий  
4) виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, 
упаковки), які свідчать про здійснення переміщення вогнепальної 
зброї  
5) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду 

 
 

26 % 
 

48 % 
 

14 % 
 

4 % 
 

16 % 

4. 

Найбільш часто за цією категорією кримінальних проваджень 
проводяться такі СРД, які є найбільш ефективними під час 
розслідування: 
а) допит 
б) слідчий огляд 
в) тимчасовий доступ до речей і документів 
г) освідування особи 
д) слідчий експеримент 
е) обшук 
ж) інше 

 
 
 

87 % 
97 % 
34 % 
27 % 
22 % 
67 % 
11 % 
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5. 

Затримання особи відбувається під час: 
а) переміщення вогнепальної зброї у межах країни (носіння) 
б) переховування вогнепальної зброї 
в) передачі або збуту вогнепальної зброї 
г) переміщення через кордон (або поза ним) 
д) інше 

 
37 % 
11 % 
54 % 
22 % 
3 % 

6. 

Під час затримання підозрюваний пояснює: 
а) що він доставляє або переміщує вогнепальну зброю для 
добровільної здачі органам влади 
б) дає правдиві показання 
в) показання підозрюваного частково правдиві 
г) відмовляється давати показання 
д) інше 

 
49 % 

 
12 % 
23 % 
10 % 
6 % 

7. 

До категорії осіб, які вчинюють незаконне переміщення 
вогнепальної зброї входять: 
а) особи, які були засуджені за злочини, що пов’язані з 
незаконним обігом зброї  
б) особи, які маскуються під волонтерів (волонтери)  
в) особи, які проживають у прикордонних зонах, зоні поблизу 
АТО та особи, які мають право на спрощений порядок їх перетину  
г) особи, які перевозять вантажі через зону АТО, 

з яких: 
- обізнані про злочинну діяльність 
- перетинають КПП не знаючи вмісту вантажу; 
д) військовослужбовці чи члени добровольчих батальйонів, які 
проходили або проходять службу в зоні АТО  
е) особи похилого віку, які не викликають підозри у перевезенні 
зброї або інваліди  
ж) «чорні копачі», які займаються пошуком зброї в районах 
проведення АТО або бойових дій Другої світової війни  
з) особи, які входять до складу ОГ та ЗО  
і) особи, які займаються антикварною діяльністю, торгівлею 
речами старовизни  

 
 
 

63 % 
4 % 

 
12 % 
38 % 

 
43 %  
29 % 

 
14 % 

 
25 % 

 
8 % 
15 % 

 
3 % 

8. 

У типовій слідчій ситуації, коли затримано особу, яка 
незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є достатні 
фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини злочину 
висуваються версії: 
а) затриманий переміщував вогнепальну зброю не знаючи про це і 
вона йому не належить  
б) затриманий є кур’єром, який переміщував вогнепальну зброю і 
дає неправдиві свідчення  
в) вогнепальну зброю з різних причин навммисно було підкинуто 
(помста, відвернення злочинцем, який вчинив інший злочин з 
використанням цієї зброї, підозри від себе тощо), у тому числі 
працівниками правоохоронних органів з метою підвищення якості 

 
 
 
 

21 % 
 

67 % 
 

8 % 
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і кількості показників  
г) затримана особа незаконно виготовила, зберігала, після чого 
епізодично носила вогнепальну зброю з метою збуту або з метою 
вчинення злочину  
д) затримана особа визнала свою провину з метою приховання 
іншого більш тяжкого злочину, або з метою взяття на себе 
винуватості за вчинений з використанням цієї зброї злочин її 
близьким родичем  

47 % 
 
 

35 % 

9. 

У типовій слідчій ситуації, коли особу злочинця встановлено, 
але доказів недостатньо для повідомлення про підозру 
висуваються версії: 

1) злочин вже було вчинено: 
а) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася, знаходиться 
за місцем проживання підозрюваного чи в іншому його володінні  
б) підозрюваний збув вогнепальну зброю, яка незаконно 
переміщувалася  
в) вогнепальна зброя, яка незаконно переміщувалася 
підозрюваним знаходиться у схованці  
г) підозрюваний вчинив злочин та позбавився вогнепальної зброї 
або знищив 

2) злочин буде вчинено: 
а) вогнепальна зброя буде незаконно переміщуватися ОГ чи ЗО 
для наступного продажу  
б) члени ОГ, ЗО або окремі особи носять при собі вогнепальну 
зброю з метою мати можливість ситуативного її застосування для 
вчинення злочину чи для самооборони  
в) вогнепальна зброя буде прихована у тайнику (схованці) без 
конкретної мети її застосування  
г) вогнепальна зброя буде переміщуватись для поповнення власної 
колекції  

 
 
 

67 % 
 

54 % 
69 % 

 
18 % 

 
45 % 

 
61 % 

 
 

32 % 
 

9 % 

10. 

У типовій слідчій ситуації, коли виявлено незаконне 
переміщення вогнепальної зброї з використанням 
транспортного засобу або поштових відправлень, але 
злочинець невідомий висуваються версії: 
а) вогнепальну зброї та інші предмети, що мають відношення до 
зброї, виявлені на місці злочину, контролює кур’єр якого не 
встановлено, що знаходиться поблизу  
б) вогнепальну зброї та інші предмети, що мають відношення до 
неї, злочинці незаконно переміщують без кур’єра та чекають у 
пункті прибуття  

 
 
 
 
 

63 % 
 

56 % 

11. 

У типовій слідчій ситуації, коли виявлено об’єкти (підземні 
тунелі, цинкові контейнери, упаковки), які свідчать про 
здійснення переміщення вогнепальної зброї висуваються 
версії: 
а) сліди на місці вчинення злочину свідчать про неодноразове 
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використання даного способу незаконного переміщення 
вогнепальної зброї і є ймовірність повторного вчинення злочину у 
цьому місці  
б) об’єкти, речі та інші пристосування було використано 
одноразово і ймовірність повторного вчинення злочину у цьому 
місці відсутня  
в) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї, 
засоби виготовлення та інші предмети, виявлені на місці події, 
належать особам, які перебувають на оперативному обліку, або 
стосовно яких вже ведеться кримінальне провадження  
г) об’єкти та речі, що мають відношення до вогнепальної зброї та 
інші предмети, виявлені на місці події випадково залишені 
особами, що законно переміщували вогнепальну зброю, як сміття  

54 % 
 

22 % 
 
 

76 % 
 
 

17 % 
 

12. 

У типовій слідчій ситуації, коли злочинець відомий, але він 
переховується від слідства та суду висуваються версії: 
а) злочинець переховується у своїх родичів, друзів або знайомих  
б) злочинець переховується у осіб, що ведуть антигромадський 
спосіб життя (притони, місця розпусти тощо)  
в) злочинець змінив регіон проживання та використовує підробні 
документи, що посвідчують його особу  
г) злочинець виїхав за межі території держави  

 
 

74 % 
 

42 % 
 

26 % 
16 % 

13. 

Чи на достатньому рівні використовуються науково-технічні 
засоби під час досудового розслідування? 
а) так 
б) ні 

 
 

58 % 
42% 

14. 

Якщо ні, то які причини неналежного використання 
технічних засобів? 

а) відсутність цих засобів 
б) низька їх ефективність та застарілість 
г) складність використання 
д) відсутність вмінь і навичок роботи з технічними засобами 
е) інше (вкажіть) 

 
6 % 
43 % 
11 % 
16 % 
24 % 

15. 

У чому причини неефективного проведення розслідування цієї 
категорії справ? 
а) відсутність методик розслідування злочинів 
б) недосконалість тактики розслідування злочинів 
в) завантаженість слідчих поліції 
г)корумпованість працівників правоохоронних органів 
д) недостатня взаємодія працівників слідчих та оперативних 
підрозділів поліції 
е) низький рівень професіоналізму слідчих поліції 
ж) невикористання методик розслідування слідчим під час огляду 
з) порушення вимог кримінального процесуального законодавства 
під час огляду 
і) інше (вкажіть) 

 
 

34 % 
55 % 
69 % 
9 % 
53 % 

 
37 % 
52 % 
19 % 

 
2 % 
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16. 

Чи на достатньому рівні розроблена тактика слідчих 
(розшукових) дій? 
а) так 
б) ні 

 
29 % 
71 % 

17. 

Якщо ні, то тактика яких слідчих (розшукових) дій потребує 
вдосконалення? 
а) слідчий огляд (має першочерговий та невідкладний характер) 
б) освідування 
в) слідчий експеримент 
г) допит 
д) обшук 
е) пред’явлення для впізнання 
ж) проведення експертиз 
з) інше  

 
 

77 % 
34 % 
42 % 
53 % 
65 % 
21 % 
11 % 
9 % 

18. 

Чи потребує вдосконалення тактичне забезпечення досудового 
розслідування? 
а) так 
б) ні 

 
 

86 % 
14 % 

19. 

Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчого 
огляду повинні складатися з таких елементів: 
а) визначення об’єктів пощуку 
б) правильне визначення меж слідчого огляду 
в) розстановка сил і засобів до проведення огляду 
г) визначення порядку пересування місцем події 
д) визначення тактичних прийомів огляду обстановки місця події 
та окремих її елементів 
е) інше (вкажіть) 

 
 

68 % 
36 % 
27 % 
41 % 
79 % 

 
4 % 

20. 

Під час огляду необхідно виявляти і вилучати: 
а) вогнепальну зброю  
б) місця приховування вогнепальної зброї (спеціально обладнані 
схованки)  
в) об’єкти, які містять на собі сліди перевезення вогнепальної 
зброї (збройове мастило, порохові частинки)  
г) документи, на підставі яких перевозилася вогнепальна зброя  
д) автоматизовані або дистанційно керовані технічні пристрої 
(квадрокоптери, плаваючі засоби)  

 
100 % 
87 % 

 
94 % 
46 % 

 
15 % 

21. 

Оглядаючи підкапотний простір транспортного засобу з 
метою відшукання вогнепальної зброї слідчий повинен 
виявляти та досліджувати: 
а) аутентичність обладнання, яке працює від акумуляторної 
батареї (кондиціонер повітря, очисники вітрового скла тощо), їх 
відповідність конструкції та можливість використання у якості 
схованки 
б) наявність схованки у радіаторі, на двигуні, баку для 
охолоджуючої рідини (розширювач), баку для рідини омивки скла 

 
 
 
 

64 % 
 
 

26 % 
82 % 
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в) прикріплені коробки, шухляди та контейнери і ін., в першу 
чергу, які не передбачені конструкцією транспортного засобу 
г) інше 

 
7 % 

22. 

До тактичних помилок і прорахунків, що були допущені 
слідчими під час проведення слідчого огляду відносяться: 
а) несвоєчасне проведення огляду 
б) поверхневий, непослідовний і неповний опис обстановки місця 
події 
в) поверхневе, непослідовне і неповне виявлених слідів злочину 
г) поверхневе проведення огляду 
д) відсутність єдиного керівництва слідчим оглядом 
е) проведення огляду не повним складом СОГ - незалучення 
кінологічної служби, експерта-криміналіста, вибухотехніка та ін. 
ж) відсутність технічних засобів фіксації огляду – фотозйомки або 
відеозапису  
з) відсутність фототаблиць у разі проведення фотозйомки 
і) відсутність схем огляду місця події  
к) ігнорування оперативно-розшукової інформації 

 
 

65 % 
34 % 
21 % 
47 % 
31 % 
36 % 

 
27 % 

 
3 % 
6 % 
31 % 

23. 
Чи можливо по протоколах відновити дійсний хід огляду? 
а) так 
б) ні 

 
31 % 
69 % 

24. 

До основних підготовчих заходів до проведення обшуку можна 
віднести: 
а) повне, всебічне і ретельне вивчення матеріалів кримінального 
провадження 
б) визначення об’єктів пошуку 
в) визначення кола осіб, які будуть приймати участь у цій СРД 
г) визначення послідовності проведення обшуку 
д) визначення об’єктів де буде проведено обшуки 
е) збирання і вивчення оперативної інформації 
ж) визначення часу проведення обшуку (його тривалість) 
з) визначення технічних засобів фіксації та їх підготовка 
і) ознайомлення зі спеціальною літературою або використання 
допомоги осіб, що володіють спеціальними знаннями 
й) визначення низки тактичних прийомів обшуку 
к) планування обшуку 
л) забезпечення безпеки учасників обшуку 

 
45 % 

 
53 % 
37 % 
11 % 
89 % 
7 % 
9 % 
42 % 
3 % 

 
6 % 
8 % 
15 % 

25. 

До об’єктів, які підлягають виявленню і вилученню під час 
проведення обшуку відносяться: 
а) вогнепальна зброя, окремі її частини, заготовки окремих 
деталей, технічні засоби й вироби, які мають відношення до 
вогнепальної зброї  
б) предмети, які містять сліди злочинних дій або сліди злочинця  
в) боєприпаси, патрони  
г) інструменти й різні матеріали, які використовуються для 

 
 
 

94 % 
26 % 
77 % 

 
35 % 
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виготовлення окремих деталей зброї  
д) предмети, речі, у яких зберігалася зброя або боєприпаси  
е) інше 

29 % 
3 % 

26. 

Чи направляли ви на дослідження вибухові пристрої та 
речовини і їх елементи, під час розслідування незаконного 
переміщення вогнепальної зброї: 
а) так  
б) ні 

 
 
 

13 % 
87 % 

27. 

Чи доцільно під час огляду та обшуку тунелів і шахт, які 
використовувались для незаконного переміщення, проводити 
паралельне та зустрічне обстеження? 
а) так 
б) ні 

 
 
 

78 % 
22 % 

28. 

До тактичних прийомів, які найбільш часто і ефективно 
використовуються під час обшуку, можна віднести: 
а) залучення підозрюваного, обвинуваченого (особливо при 
підозрі на наявність вибухових пасток) 
б) спостереження за поведінкою осіб, у яких проводять обшук, та 
тих, хто опинився в цьому місці 
в) видалення підозрюваних і обвинувачених з місця проведення 
обшуку 
г) використання рефлексії обшукуваних осіб 
д) відволікаючі прийоми (переважно до родичів, які здійснюють 
протидію розслідуванню) 
е) «словесна розвідка» 
ж) постановка запитань обшукуваному 
з) зіставлення інформації, яка міститься у відповідях 
обшукуваного (зокрема, із виявленими слідами) 
і) роз’яснення неправильно зайнятої обшукуваним позиції та 
необхідності надання допомоги органам досудового 
розслідування 
к) раптове (несподіване) пред’явлення обшукуваному предмета, 
виявленого під час обшуку 
л) порівняння однорідних об’єктів 
м) застосування науково-технічних засобів 

 
 

76 % 
 
 

15 % 
12 % 
17 % 

 
43 % 
11 % 
35 % 
37 % 

 
8 % 

 
13 % 

 
5 % 
65 % 

29. 

Чи може бути невизначеним об’єкт пошуку під час проведення 
тактичної операції «Допущення обшуку з негативним 
результатом»? 
а) так 
б) ні 

 
 

68 % 
32 % 

30. 

Чи доцільно вилучати предмети або речі, що можуть мати 
схожі ознаки з дійсними об’єктами пошуку під час проведення 
тактичної операції «Допущення обшуку з негативним 
результатом»: 
а) так 

 
 
 

65 % 
35 % 
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б) ні 

31. 

Чи здійснюється протидія при проведенні обшуку зі сторони 
співмешканців злочинця? 
а) так 
б) ні 

 
 

65 % 

 
 



 193

 
Додаток Б 

 
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

за результатами опитування працівників прокуратури, слідчих, 
працівників оперативних підрозділів (карного розшуку міліції та 

кримінальної поліції) та працівників експертних установ МВС України з 
питань протидії незаконному переміщенню вогнепальної зброї 

 
Опитування проводилось методом анонімного анкетування протягом 

2014-2016 років серед мешканців окремих регіонів та областей 
(Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-
Франківська, Київська, Кіровоградська, Волинська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Сумська, Харківська області, м. Київ). 

Загальна кількість респондентів склала: 156 працівників прокуратури, 
294 слідчих, 187 працівників оперативних підрозділів (карного розшуку 
міліції та кримінальної поліції) та 94 працівників експертних установ МВС 
України. 

Стаж практичної роботи опитаних склав: а) до 3-х років (31 %); б) від 3 
до 5 років (36 %); в) від 5 до 10 років (24 %); г) більше 10 років (9 %). 

Опитані респонденти показали, що до елементів криміналістичної 
характеристики, відіграють найбільш вагоме значення під час розкриття і 
розслідування даної категорії злочинів відносяться а) предмет злочинного 
посягання - 81 %; б) способи учинення злочину -  92 %; в) слідова картина 
злочину - 65 %; г) обстановка вчинення злочину - 34 %; д) характеристика 
особи злочинця - 57 %; е) інші елементи - 1 %. 

Опитані респонденти визначили, що на початковому етапі 
розслідування виникають такі типові слідчі ситуації: 1) затримано особу, яка 
незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є достатні фактичні дані, що 
свідчать про конкретні обставини злочину – 26 %; 2) особу злочинця 
встановлено, але доказів недостатньо для повідомлення про підозру – 48 %; 
3) виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з використанням 
транспортного засобу або поштових відправлень, але злочинець невідомий – 
14 %; 4) виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, упаковки), 
які свідчать про здійснення переміщення вогнепальної зброї – 4 %; 
5) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду – 16 %. 

Найбільш часто за цією категорією кримінальних проваджень 
проводяться такі СРД, які є найбільш ефективними під час розслідування: 
а) допит - 87 %; б) слідчий огляд -97 %; в) тимчасовий доступ до речей і 
документів -34 %; г) освідування особи -27 %; д) слідчий експеримент -22 %; 
е) обшук -67 %; ж) інше -11 %. 

Під час затримання підозрюваний пояснює: а) що він доставляє або 
переміщує вогнепальну зброю для добровільної здачі органам влади - 49 %; 
б) дає правдиві показання -12 %; в) показання підозрюваного частково 
правдиві -23 %; г) відмовляється давати показання -10 %; д) інше - 6 %. 
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Опитані респонденти визначили, що до категорій осіб, які можуть 
переміщувати вогнепальну зброю відносяться: 1) особи, які були засуджені 
за злочини, що пов’язані з незаконним обігом зброї (63 %); 2) особи, які 
маскуються під волонтерів (волонтери) (4 %); 3) особи, які проживають у 
прикордонних зонах, зоні поблизу АТО та особи, які мають право на 
спрощений порядок їх перетину (12 %); 4) особи, які перевозять вантажі 
через зону АТО (38 %), з яких 43 % – обізнані про злочинну діяльність, 29 % 
– перетинають КПП не знаючи вмісту вантажу; 5) військовослужбовці чи 
члени добровольчих батальйонів, які проходили або проходять службу в зоні 
АТО (14 %); 6) особи похилого віку, які не викликають підозри у перевезенні 
зброї або інваліди (25 %); 7) «чорні копачі», які займаються пошуком зброї в 
районах проведення АТО або бойових дій Другої світової війни (8 %); 
8) особи, які входять до складу ОГ та ЗО (15 %); 9) особи, які займаються 
антикварною діяльністю, торгівлею речами старовизни (3 %) та ін. 

На думку опитаних респондентів до тактичних помилок й прорахунків, 
що допускають слідчі під час проведення огляду, відносяться: 
1) поверхневий, непослідовний і неповний опис обстановки місця події 
(34 %) та виявлених слідів злочину (21 %); 2) несвоєчасне (65 %) і 
поверхневе (47 %) проведення огляду; 3) відсутність єдиного керівництва 
оглядом (31 %); 4) проведення огляду не повним складом СОГ – незалучення 
кінологічної служби, експерта-криміналіста, вибухотехніка та ін. (36 %); 
5) відсутність технічних засобів фіксації огляду – фотозйомки або 
відеозапису (27 %); 6) відсутність фототаблиць у разі проведення 
фотозйомки (3 %) і схем огляду місця події (6 %); 7) ігнорування оперативно-
розшукової інформації – 31 %. 

Під час огляду необхідно виявляти і вилучати: 1) вогнепальну зброю 
(100 %); 2) місця приховування вогнепальної зброї (спеціально обладнані 
схованки) (87 %); 3) об’єкти, які містять на собі сліди перевезення 
вогнепальної зброї (збройове мастило, порохові частинки) (94 %); 
4) документи, на підставі яких перевозилася вогнепальна зброя (46 %); 
5) автоматизовані або дистанційно керовані технічні пристрої 
(квадрокоптери, плаваючі засоби) (15 %). 

До об’єкти, які підлягають виявленню і вилученню під час проведення 
обшуку, опитані віднесли наступні: 1) вогнепальна зброя, окремі її частини, 
заготовки окремих деталей, технічні засоби й вироби, які мають відношення 
до вогнепальної зброї – 94 %; 2) предмети, які містять сліди злочинних дій 
або сліди злочинця – 26 %; 3) боєприпаси, патрони – 77 %; 4) інструменти й 
різні матеріали, які використовуються для виготовлення окремих деталей 
зброї – 35 %; 5) предмети, речі, у яких зберігалася зброя або боєприпаси – 
29 %. 
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Додаток В 
 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 
ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 267 КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

(ПРОТЯГОМ 2008-2012 РР.), 124 КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
(ПРОТЯГОМ 2013-2016 РР.) ЩОДО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ДОНЕЦЬКА, 
ЖИТОМИРСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА, КИЇВСЬКА, КІРОВОГРАДСЬКА, ВОЛИНСЬКА, 
ЛУГАНСЬКА, ЛЬВІВСЬКА, ОДЕСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА 

ОБЛАСТІ, М. КИЇВ) 

1.  

Предметом незаконного переміщення є вогнепальна зброя, 
яка має наступні характеристики: 
1. Довжина ствола: 
- коротко ствольна; 
- довгоствольна; 
- середньо ствольна; 
2. Спосіб виготовлення: 
- промислового виробництва; 
- кустарного виробництва; 
- перероблена вогнепальна зброя та вогнепальна зброя, 
виготовлена шляхом переробки виробів, що не були 
вогнепальною зброєю. 
- саморобна вогнепальна зброя; 
3. Країна-виробник: 
- вітчизняного виробництва (у тому числі країнами СНД); 
- закордонного виробництва; 
4. Особливість конструкції: 
- стандартних видів; 
- нестандартна; 
- атипова; 
5. Будова каналу ствола: 
- нарізна; 
- гладкоствольна; 
- комбінована; 
6. Цільове призначення: 
- бойова; 
- мисливська; 
- спортивна; 
- багатоцільова; 
7. Ступінь автоматичності: 
- автоматична; 
- напівавтоматична; 
- неавтоматична; 
8. Ступінь заряджання: 

 
 
 

43 % 
12 % 
45 % 

 
69 % 
10 % 

 
19 % 
2 % 

 
57 % 
43 % 

 
74 % 
24 % 
2 % 

 
52 % 
29 % 
19 % 

 
53 % 
14 % 
7 % 

26 % 
 

42 % 
24 % 
34 % 

 
27 % 
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- однозарядна; 
- багатозарядна; 
9. Кількість стволів: 
- одноствольна; 
- двоствольна; 
- багато ствольна; 
10. Калібр: 
- малокаліберна (до 6,5 мм); 
- середньокаліберна (6,5-9 мм); 
- крупнокаліберна (понад 9 мм); 
11. Вид, система та модель: 
а пістолети: 
- Макарова (ПМ), 
- Стєчкіна (АЛС), 
- Токарева (ТТ), 
- OЦ-27 (ПСА) "Бердыш", 
- Парабеллум, ИЖ-71, 
- Magnum Research Inc. (MRI) Desert Eagle, 
- Smith and Wesson 5903, Colt M1911A1, 
- Beretta 93R, Walther РP/РРК,  
- перероблені пістолети (Марголина, Zoraki, Atmaka, Kral, Blow); 
- інші 
б автомати: 
- Калашникова всіх моделей, 
- Карабин «Сайга», 
- Пістолет-кулемет «Скорпіон», 
- Пістолет-кулемет «Узі», 
- Американська штурмова гвинтівка М16; 
- інші 
в снайперські гвинтівки: 
- СВТ, СВД, 
- DSR, 
- Мосіна 
г інші 

73 % 
 

57 % 
40 % 
3 % 

 
14 % 
77 % 
9 % 

 
35 % 
10 % 
3 % 
6 % 
2 % 
3 % 
4 % 
2 % 
2 % 
2 % 
1 % 

45 % 
21 % 
8 % 
5 % 
7 % 
2 % 
2 % 
4 % 
2 % 
1 % 
1 % 

12 % 

2.  

Загальними типовими слідами вчинення незаконного 
переміщення вогнепальної зброї є: 
а) вогнепальна зброя  
б) окремі частини вогнепальної зброї; 
в) сліди особи (кур’єра), яка перевозила зброю (рук, ніг); 
г) сліди зброї; 
д) набої до вогнепальної зброї; 
е) супровідні документи (повністю або частково підроблені); 
ж) об’єкти-схованки, в яких переміщалася зброя 
з) сліди транспортних засобів 
и) сліди біологічного походження 

 
 

79 % 
19 % 
24 % 
5 % 

35 % 
19 % 
29 % 
13 % 
4 % 
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і) залишені об’єкти 
к) мікрооб’єкти 
л) запахові сліди 

14 % 
1 % 

27 % 

3.  
Незаконне переміщення вогнепальної зброї вчинювалося: 
а) одноособово  
б) у складі злочинного угруповання  

 
68 % 
32 % 

4.  

Склад ОЗУ, що займаються незаконним переміщенням 
вогнепальної зброї: 
а) до 3-х осіб 
б) від  3-х до 5-ти осіб 
в) більше 5-ти осіб 

 
 

11 % 
53 % 
36 % 

5.  

До осіб, які вчинювали незаконне переміщення вогнепальної 
зброї відносяться: 

а) чоловіки 
б) жінки 

 
 

86 % 
14 % 

6.  

Вік осіб, що вчинюють незаконне переміщення вогнепальної 
зброї склав: 
а) від 14 до 18 років 
б) від 18 до 25 років 
в) від 25 до 35 років 
г) від 35 до 45років 
д) від 45 до 55років 
е) від 55 до 65 років 
ж) від 65 і більше 

 
 

3 % 
18 % 
46 % 
24 % 
10 % 
7 % 
5 % 

7.  

Наявність кримінального досвіду у осіб, що вчинюють 
незаконне переміщення вогнепальної зброї свідчить, що 
вони були: 

а) раніше засуджені 
б) не судимі 

 
 

63 % 
37 % 

8.  

Сімейний стан осіб, що вчинюють незаконне переміщення 
вогнепальної зброї: 

а) одружені 
б) не одружені 

 
 

42 % 
58 % 

9.  

Освітній рівень осіб, що вчинюють незаконне переміщення 
вогнепальної зброї: 
а) повна середня освіта 
б) професійно-технічна освіта 
в) незакінчена вища 
г) вища 

 
 

76 % 
19 % 
5 % 

15 % 

10.  

Відомості щодо місця роботи та навчання осіб, що вчинюють 
незаконне переміщення вогнепальної зброї: 
а) не працювали 
б) приватні підприємства 
в) навчалися 

 
 

72 % 
17 % 
5 % 
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г) військовослужбовці за контрактом 
д) волонтери  
е) інші місця роботи 

2 
1 

3 % 

11.  

Відомості щодо місця проживаня особи, яка вчинила 
незаконне переміщення вогнепальної зброї: 
а) у власному житлі 
б) у родичів, співмешканців чи друзів, залишених будинках 
в) інші місця 

 
 

54 % 
41 % 
5 % 

12.  

Виникнення слідчих ситуацій залежало від: 
а) ретельного дослідження обстановки, у якій відбувалося 
переміщення зброї 
б) встановлення слідової картини злочину 
в) визначення способу перевезення зброї 
г) наявності відповідних вихідних даних, на підставі яких 
вносяться відомості до ЄРДР 
д) ступеню обізнаності слідчого про обставини злочину і особу 
злочинця 
е) інше 

 
31 % 

 
45 % 
74 % 
23 % 

 
86 % 
6 % 

13.  

На початковому етапі розслідування незаконного 
переміщення вогнепальної зброї виникають такі типові 
слідчі ситуації: 
а) затримано особу, яка незаконно переміщувала вогнепальну 
зброю, є достатні фактичні дані, що свідчать про конкретні 
обставини злочину  
б) особу злочинця встановлено, але доказів недостатньо для 
повідомлення про підозру  
в) виявлено незаконне переміщення вогнепальної зброї з 
використанням транспортного засобу або поштових відправлень, 
але злочинець невідомий  
г) виявлено об’єкти (підземні тунелі, цинкові контейнери, 
упаковки), які свідчать про здійснення переміщення 
вогнепальної зброї  
д) злочинець відомий, але він переховується від слідства та суду  
е) інші 

 
 
 

26 % 
 

48 % 
 

14 % 
 

4 % 
16 % 
2 % 

14.  

Для типової слідчої ситуації, коли затримано особу, яка 
незаконно переміщувала вогнепальну зброю, є достатні 
фактичні дані, що свідчать про конкретні обставини 
злочину, характерна наявність таких слідів: 
а) вогнепальна зброя у зібраному стані  
б) комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання  
в) валіза, ручна поклажа, контейнер, короб, упаковка (паперова, 
мішок, кульок), у тому числі ті, які використовуються для 
маскування під предмети побуту, а також футляр, чехол, кобура 
тощо  
г) сліди на транспортному засобі, яке використовувалось для 

 
 
 
 

67 % 
33 % 

 
 

18 % 
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переміщення (збройове мастило; подряпини; спеціально 
виготовлені ніші, тайники, подвійне дно тощо)  
д) підробні супровідні документи, виготовлені частково або 
повністю (у тому числі ті які посвідчують особу, зокрема: 
паспорт громадянина україни, війсковий квиток, посвідчення 
волонтера, а також ті, які дають право на носіння іншої 
(легальної) вогнепальної зброї тощо)  
е) одяг, призначений для військових, або для волонтерів чи той, 
який маскує злочинця під відповідний злочинний задум (легенду)  
ж) сліди на тілі або одязі перевізника (кур’єра)  
з) запахові сліди  
и) аудіо, -відеозапис, отримані в ході проведення нсрд  
і) інше 

57 % 
 
 
 

35 % 
 

12 % 
15 % 
45 % 
29 % 
2 % 

15.  

Для типової слідчої ситуації, коли особу злочинця 
встановлено, але доказів недостатньо для повідомлення про 
підозру, характерна наявність таких слідів: 
а) свідчення очевидців та свідків  
б) свідчення підозрюваного (обвинуваченого)  
в) свідчення потерпілого по іншому кримінальному 
провадженню 
г) свідчення та повідомлення отримані від конфідентів  
д) кореспонденція, отримана у результаті арешту, огляду і виїмка 
згідно ст. 261-262 кпк україни  
ж) магнітні носії інформації або протоколи, виготовлені в ході 
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та 
електронних інформаційних систем у відповідності до ст. 263-
264 кпк україни  
з) зразки речей і документів або їх копії, виготовлені під час 
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 
володіння особи  
и) матеріали які отрмані в ході контрольованої поставки, 
контрольованої та оперативна закупки, спеціального слідчого 
експерименту або імітування обстановки злочину, що 
проводилось у відповідності до ст. 271 кпк україни  
і) зразки, які було отримано для порівняльного дослідження 
відповідно до ст. 274 кпк україни  

 
 
 

35 % 
52 % 
18 % 
47 % 

 
1 % 

 
 

31 % 
 

4 % 
 
 

26 % 
 

3 % 

16.  

Для типової слідчої ситуації, коли виявлено незаконне 
переміщення вогнепальної зброї з використанням 
транспортного засобу або поштових відправлень, але 
злочинець невідомий, характерна наявність таких слідів: 
а) вогнепальна зброя у зібраному стані  
б) комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання  
в) відходи виробництва вогнепальної зброї  
г) комплектуючі частини оптичних приладів для стрільби з 
вогнепальної зброї  

 
 
 
 

79 % 
19 % 
5 % 

 
2 % 
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д) упаковка та написи, виготовлені на ній  
е) запахові сліди  
ж) сліди рук, одягу перевізника (кур’єра), ґрунту, біологічні сліди 
та інші об’єкти, залишені на контейнері, коробі, упаковці або 
самій зброї  
з) набої до вогнепальної зброї  
и) супровідні документи при використання поштових 
відправлень  

14 % 
27 % 

 
37 % 
58 % 
94 % 

17.  

Для типової слідчої ситуації, коли виявлено об’єкти (підземні 
тунелі, цинкові контейнери, упаковки), які свідчать про 
здійснення переміщення вогнепальної зброї, характерна 
наявність таких слідів: 
а) окремі частини вогнепальної зброї  
б) сліди особи (кур’єра), яка перевозила зброю (рук, ніг)  
в) набої до вогнепальної зброї  
г) залишки документів   
д) підземні тунелі, в яких переміщалася зброя, у тому числі 
квадрокоптери, плаваючи засоби, а також залишки їх механізмів і 
частин  
е) транспортних засобів  
ж) біологічного походження  
з) залишені об’єкти  
и) мікрооб’єкти  
і) запахові сліди  

 
 
 

19 % 
24 % 
35 % 
19 % 

 
29 % 
13 % 
4 % 

14 % 
1 % 

27 % 

18.  

Для типової слідчої ситуації, коли злочинець відомий, але він 
переховується від слідства та суду, характерна наявність 
таких слідів: 
а) свідчення очевидців, свідків, родичів та знайомих, колег по 
роботі про відсутність злочинця за місцем проживання  
б) матеріали кримінальних проваджень  
в) записи з камер відео спостереження  
г) сліди транспортного засобу на парковці  
д) записи в журналах обліку транспортних засобів на автостоянці  
е) інше  

 
 
 

35 % 
45 % 
14 % 
3 % 
2 % 
4 % 

19.  

Способи підготовки до вчинення злочину включали: 
а) визначення способу переміщення вогнепальної зброї 
б) визначення маршруту 
в) підшукування справжніх або виготовлення підробних 
документів 
г) визначення місця приховування (схованки)  вогнепальної зброї 
д) підготовка маскуючи засобів (муляжів, шухляд, контейнерів та 
ін.) 
е) вивчення маршруту руху транспорту та вивчення заходів 
перевірки вантажу 
ж) пошук осіб, які згодні за винагороду перемістити вогнепальну 

79 % 
97 % 
69 % 
34 % 
89 % 
76 % 

 
57 % 

 
53 % 
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зброю (провідники, водії-дальнобійники), а також встановлення 
контактів з працівниками поштових перевізників, транспортних 
організацій 
з) створення алібі у період переміщення вогнепальної зброї 
і) пробне відправлення незначної частини зброї 

39 % 
9 % 

20.  

Способами вчинення незаконного переміщення вогнепальної 
зброї стали: 
а) використання транспорту 
б) використання поштових відправлень 
в) використанням попутного транспорту 
г) переміщення особисто при собі 
д) використання природніх умов (сплавлення річковими водами; 
з використанням потоків вітру для повітряних куль) або 
спеціально навчених тварин 
е)  використання спеціально обладнаних тунелів або дистанційно 
керованих пристроїв, механізмів, транспортних засобів 
(квадрокоптерів, безпілотників, плаваючих засобів) 

95 % 
 

39 % 
26 % 
7 % 

25 % 
 
 

1 % 

 
3 % 

21.  

Способами приховування незаконного переміщення 
вогнепальної зброї стали: 
а) приховування в конкретному місці вогнепальної зброї 
б) вдосконалення або створення схованки вогнепальної зброї 
в) вжиття заходів щодо запобігання витоку інформації про факт 
незаконного переміщення вогнепальної зброї 
г) знищення залишених слідів (збройового мастила у нішах та 
схованках транспортного засобу; документів; схованок; 
співучасників; засобів маскування, наприклад одягу чи париків; 
муляжів тощо) 
д) здійснення психологічного чи фізичного впливу на свідків та 
очевидців 

63 % 
 

97 % 
36 % 
63 % 

 
 

74 % 
 

18  % 

22.  

Час прибуття слідчого до місця огляду : 
а) одразу після повідомлення 
б) протягом 1 доби 
в) протягом 2 діб 
г) огляд місця події взагалі не проводився (слідчий обмежився 
оглядом тільки виявленої вогнепальної зброї) 

 
86 % 
4 % 
1 % 

 
9 % 

23.  

До складу СОГ під час огляду місця події входили: 
а) слідчий 
б) оперативний працівник 
в) спеціаліст-криміналіст 
г) кінолог із собакою 
д) інші особи 

 
98 % 
75 % 
34 % 
7 % 
5 % 

24.  

Під час огляду вогнепальної зброї слідчі виявляють та 
фіксують: 
а) сліди рук 
б) сліди використання 

 
68 % 
9 % 

12 % 
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в) сліди біологічного походження 
в) індивідуальні ознаки 
г) номерні позначення 
д) лише зовнішній вигляд 

8 % 
76 % 
53 % 

25.  

Місцем проведення обшуку стали: 
а) місце проживання  
б) місце роботи 
в) транспортний засіб  
г) споруди підприємств, установ, організацій  
д) особисті речі  
е) інше 

 
83 % 
12 % 
24 % 
8 % 

45 % 
2 % 
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Додаток Д 
 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 
за результатами вивчення матеріалів 

267 кримінальних справ (протягом 2008-2012 рр.), 124 
кримінальних проваджень (протягом 2013-2016 рр.) щодо незаконного 

переміщення вогнепальної зброї (Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Волинська, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, 

Харківська області, м. Київ) 
 

Проаналізовано і узагальнено матеріали267 кримінальних справ 
(протягом 2008-2012 рр.), 124 кримінальних проваджень (протягом 2013-
2016 рр.) щодо незаконного переміщення вогнепальної зброї 
(Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-
Франківська, Київська, Кіровоградська, Волинська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Сумська, Харківська області, м. Київ). 

Вивчення кримінальних справ та проваджень показало взаємозв’язок 
злочинного інтересу і окремих характеристик вогнепальної зброї. Так, 
найбільш часто предметом незаконного переміщення є вогнепальна зброя, 
яка має наступні ознаки та характеристики: 1. Довжина ствола: 
короткоствольна - 43 %; довгоствольна - 12 %; середньо ствольна - 45 %; 2. 
Спосіб виготовлення: промислового виробництва - 69 %; кустарного 
виробництва - 10 %; перероблена вогнепальна зброя та вогнепальна зброя, 
виготовлена шляхом переробки виробів, що не були вогнепальною зброєю - 
19 %; саморобна вогнепальна зброя - 2 %; 3. Країна-виробник: вітчизняного 
виробництва (у тому числі країнами СНД) - 57 %; закордонного виробництва 
- 43 %; 4. Особливість конструкції: стандартних видів - 74 %; нестандартна - 
24 %; атипова - 2 %; 5. Будова каналу ствола: нарізна -  52 %; гладкоствольна 
- 29 %; комбінована - 19 %; 6. Цільове призначення: бойова -53 %; 
мисливська - 14 %; спортивна - 7 %; багатоцільова - 26 %; 7. Ступінь 
автоматичності: автоматична - 42 %; напівавтоматична - 24 %; 
неавтоматична -34 %; 8. Ступінь заряджання: однозарядна - 27 %; 
багатозарядна -73 %; 9. Кількість стволів: одноствольна - 57 %; двоствольна - 
40 %; багато ствольна - 3 %; 10. Калібр: малокаліберна (до 6,5 мм) -14 %; 
середньокаліберна (6,5-9 мм) - 77 %; крупнокаліберна (понад 9 мм) -9 %; 11. 
Вид, система та модель: пістолети: Макарова (ПМ), Стєчкіна (АЛС), 
Токарева (ТТ), OЦ-27 (ПСА) «Бердиш», Парабелум, ИЖ-71, Magnum 
Research Inc. (MRI) Desert Eagle, Smith and Wesson 5903, Colt M1911A1, 
Beretta 93R, Walther РP/РРК, (у тому числі перероблені пістолети Марголіна, 
Zoraki, Atmaka, Kral, Blow) - 35 %; - автомати: Калашникова (усіх моделей), 
Карабин «Сайга», Пістолет-кулемет «Скорпіон», Пістолет-кулемет «Узі», 
Американська штурмова гвинтівка М16 – 45 %; - снайперські гвинтівки: 
СВТ, СВД, DSR, Мосіна – 4 %. 

Способами підготовки до переміщення виявилися: 1. Визначення 
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способу переміщення вогнепальної зброї (97 %): 2. Визначення маршруту  -  
69 %. 3. Підшукування справжніх (у тому числі, з подальшою частковою 
підробкою: виправленнями, підчисткою, вклейкою фотокарток тощо) або 
виготовлення підробних документів (які маскують особу відправника 
(перевізника, кур’єра) та вогнепальну зброю тощо) - 34 %. 4. Визначення 
місця приховування (схованки)  вогнепальної зброї – 89 %. 5. Підготовка 
маскуючи засобів (муляжів, шухляд, контейнерів та ін.) 76 %. 6. Вивчення 
маршруту руху транспорту та вивчення заходів перевірки вантажу – 57 %. 
7. Пошук осіб, які згодні за винагороду перемістити вогнепальну зброю 
(провідники, водії-дальнобійники), а також встановлення контактів з 
працівниками поштових перевізників, транспортних організацій та ін - 53 %. 
8. Створення алібі у період переміщення вогнепальної зброї (повідомлення 
родичам, колегам по роботі, знайомим інформації, яка пояснює необхідність 
тимчасової відсутності за місцем проживання або роботи на період 
переміщення вогнепальної зброї) – 39 %. 9. Пробне відправлення незначної 
частини зброї – 9 %. 

Переміщується вогнепальна зброя з використанням: 1) транспорту 
(автомобільного, залізничного, морського і повітряного) – 39 %; 2) поштових 
відправлень («Укрпошта», «Нова пошта», «Ін тайм», «Делівері») – 26 %; 
3) «попутного» транспорту (пошук перевізників відбувається через Інтернет-
сайти) – 7 %; 4) особисто при собі (у валізі, руках, предметах-схованках або 
під одягом – 25 %; 5) спеціально обладнаних тунелів і шахт або 
автоматизованих чи дистанційно керованих пристроїв (квадрокоптери, 
безпілотники, плаваючі засоби) – 2 %; 6) природних умов (сплавлення 
річкою чи повітряними кулями) або спеціально підготовлених тварин – 1 %. 

Найбільш поширеними способами приховування злочину виявилися 
наступні: 1) приховування зброї в певному місці (97 %); 2) вжиття заходів 
щодо запобігання витоку інформації про переміщення зброї (63 %); 
3) знищення слідів злочину – збройового мастила, документів, схованок, 
засобів маскування (74 %). 

Визначено, що на момент вчинення злочину злочинці перебували у віці 
18-25 років (18 %), 25-35 років (46 %), 35-45 (24 %), 45 років і старше (22%). 
Здебільшого злочини вчиняють чоловіки – 86 %. Найбільш криміногенну 
групу складають особи віком 25-35 років. 

За даними дослідження встановлено, що незаконне перевезення було 
вчинене одноособово – 68 % або у складі злочинного угруповання – 32 %. 

Акцентовано увагу на тому, що залежно від віку злочинці обирають 
певні способи незаконного переміщення вогнепальної зброї. 

Залежно від рівня освіти злочинців встановлено, що повну середню 
освіту мають 76 %, професійно-технічну – 19 %, незакінчену вищу – 5 %, 
вищу – 15 %. Більшість з них неодружені (58 %), були раніше засудженими 
(63 %) та не мають постійного місця роботи (72 %). 

Більшість злочинців мешкають у власному житлі (54 %), а за його 
відсутності – у родичів, співмешканців, друзів, залишених будинках (41 %). 

У результаті аналізу встановлено, що виникнення типових слідчих 
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ситуацій характеризується наявністю певних слідів,зокрема: 
1) типова слідча ситуація: вогнепальна зброя у зібраному стані (67 %); 

комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання (33 %); валіза, 
ручна поклажа, контейнер, короб, упаковка (паперова, мішок, кульок), у тому 
числі ті, які використовуються для маскування під предмети побуту, а також 
футляр, чехол, кобура тощо (18 %); сліди на транспортному засобі, яке 
використовувалось для переміщення (збройове мастило; подряпини; 
спеціально виготовлені ніші, тайники, подвійне дно тощо) (57 %); підробні 
супровідні документи, виготовлені частково або повністю (у тому числі ті які 
посвідчують особу, зокрема: паспорт громадянина України, війсковий 
квиток, посвідчення волонтера, а також ті, які дають право на носіння іншої 
(легальної) вогнепальної зброї тощо) (35 %); одяг, призначений для 
військових, або для волонтерів чи той, який маскує злочинця під відповідний 
злочинний задум (легенду) (12 %); сліди на тілі або одязі перевізника 
(кур’єра) (15 %); запахові сліди (45 %); аудіо, -відеозапис, отримані в ході 
проведення НСРД (29 %). 

Для 2) типової слідчої ситуації характерним є наявність ідеальних 
слідів, які отримані у ході проведення СРД: свідчення очевидців та свідків 
(35 %); свідчення підозрюваного (обвинуваченого) (52 %); свідчення 
потерпілого по іншому кримінальному провадженню (18 %); свідчення та 
повідомлення отримані від конфідентів (47 %). Як правило серед 
матеріальних слідів на початковому етапі розслідування переважають 
матеріали за результатами проведення НСРД: кореспонденція, отримана у 
результаті арешту, огляду і виїмка згідно ст. 261-262 КПК України (1 %); 
магнітні носії інформації або протоколи, виготовлені в ході зняття інформації 
з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних 
систем у відповідності до ст. 263-264 КПК України (31 %); зразки речей і 
документів або їх копії, виготовлені під час обстеження публічно 
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (4 %); матеріали які 
отрмані в ході контрольованої поставки, контрольованої та оперативна 
закупки, спеціального слідчого експерименту або імітування обстановки 
злочину, що проводилось у відповідності до ст. 271 КПК України (26 %); 
зразки, які було отримано для порівняльного дослідження відповідно до 
ст. 274 КПК України (3 %). 

Для 3) типової слідчої ситуації: вогнепальна зброя у зібраному стані 
(79 %); комплектуючі частини вогнепальної зброї, готові до складання 
(19 %); відходи виробництва вогнепальної зброї (5 %); комплектуючі частини 
оптичних приладів для стрільби з вогнепальної зброї (2 %); упаковка та 
написи, виготовлені на ній (14 %); запахові сліди (27 %); сліди рук, одягу 
перевізника (кур’єра), ґрунту, біологічні сліди та інші об’єкти, залишені на 
контейнері, коробі, упаковці або самій зброї (37 %); набої до вогнепальної 
зброї (58 %); супровідні документи при використання поштових відправлень 
(94 % - процент вираховувався із кількості вивчених справ, у яких 
вогнепальна зброя відсилалась кур’єрськими службами ). 

У 4) типовій слідчій ситуації до типових слідів злочину відносяться: 
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окремі частини вогнепальної зброї (19 %); сліди особи (кур’єра), яка 
перевозила зброю (рук, ніг) (24 %); набої до вогнепальної зброї (35 %); 
залишки документів  (19 %); підземні тунелі, в яких переміщалася зброя, у 
тому числі квадрокоптери, плаваючи засоби, а також залишки їх механізмів і 
частин (29 %); транспортних засобів (13 %); біологічного походження (4 %); 
залишені об’єкти (14 %); мікрооб’єкти (1 %); запахові сліди (27 %). 

Для 5) типової слідчої ситуації характерним є наявність таких слідів: 
свідчення очевидців, свідків, родичів та знайомих, колег по роботі про 
відсутність злочинця за місцем проживання (35 %); матеріали кримінальних 
проваджень (45 %); записи з камер відео спостереження (14 %); сліди 
транспортного засобу на парковці (3 %); записи в журналах обліку 
транспортних засобів на автостоянці (2 %); інше (4 %). 
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Додаток Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акти  
впровадження результатів дослідження  

у практичну діяльність 


