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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ 
ЗБРОЇ ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ 

Розслідування взаємопов’язаних злочинів вимагає розробки 
загальної криміналістичної методики. Злочини щодо незаконного 
обігу зброї э неоднорідною групою, що включає чотирнадцять ста-
тей з VII, XI, XIX та XX Розділів КК України. Всі злочини об’єднані 
єдиним предметом – різними видами зброї. 

У криміналістиці методики будуються за чотирма підставами. 
За кримінально-правовою класифікацією розрізняються методики 
розслідування: а) роду злочинів (відповідно до розділів КК Украї-
ни); б) виду злочинів (відповідно до різних статей в межах одного 
розділу КК України). За криміналістичними критеріями виділяють-
ся позавидові методики розслідування, які об’єднані суттєвою кри-
міналістично значущою ознакою, без «прив’язки» до видів злочи-
нів. За змішаним критерієм (кримінально-правовим та криміналіс-
тичним) розробляються групові методики розслідування: а) міжро-
дові (стосовно груп злочинів, що відносяться до різних розділів КК, 
однак об’єднаних суттєвою ознакою); б) міжвидові (стосовно груп 
злочинів, що передбачені різними статтями одного розділу КК, однак 
об’єднаних суттєвою ознакою); в) комплексні (стосовно технологій 
злочинної діяльності); г) підвидові (стосовно конкретизованих груп 
злочинів, передбачених однією статтею КК). За ступенем загальності 
(обсягом) методики можуть бути поділені на загальні (методики 
розслідування, що мають вищий ступінь загальності, об’єднують 
досить велику групу злочинних діянь і можуть бути підставами для 
розроблення більш конкретизованих, вужчих методик); спеціальні 
(більш конкретні методики розслідування вузької групи злочинів).  

Виходячи із запропонованої класифікації, можна обґрунтовува-
ти доцільність об’єднання вказаних 14 складів злочину та обрання 
певного рівня криміналістичної методики незаконного обігу зброї, 
її структури, змісту та форми. Всі досліджувані нами злочини 
об’єднують протиправні діяння за такими кримінально-правовими 
ознаками як підвищена суспільна небезпека, предмет злочинного 
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посягання, яким є зброя незалежно від її виду. Аналіз злочинів що-
до незаконного обігу зброї дозволяє створити їх класифікацію за 
двома підставами – кримінально-правовим (форма вини) та кримі-
налістично значущим (спосіб кримінального правопорушення). 

Злочини з умисною формою вини. 
Злочинець, вчиняючи дії з незаконного обігу зброї усвідомлює, 

що крім підвищеної небезпеки та спеціального призначення, пред-
мети посягання мають ще й особливий правовий режим, тобто ро-
зуміє, що вони вилучені з цивільного обігу. Усвідомлювання особою 
ознак загально небезпечних предметів свідчить про те, що вона 
розуміє, що робить замах на відносини громадської безпеки. Нами 
відокремлені такі способи вчинення умисних злочинів щодо неза-
конного обігу зброї: 

а) способи незаконного заволодіння (збуту): привласнення, ви-
крадення – ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 410 КК України; розбій – ч. 3 ст. 262, ч. 4 
ст. 410 КК України; вимагання – ч. 1, ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 410, ч. 4 ст. 410 
КК України; зловживання службовим становищем – ч. 2 ст. 262, ч. 2 
ст. 410 КК України; шахрайство – ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 410 КК України; 
придбання, передача, збут – ч. 1, ч. 2 ст. 263, ст. 440 КК України; 

б) способи незаконного виготовлення, зміни: виготовлення, 
переробка, ремонт, розроблення, виробництво – ч. 2 ст. 263, ч. 1 
ст. 2631, ст. 2651, ст. 440 КК України; фальсифікація, видалення чи 
зміна маркування – ч. 1 ст. 2631 КК України; умисно знищення або 
пошкодження – ч. 1 ст. 411 КК України; 

в) способи незаконного зберігання – ч. 1 ст. 263, ст. 440 КК  
України; 

г) способи незаконного переміщення: носіння, транспортуван-
ня, перевезення, пересилання – ч. 1, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ст. 267, 
ст. 269, ст. 440 КК України. 

Злочини з необережної формою вини.  
1. Під час вчинення даних злочинів особа передбачає можли-

вість настання негативних наслідків зі зброєю але легковажно роз-
раховує на відвернення тяжких наслідків або не передбачає цих 
наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (ст. 25 КК Украї-
ни). Можна вказати такі способи злочинного поводження: недбале 
зберігання, порушення правил поводження, зберігання, викорис-
тання, обліку, перевезення, необережне знищення або пошкоджен-
ня, втрата, зіпсування – ст. 264, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 412, ч. 1 ст. 413, 
ч. 1 ст. 414 КК України. 

З криміналістичної точки зору розслідування злочинів, предме-
том яких є зброя, має багато спільного, що дозволяє дати їхню узага-
льнену характеристику й розробляти криміналістичні рекомендації, 
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спрямовані на підвищення ефективності їх розслідування. Тому, 
оскільки методика розслідування незаконного обігу зброї об’єднує 
рекомендації з розслідування декількох видів злочинів, за наведе-
ної вище класифікацією її можна віднести до загальної, міжродової, 
що охоплює статті КК України чотирьох розділів. Дані делікти ма-
ють спільний предмет посягання, тобто поєднані за кримінально-
правовою значущою ознакою але відносяться до різних видів зло-
чинів. 

Одержано 24.09.2019 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ 

Зниження рівня корумпованості на всіх рівнях та встановлення 
ефективних інструментів у протидії корупції є важливим чинником 
не лише вирішення внутрішньодержавних проблем Української 
держави, а й умовою інтеграції України до європейської спільноти. 
Особливо актуальними у цьому зв’язку є питання завершення по-
будови системи антикорупційних органів, а також вирішення пи-
тання щодо домірності та ефективності окремих правових норм 
щодо протидії корупції. У кримінальному праві, зокрема, невиріше-
ним залишається питання щодо встановлення кримінальної відпо-
відальності за незаконне збагачення. 

Незважаючи на доволі нетривалий час існування зазначеної 
норми (криміналізація – 07.04.2011 р., визначення неконституцій-
ною згідно з Рішенням Конституційного Суду – 26.02.2019 р.), текст 
ст. 386-2 КК України зазнавав змін майже п’ять разів. У решті-решт 
Конституційний Суд зазначив, що ст. 386-2 КК України не відповідає 
вимозі юридичної визначеності, не узгоджується з низкою конститу-
ційних принципів, зокрема презумпцією невинуватості [1]. Проте 
через півроку після визнання цієї норми неконституційною до Вер-
ховної Ради знову був поданий проєкт закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних 
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