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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОКРЕМИХ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОБІГ ЗБРОЇ 

У СВІТІ У ВІДЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
ТА ЕКСПЕРТНУ ПРАКТИКУ 

Анотація. В поданій статті висвітлено проблемні питання обігу вогнепальної зброї 
в Україні. На основі результатів аналізу національних нормативних документів, що ре-
гулюють обіг зброї, визначено перелік недоліків та прогалин, які, на думку авторів, є од-
нією з причин збільшення кількості незаконної зброї, що створює потенційні ризики 
не тільки для нашої держави, але також і для сусідніх країн, в тому числі країн-членів 
Європейського Союзу. Сформульовані пропозиції авторів щодо імплементації окремих 
міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють обіг зброї у світі у вітчизняне 
законодавство та експертну практику, зокрема пропонується положення Криміналь-
ного кодексу України привести у відповідність до Директиви Ради 91/477/ЄЕС, згідно 
якої складові частини і компоненти спеціально призначені для вогнепальної зброї та 
необхідні для її функціонування, у тому числі ствол, рамка, ствольна коробка, барабан, 
затвор будь-якого типу, а також будь-який пристрій, призначений або адаптований для 
зменшення звуку, спричиненого пострілом, належать до основних частин вогнепальної 
зброї. Таким чином, національне кримінальне законодавство буде приведене у відпо-
відність до положень міжнародного та європейського законодавств.

Ураховуючи стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного член-
ства в Європейському Союзі, закріплений у Конституції України, та положення За-
гальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, пов’язані з виконанням зобов’язань України у сфері європейської 
інтеграції, запропоновані конкретні рішення щодо вдосконалення вітчизняного за-
конодавства у сфері обігу вогнепальної зброї, розроблені з урахуванням положень 
міжнародного та європейського законодавств. 

Ключові слова: правові акти acquis ЄС, проєкт Закону України «Про зброю», ка-
тегорії зброї, гармонізація законодавства.
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IMPLEMENTATION OF CERTAIN INTERNATIONAL 
REGULATORY LEGAL ACTS REGULATING THE WORLD OF 
WEAPONS IN THE WORLD INTO DOMESTIC LEGISLATION 

AND EXPERT

Abstract. This article highlights the problematic issues of firearms circulation 
in Ukraine. Based on the results of the analysis of national regulations governing the 
circulation of weapons, a list of shortcomings and gaps, which, according to the authors, 
is one of the reasons for increasing the number of illegal weapons, which creates potential 
risks not only for our country but also for neighboring countries. , including member 
states of the European Union. The authors’ proposals on the implementation of certain 
international regulations governing the circulation of weapons in the world in domestic 
law and expert practice, in particular, it is proposed to bring the provisions of the Criminal 
Code of Ukraine in line with Council Directive 91/477 / EEC. Designed for firearms and 
necessary for their operation, including the barrel, frame, receiver, drum, shutter of any 
type, as well as any device designed or adapted to reduce the sound caused by a shot, belong 
to the main parts of the firearm weapons. Thus, national criminal law will be brought into 
line with international and European law.

Given the strategic course of our country to gain full membership in the European 
Union, enshrined in the Constitution of Ukraine, and the provisions of the National 
Program for Adaptation of Ukrainian Legislation to European Union Legislation, related 
to Ukraine’s obligations in the field of European integration, specific solutions legislation 
in the field of firearms, developed taking into account the provisions of international and 
European legislation.

Keywords: legal acts of the EU acquis, draft Law of Ukraine «On Weapons», categories 
of weapons, harmonization of legislation.
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Постановка проблеми. Правове 
поле обігу вогнепальної зброї в Украї-
ні нагадує «клаптеву ковдру», оскільки 
складається з норм різних галузей пра-
ва: міжнародного, цивільного, кримі-
нального, які розрізняються за методом 
правового регулювання, юридичною 
силою, тощо. Норми ці не систематизо-
вані та нерідко є суперечливими.

На сьогодні в Україні відсутній ос-
новний нормативний акт, який регла-
ментував би обіг зброї (на кшталт За-
кону України «Про зброю»), а правове 
регулювання обігу зброї здійснюється 
численними нормативними актами, 
переважно, на відомчому норматив-
ному рівні. 

У 2013 році Україною було ратифі-
ковано Протокол проти незаконного 
виготовлення та обігу вогнепальної 
зброї її складових частин і компонен-
тів, а також боєприпасів до неї, який до-
повнює Конвенцію Організації Об’єд-
наних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності, затвердже-
ного Резолюцією 55/255 Генеральної 
Асамблеї від 31.05.2001 (далі – Прото-
кол затверджений Резолюцією 55/255 
Генеральної Асамблеї від 31.05.2001, 
Протокол). Однак, не зважаючи на це, 
національні нормативно-правові доку-
менти, які регулюють правовідносини 
у сфері обігу зброї у державі, до цього 
часу не приведені у  відповідність до 
Протоколу, що, на думку автора, є одні-
єю з  причин зростання динаміки роз-
повсюдження незаконної вогнепальної 
зброї в нашій державі.

Таким чином, Україна не повною 
мірою виконала взяті на себе зобов’я-
зання щодо недопущення й  припи-
нення незаконного виготовлення та 
обігу вогнепальної зброї, її складових 

частин і компонентів, а також боєпри-
пасів до неї.

Ураховуючи те, що на сьогодніш-
ній день Верховною Радою України 
здійснюється активна робота щодо 
розробки проєктів законодавчих ак-
тів, націлених на регулювання право-
відносин у  сфері обігу вогнепальної 
зброї, автором запропоновано шляхи 
адаптації національного законодав-
ства у цій сфері із міжнародним зако-
нодавством.

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Окремі питання щодо 
вдосконалення нормативно-право-
вого регулювання обігу вогнепальної 
зброї в  Україні були предметом нау-
кового аналізу науковців та практи-
ків, а саме: О.М. Бокій, І.В. Васильєва, 
А.А.  Вознюка, Д.Ю.  Гамова, В.О.  Голу-
боша, С.В.  Діденка, М.Л.  Комісарова, 
А.В. Кофанова, С.П. Параниці, Ю.О. По-
номаренка, В.А. Рибачука, В.А. Робака, 
М.В.  Салтевського, О.М.  Сарнавсько-
го, В.Л.  Соколовського, Є.О.  Письмен-
ського, В.П.  Тихого, В.В.  Шаблистого, 
Н. В. Ченшової та інших.

Водночас, проведений авторами 
аналіз зазначених робіт та норматив-
но-правових актів, що регулюють обіг 
вогнепальної зброї та конструктив-
но-схожих з нею виробів, а також ме-
тодик криміналістичного досліджен-
ня зазначених предметів показав, що 
багато питань, які стосуються особли-
востей обігу об’єктів з ознаками вогне-
пальної зброї, недостатньо опрацьо-
вані як на науково-теоретичному так 
і на практичному рівнях.

Мета статті. Метою статті є  ви-
світлення проблемних питань та не-
доліків правового регулювання обігу 
вогнепальної зброї в Україні, які ство-
рюють сприятливі умови для розпов-
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сюдження незаконної вогнепальної 
зброї та формулювання найкращих 
рішень вдосконалення норматив-
но-правових актів в даній сфері, роз-
роблених з  урахуванням положень 
міжнародного законодавства.

Виклад основного матеріалу. 
Проблема розповсюдження незакон-
ної вогнепальної зброї в Україні існу-
вала у всі часи її незалежності. Однією 
з причин тому є наявність на території 
держави великої кількості стрілецької 
зброї, легких озброєнь і  відповідних 
боєприпасів, залишених у  спадок від 
Радянського Союзу, значна частина 
яких не мала належного інвентарного 
контролю та обліку. У  1992  р. на вій-
ськових складах в Україні перебувало 
близько 7,1 млн одиниць стрілецької 
зброї й  легких озброєнь. До 2007  р. 
цей загальний показник зменшився 
до 6,2 млн одиниць. Хоча офіційним 
поясненням такого скорочення вважа-
лося знищення і санкціонований про-
даж, у  доповідях також зазначається, 
що деякі види зброї було спрямовано 
в зони конфлікту, і підкреслюється ри-
зик потрапляння цієї зброї на місце-
вий чорний ринок [1].

Події 2013-2014 років, а також кон-
флікт на Сході України стали одним 
з  каталізаторів збільшення незакон-
ної вогнепальної зброї в державі, адже 
у  цей час було розграбовано частину 
складів зброї та боєприпасів СБУ, мі-
ністерств внутрішніх справ і оборони. 

За офіційними даними, в  період 
із  2013 до 2015  р. було розграбовано 
або втрачено щонайменше 300 000 
одиниць стрілецької зброї й  легких 
озброєнь, із них 200 000 одиниць втра-
чено переважно в  зоні АТО, і  ще 100 
000 – у Криму. У результаті двох років 
бойових дій на Сході країни, кількість 

незаконної стрілецької зброї в регіоні 
різко зросла. Зброя зі східної України 
стає важливим джерелом поставок для 
чорного ринку в  інші частини країни 
та за кордон, де ціни на неї вищі, ніж 
у зоні АТО [1].

Також варто зазначити, що у  за-
гальному обсязі вилученої з незакон-
ного обігу вогнепальної зброї, значну 
частину складає зброя, виготовлена 
шляхом переробки об’єктів, конструк-
тивно схожих з вогнепальною зброєю 
(газова зброя, пневматична зброя, сиг-
нальні та стартові пістолети, нейтра-
лізована та вихолощена зброя тощо), 
переробка яких не потребує спеціаль-
них пізнань у  галузі зброєзнавства. 
Окрім того, у вільному обігу перебува-
ють об’єкти з  ознаками вогнепальної 
зброї, які класифікуються виробником 
як вироби господарсько-побутового та 
спеціального призначення.

На думку авторів, одним з каталі-
заторів розповсюдження зазначених 
виробів є  те, що національні норма-
тивно-правові акти, що регулюють 
обіг зброї в  державі, не приведені 
у  відповідність до міжнародних пра-
вових актів у відповідній сфері.

Так, наприклад, визначення тер-
міну «вогнепальна зброя» у  Протоко-
лі затвердженому Резолюцією 55/255 
Генеральної Асамблеї від 31.05.2001 
означає будь-яку переносну ствольну 
зброю, яка спричинює постріл, при-
значена або може бути легко присто-
сована для спричинення пострілу чи 
прискорення кулі або снаряду за ра-
хунок енергії вибухової речовини, за 
винятком старовинної вогнепальної 
зброї [2].

Термін «можливість легкого при-
стосування», в  контексті обігу вогне-
пальної зброї, означає можливість 
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пристосування об’єкта з  ознаками 
вогнепальної зброї для стрільби сна-
рядами які мають достатню уражуючу 
здатність, шляхом внесення конструк-
тивних змін, із застосуванням інстру-
ментів загального вжитку. 

Таким чином, відповідно до норм 
міжнародного законодавства, будь-
який об’єкт з  ознаками вогнепальної 
зброї, незалежно від цільового при-
значення визначеного виробником, 
який можливо легко пристосувати для 
пострілу снарядами, що мають достат-
ню уражуючу здатність, є  вогнепаль-
ною зброєю. 

Однак, національні нормативні 
документи, які регулюють обіг зброї 
у  державі, не містять положень щодо 
особливостей обігу об’єктів, які мо-
жуть бути легко пристосовані для 
здійснення пострілу снарядами, що 
є  принциповим у  питаннях протидії 
розповсюдженню виробів з  ознаками 
вогнепальної зброї, які можуть вико-
ристовуватися для ураження цілей, 
але не віднесені виробником до вогне-
пальної зброї. 

Як наслідок, до цивільного обі-
гу без жодного контролю потрапля-
ють вироби з  ознаками вогнепальної 
зброї, які класифікуються виробником 
як стартові (шумові) або газові пісто-
лети і  револьвери, зброя замаскова-
на під деактивовану та вихолощену 
зброю тощо.

З метою імплементації в  наці-
ональне законодавство положень 
Протоколу затвердженого Резолюці-
єю 55/255 Генеральної Асамблеї від 
31.05.2001, Законом України від 18 
травня 2017  року №  2052-VIII, були 
внесені зміни до статті 201 КК України 
щодо криміналізації контрабанди ча-
стин вогнепальної зброї. Таким чином, 

за контрабанду частин вогнепальної 
зброї тепер передбачено кримінальну 
відповідальність, чого раніше кримі-
нальним законодавством не перед-
бачалося. Внесені зміни є  важливими 
для вирішення безпекових питань, 
адже більшість незаконної зброї по-
трапляло через кордон України саме 
по частинам, які вже після перетину 
кордону збиралися в  конструктивні 
одиниці зброї.

Але при цьому, проблемним пи-
танням є  те, що у  законодавстві від-
сутнє чітке визначення поняття «ча-
стини вогнепальної зброї», натомість 
Інструкцією, затвердженою наказом 
МВС від 21.08.1998 №  622 [3], яка на 
сьогоднішній день є  правовою ос-
новою регулювання правовідно-
син в  сфері обігу вогнепальної зброї 
в  Україні, закріплені визначення по-
няття «основні частини вогнепальної 
зброї» та «неосновні частини вогне-
пальної зброї».

До основних частин вогнепальної 
зброї віднесено елементи або запас-
ні деталі, спеціально призначені для 
вогнепальної зброї та необхідні для її 
функціонування, а саме: ствол, рамка, 
ствольна коробка (її верхня та нижня 
частини, за їх наявності), затвор чи ін-
ший пристрій для запирання ствола, 
барабан.

Неосновними частинами є  скла-
дові елементи або запасні деталі вог-
непальної зброї, які не є необхідні для 
її функціонування, а також аксесуари 
(додаткове обладнання) до неї, які слу-
жать для покращення зовнішнього ви-
гляду зброї, її ергономіки, комфорту 
у використанні, адаптації до анатоміч-
них особливостей власника, пристосу-
вання до виконання певних завдань, 
зокрема: засоби зменшення гучності 
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пострілу, засоби зменшення сили від-
дачі, полум’ягасники, ложа, приклади, 
додаткові прицільні та цілевказівні 
засоби, оптичні (оптично-електронні) 
приціли та прицільні пристрої, при-
ціли нічного бачення, освітлювальні 
пристрої, магазини тощо.

Таким чином, на сьогодні в  Укра-
їні криміналізовано контрабанду всіх 
вищезазначених об’єктів (у тому чис-
лі деталей, які не є  необхідними для 
її функціонування зброї, аксесуарів 
зброї, тощо), що суперечить положен-
ням Протоколу затвердженого Резо-
люцією 55/255 Генеральної Асамблеї 
від 31.05.2001, Законом України від 
18 травня 2017 року № 2052-VIII, згід-
но яких складові частини і компоненти 
вогнепальної зброї, до яких належать 
будь-які елементи або запасні деталі, 
спеціально призначені для вогнепаль-
ної зброї та необхідні для її функці-
онування, у  тому числі ствол, рамка, 
ствольна та затворна коробка, ковзний 
затвор, барабан, поворотний затвор 
або казенник, а також будь-який при-
стрій, призначений або адаптований 
для зменшення рівня звуку спричине-
ного пострілом визнаються предметом 
контрабанди (ст. 201 КК України).

На практиці це призводить до ви-
падків коли органами досудового роз-
слідування відкривається криміналь-
не провадження за ознаками статті 
201 ККУ за незаконне переміщення че-
рез кордон, у тому числі пересилання 
поштою та замовлення у інтернет ма-
газинах (Aliexpress, Ebay, тощо), неос-
новних частин вогнепальної зброї, які 
не є необхідними для функціонування 
зброї, а  лише можуть використовува-
тись для покращення зовнішнього ви-
гляду зброї, її ергономіки, комфорту 
у  використанні (цівки, планки «Піка-

тінні», руків’я, приклади, дульні при-
строї, прицільні пристосування тощо).

Термін «частини вогнепальної 
зброї», який використовується в стат-
ті 201 КК України не достатньо точно 
характеризує предмет даного злочину, 
адже термін «частина» означає окре-
му деталь, яка виокремлюється від 
чогось. В  даному випадку до частин 
зброї можуть бути віднесені навіть 
з’єднувальні гвинти та штифти зброї, 
прицільні пристосування та інші де-
талі, які підвищують ефективність 
застосування зброї, але не впливають 
на забезпечення можливості стрільби 
у штатному для певної зброї режимі.

Таким чином, авторами пропо-
нується положення Кримінального 
кодексу України привести у  відпо-
відність до Директиви Ради 91/477/
ЄЕС [4], згідно якої складові частини 
і  компоненти спеціально призначені 
для вогнепальної зброї та необхідні 
для її функціонування, у  тому числі 
ствол, рамка, ствольна коробка, бара-
бан, затвор будь-якого типу, а  також 
будь-який пристрій, призначений або 
адаптований для зменшення звуку, 
спричиненого пострілом, належать до 
основних частин вогнепальної зброї. 
Таким чином, національне кримі-
нальне законодавство буде приведене 
у відповідність до положень міжнарод-
ного та європейського законодавств.

На сьогоднішній день в Україні об-
меження щодо обігу цивільної зброї 
для фізичних осіб є одними з найбільш 
суворих у  світі, адже, фактично, доз-
воленою для володіння та зберігання 
за місцем проживання всіх категорій 
громадян України, які досягли певного 
віку та не мають судимості і медичних 
протипоказань, є лише довгоствольна 
мисливська зброя.
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Однак, через те, що правове регу-
лювання обігу зброї в  Україні здійс-
нюється, переважно, підзаконними 
нормативними актами, які не містять 
чітких критеріїв розмежування забо-
роненої до цивільного обігу бойової 
вогнепальної зброї з  іншими катего-
ріями вогнепальної зброї, обіг яких 
дозволений в  Україні (мисливської, 
спортивної тощо), на сьогоднішній 
день в  державі під виглядом мислив-
ської зброї реалізуються снайперські 
комплекси, автоматична зброя, пере-
роблена для стрільби в  напівавтома-
тичному режимі (штурмові гвинтівки 
(автомати), кулемети, пістолети-куле-
мети тощо), короткоствольна зброя 
з дульними подовжувачами (які мож-
ливо легко видалити), тощо.

На сьогоднішній день Верховною 
Радою України ведеться активна за-
конотворча робота, направлена на 
правове врегулювання обігу зброї 
в Україні. Однак, положення більшості 
законопроєктів направлені на лібера-
лізацію існуючих обмежень щодо обі-
гу вогнепальної зброї, зокрема про-
понується юридичним та фізичним 
особам надати право володіння, вико-
ристання та зберігання за місцем про-
живання короткоствольної нарізної 
вогнепальної зброї, надати окремим 
юридичним особам право на набуття 
цивільної зброї категорії «А» (автома-
тичної зброї), тощо.

На думку автора, законодавчі іні-
ціативи Верховної Ради України, які 
націлені на лібералізацію існуючих 
обмежень щодо обігу вогнепальної 
зброї, потребують додаткового ґрун-
товного аналізу та перевірки їх допу-
стимості за суспільними наслідками, 
ураховуючи те, що на сьогоднішній 
день ідея допущення до цивільного 

обігу короткоствольної нарізної вог-
непальної зброї неоднозначно сприй-
мається суспільством, особливо з  ог-
ляду на фактичні бойові дії на Сході 
країни. 

Провівши аналіз та порівняння 
національних правових актів, що рег-
ламентують обіг зброї в  державі та 
правових актів ЄС, автором пропону-
ється власне визначення та класифі-
кація зброї, у  відповідності до поло-
жень міжнародного та європейського 
законодавства: «вогнепальна зброя» 
означає будь-яку переносну ствольну 
зброю, яка призначена або може бути 
легко пристосована для ураження ці-
лей снарядами, що одержують спря-
мований рух за рахунок енергії, яка 
утворюється при згорянні порохово-
го метального заряду чи спеціальних 
горючих сумішей, та мають достатню 
(для ураження цілі) кінетичну енергію.

Вогнепальну зброю пропонується 
класифікувати наступним чином:

1. За призначенням:
1.1. Військову вогнепальна зброя;
1.2. Цивільну вогнепальну зброю; 
1.3. Вогнепальну зброя подвійного 

призначення.
2. За категоріями A, В, С, D: 
2.1. Зброя категорії «А» (забороне-

на зброя) – це:
а) вибухонебезпечні військові ра-

кети та системи запуску;
б) автоматична вогнепальна зброя;
в) вогнепальна зброя, замаскована 

під інші предмети;
г) боєприпаси з  високим рівнем 

проникнення, вибухові боєприпаси, 
запалюючі снаряди та снаряди для та-
ких боєприпасів;

д) боєприпаси для пістолетів та ре-
вольверів із  експансивними кулями, 
та снаряди для таких боєприпасів.
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2.2.  Зброя категорії «В» (зброя на 
яку видається дозвіл особам, діяль-
ність яких пов’язана із небезпекою або 
охоронною діяльністю) – це:

а)  короткоствольна напівавтома-
тична або самозарядна вогнепальна 
зброя;

б) однозарядна короткоствольна 
вогнепальна зброя;

в) короткоствольна вогнепальна 
зброя, загальна довжина якої менше 
28 см;

в) довгоствольна напівавтоматич-
на вогнепальна зброя, місткістю біль-
ше трьох патронів;

г) довгостовольна напівавтома-
тична вогнепальна зброя, місткістю 
до трьох патронів зі змінним магази-
ном, якщо ця зброя не може бути пе-
рероблена за допомогою звичайних 
інструментів і  може вмістити більше 
трьох патронів;

д) довгоствольна напівавтома-
тична або самозарядна вогнепальна 
зброя, з  гладкоствольними стволами, 
довжиною не більше 60 см;

е) пневматична вогнепальна 
зброя, потужністю снаряду понад 
7,5 Дж та калібром понад 4,5 мм.

2.3. Зброя категорії «С» (зброя на 
яку видається дозвіл з метою заняття 
спортом або полюванням) – це:

а) самозарядна вогнепальна зброя, 
за винятком зброї категорії «B»;

б) довгоствольна нарізна вогне-
пальна зброя;

в) довгоствольна напівавтоматич-
на вогнепальна зброя, окрім зброї ка-
тегорії «B»;

г) короткоствольна вогнепальна 
зброя загальна довжина якої не менше 
28 см;

д) гладкоствольна, довгоствольна 
вогнепальна зброя;

е) пневматична зброя потужністю 
до 7,5 Дж і калібром до 4,5 мм;

ж) вогнепальна зброя для світло-а-
кустичної сигналізації.

2.4. Зброя категорії «D» (потребує 
авторизації) – це:

а) антикварна вогнепальна зброя;
б) холодна зброя.
Запропонована класифікація зброї 

є  компромісним рішенням для адап-
тації законодавства України до за-
конодавства ЄС яке, при цьому, мак-
симально зберігає існуючу модель 
правовідносин у  сфері обігу зброї що 
історично склалася в Україні.

Висновки. Відсутність дієвого 
правового регулювання обігу зброї 
в  Україні створює сприятливі умови 
для розповсюдження незаконної вог-
непальної зброї, що є  потенційною 
загрозою як для нашої держави, так 
і для сусідніх країн, у тому числі кра-
їн-членів ЄС. Отже, на сьогоднішній 
день розробка та реалізація законо-
проєктів, направлених на правове ре-
гулювання обігу зброї, є пріоритетним 
завданням.

Ураховуючи положення Конститу-
ції України щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного 
членства в  ЄС, при розробці проєктів 
законодавчих і нормативно-правових 
актів, які стосуються обігу стрілецької 
зброї та легкого озброєння, обов’яз-
ковим є  дотримання вимог законо-
давчих актів і  програмних докумен-
тів з  питань адаптації законодавства 
України до законодавства Європей-
ського Союзу.
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