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експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

 

Актуальність теми дослідження. З poзвиткoм Укpaїни, як пpaвoвoї 

держави, всe бiльш aктуaльним постає питaння протидії незаконному обігу 

зброї. На сьогодні Україна є єдиною країною Європи, у якій відсутній єдиний 

закон, що регулює обіг зброї, водночас існують відповідні правові норми 

встановлені, переважно, на підзаконному нормативному рівні. Відсутність 

ефективного правового врегулювання обігу зброї в Україні є однією з причин 

збільшення її кількості, що створює потенційні ризики не тільки для нашої 

держави, але також і для сусідніх країн, зокрема країн-членів Європейського 

Союзу. Окрім цього, масовий характер носять випадки вилучення з 

незаконного обігу зброї, виготовленої у спосіб переробки об’єктів, 

конструктивно схожих з вогнепальною зброєю, зокрема, газова зброя, 

пневматична зброя, сигнальні та стартові пістолети тощо, які на сьогодні 

найчастіше стають предметами експертних досліджень. Водночас алгоритми 

криміналістичного дослідження вищеописаних об’єктів та окремі їх 

положення не узгоджені з нормативно-правовими актами, які регулюють обіг 

зброї в державі. Своєю чергою, це створює складності не лише для експертів, 

але і для правозастосування під час оцінки експертних висновків. 

Вказані обставини підтверджують актуальність наукового розроблення 

проблемних питань, що стосуються криміналістичного дослідження об’єктів 

з ознаками вогнепальної зброї. 
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Дослідження Соколова С.О. відповідає тематиці наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020-2024 роки, 

затвердженого наказом МВС Україні від 11.06.2020 № 454;  Загальнодержавній 

програмі адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Директиві Ради 

Європейського Союзу від 18 червня 1991 р. «Про контроль над придбанням і 

зберіганням зброї»,  

Тему дисертації затверджено вченою радою ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка 

(протокол №8 від 22.12.2011). Уточнену редакцію теми дисертації затверджено 

на засіданні вченої ради ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка (протокол № 4 від 

28.11.2019), включено до переліку тем дисертаційних досліджень із проблем 

держави і права, розглянутих та схвалених Координаційним бюро Національної 

академії правових наук України (№ 1370). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою в Україні після вступу в дію чинного Кримінального 

процесуального кодексу кваліфікаційною науковою працею з 

криміналістичного дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї. 

Сформульовані в ній положення і наукові результати побудовані на основі 

особистого дослідження і критичного аналізу наукових і нормативних 

джерел, розгляду практики проведення судово-балістичних експертиз 

об’єктів з ознаками вогнепальної зброї та правового регулювання обігу 

вогнепальної зброї в Україні та за її межами. 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 

вказати на наступні результати, що мають вагому наукову новизну. Зокрема, 

уперше запропоновано визначення та криміналістичну класифікацію 

вогнепальної зброї, які сформульовані відповідно до положень міжнародного 

та європейського законодавств; сформовано комплекс заходів для 

недопущення реалізації на території України об’єктів з ознаками 

вогнепальної зброї під виглядом виробів господарсько-побутового, 

спеціального та виробничого призначення; розроблено нову систему методів 

нейтралізації вогнепальної зброї (приведення зброї у непридатний до 



 3 

стрільби стан), застосування яких унеможливить повторну її активацію та 

стрільбу снарядами; сформульовано комплекс ознак у слідах на відстріляних 

кулях та гільзах, що вказують на постріл із відновленої нейтралізованої 

(деактивованої) вогнепальної зброї. 

Автором удосконалено критерії розмежування вогнепальної зброї та 

конструктивно схожих із ними виробів у межах проведення судової 

балістичної експертизи; криміналістичні вимоги до стартових пістолетів і 

револьверів, які ускладнять їх переробку для стрільби кінетичними 

снарядами; методичні підходи (у межах судової балістичної експертизи) 

щодо визначення уражуючих властивостей відстріляних снарядів, з метою 

підвищення ефективності криміналістичного дослідження на різних етапах. 

У дисертації дістали подальшого розвитку положення щодо 

необхідності ухвалення спеціального закону, що регулюватиме 

правовідносини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї, розробленого з 

урахуванням здобутків міжнародного права та зарубіжного законодавства, а 

також директив, регламентів та інших правових актів ЄС, які стосуються 

сфери контролю над легким озброєнням та стрілецькою зброєю; наукова 

аргументація щодо необхідності віднесення револьверів та патронів калібру 

4-мм Флобера до об’єктів, на які поширюється дозвільна система та які 

потребують реєстрації відповідно до положень Інструкції, затвердженої 

Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622;  пропозиції щодо обов’язкової 

сертифікації патронів калібру 4-мм Флобера, що ввозяться для реалізації на 

території України. 

Елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх кваліфікаційні 

ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. На наш погляд, значення 

результатів дослідження полягає в розширенні можливостей та підвищенні 

ефективності криміналістичного дослідження об’єктів з ознаками 

вогнепальної зброї, які використовуються:  
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- у науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення 

теоретичних та прикладних проблем криміналістичного дослідження об’єктів 

із ознаками вогнепальної зброї, а також розробки відповідних стандартів (акт 

впровадження Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС від 27 травня 2020 р.); 

- у навчально-методичній сфері – при викладанні в закладах вищої 

освіти навчальних дисциплін «Експертиза зброї», «Криміналістика», «Теорія 

судової експертизи» (акт впровадження Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС від 27 травня 2020 р.);  

- в експертно-аналітичній роботі – як теоретичний матеріал під час 

розробки та удосконалення методичних рекомендацій із питань 

криміналістичного дослідження об’єктів, що мають ознаки вогнепальної зброї 

(акт впровадження Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС від 04 червня 2020 р.).  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації визначається 

методологічною основою проведеного дослідження. Спираючись на сучасні 

погляди щодо пізнання соціальних явищ, дисертант використав низку 

методів пізнання обраної проблеми (діалектичний метод, порівняльно-

правовий, системно-структурний, соціологічний метод тощо). Відповідно до 

вимог МОН України, у роботі зазначено, які саме методи використано під час 

підготовки кожного з підрозділів дисертації.  

Достатній ступінь обґрунтованості та достовірності висновків 

підтверджується тим, що основні концептуальні положення дисертації 

базуються на емпіричній базі – рішеннях Верховного Суду в Україні, даних 

Єдиного державного реєстру судових рішень, статистичних даних МВС 

України, Національної поліції України, Експертної служби МВС України, 

Генеральної прокуратури України у період 2014–2019 років; матеріалах 143 

експертних проваджень, об’єктами яких є вироби, які не віднесені 

виробником до вогнепальної зброї, але придатні для ураження цілі снарядом 
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та слідів їх застосування; результатах анкетування 130 судових експертів, а 

також досвід практичної роботи автора за напрямом дослідження зброї та 

слідів її застосування з 2007 року дотепер. 

Положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, 

повно викладені у 16 наукових працях, з них 5 наукових статей у виданнях, 

включених Міністерством освіти і науки України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, 1 стаття – у іноземному юридичному 

виданні, 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Структура дисертації 

відповідає поставленим автором перед собою завданням. Робота відповідає 

логіці наукового пошуку, зорієнтована на розкриття визначеної мети 

дослідження та складається з анотації,  змісту, переліку умовних позначень, 

вступу, двох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 

247 сторінок, із них основного тексту – 215 сторінок. Перелік використаних 

джерел складається з 201 найменування на 21 сторінці. 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами, мету і завдання, об’єкт 

і предмет, методи дослідження, наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, зазначено відомості про апробацію результатів 

дослідження, публікації автора та структуру дисертації. 

У першому розділі дисертації «Правові засади судово-балістичного 

дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї» автором приділено 

увагу аналізу нормативно-правових актів, що регулюють обіг вогнепальної 

зброї та конструктивно схожих з ними виробів в Україні, та порівнянню їх 

основних положень із положеннями міжнародних та європейських правових 

актів. 

Позитивне враження справляє визначення, що положення чинних 

правових актів, що регулюють сферу цивільного обігу зброї в державі, не 

містять чітких вимог та критеріїв розмежування різних категорій 
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вогнепальної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, що призводить до 

розповсюдження на території України бойової та багатоцільової зброї під 

виглядом мисливської та спортивної, а також виробів, які призначені або 

можуть бути легко пристосовані для ураження цілей, під виглядом предметів, 

на які не поширюється дозвільна система. 

Заслуговують на увагу пропозиції щодо внесення доповнень до статті 

201 КК України, з метою узгодження національного кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного та європейського права. Також 

пропонується авторське визначення та класифікація зброї, які сформульовані 

відповідно до положень міжнародного права та європейського законодавства. 

Другий розділ «Методичні основи судово-балістичного дослідження 

об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, придатних для ураження цілей, 

але не віднесених виробником до вогнепальної зброї» присвячений 

проблемнии питанням обігу та криміналістичного дослідження об’єктів з 

ознаками вогнепальної зброї. 

Слід погодитися з пропозиціями автора, що при визначенні 

криміналістичних ознак вогнепальної зброї необхідно враховувати наступні 

критерії: а) балістичний коефіцієнт уражаючого елемента; б) зупиняюча дія 

уражаючого елемента; в) пробивна здатність уражаючого елемента; 

г) травматична дія уражаючого елемента.  

Імпонує запропоновані автором шляхи нормативного урегулювання 

обігу пістолетів, револьверів та патронів калібру 4 мм Флобера, зокрема, 

передбачити обов’язкову сертифікацію патронів калібру 4-мм Флобера, що 

ввозяться для реалізації на території України; віднести револьвери та патрони 

калібру 4-мм Флобера до об’єктів, на які поширюється дозвільна система та 

які потребують реєстрації; в) забезпечити надійну, позбавлену корупційних 

ризиків процедуру реєстрації з веденням реєстрів подібних 

виробів; сформулювати правову позицію Верховного Суду про те, що 

револьвери та патрони калібру 4-мм Флобера не можуть бути віднесені до 



 7 

предметів злочинів, відповідальність за які настає за статтями 262, 263 КК 

України. 

Потребують підтримки сформовані автором вимоги до нейтралізованої 

зброї, які ускладнюватимуть її переробку для стрільби снарядами, які 

розроблені з урахуванням національних, міжнародних та європейських 

правових актів, що регламентують їх обіг. 

У третьому розділі «Тенденції розвитку та шляхи вдосконалення 

судово-балістичного дослідження відновленої після нейтралізації 

вогнепальної зброї, за слідами на кулях та гільзах» зосереджено увагу на 

особливостях ідентифікаційного дослідження куль і гільз, відстріляних із 

відновленої після деактивації вогнепальної зброї. 

Слід погодитися з визначенням автора, що відновлена після 

деактивації вогнепальна зброя характеризується одночасною наявністю 

ознак зброї промислового виробництва (взаєморозташування 

слідоутворюючих деталей, форма і розміри окремих слідоутворюючих 

деталей тощо) та ознак, які характеризують зброю, виготовлену саморобним 

способом (наявність саморобних деталей, слідів грубої обробки абразивними 

матеріалами, слідів зварювального обладнання тощо). 

Необхідно підтримати  й положення, що сліди зброї на відстріляних 

кулях та гільзах є не тільки джерелом інформації про вид, тип, модель, зразок 

зброї, спосіб її виготовлення, але також дозволяють виявити ознаки 

попередньої нейтралізації та відновлення вогнепальної зброї. 

Позитивної оцінки заслуговують визначення автора, що   інформація 

про наявність на кулях та гільзах слідів, які вказують на відновлення 

нейтралізованої зброї, дає можливість оперативним та слідчим підрозділам 

звузити коло пошуку осіб причетних до злочину. У таких випадках органи 

досудового слідства можуть зосередити зусилля на пошуку місць реалізації 

нейтралізованої зброї відповідної моделі та не витрачати час на перевірку 

причетності до злочину всіх власників промислової зброї відповідної моделі. 
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Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

зі змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних 

результатів дисертаційної роботи.  

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можемо дійти 

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею. 

Дисертація підготовлена державною мовою, до її оформлення принципових 

зауважень у офіційного опонента немає. 

Водночас, дисертація Соколова  О.С. містить окремі положення, що 

мають дискусійний характер, потребують свого уточнення, конкретизації чи 

пояснення і можуть слугувати підґрунтям для наукової дискусії під час 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, зокрема: 

1. У своїй роботі дисертант стверджує, що недосконалість 

нормативно-правових актів, які регулюють обіг вогнепальної зброї в Україні, 

а також методик криміналістичного дослідження таких об’єктів, створює 

складності не лише для експертів під час їх криміналістичного дослідження 

але і для правозастосувачів під час оцінки експертних висновків. У контексті 

цього, дисертанту слушно було б розглянути конкретні проблеми, які 

виникають під час правової оцінки експертних висновків органами 

досудового розслідування, судами тощо. 

2. Автором наводяться конкретні приклади, коли під час 

класифікаційних досліджень однотипних об’єктів з ознаками вогнепальної 

зброї, експертами, які належать до різних відомств, зокрема Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки 

України, надаються зовсім протилежні висновки. Ураховуючи викладене, 

хотілося б дізнатися які саме шляхи здійснюються експертною спільнотою 

для подолання таких проблем. 

3. Дисертантом запропоновано авторське визначення вогнепальної 

зброї, сформульоване відповідно до положень міжнародного права та 

європейського законодавства. Зважаючи на це, автору слушно було б 
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запропонувати конкретні кроки для імплементації даного визначення в 

національне законодавство України.  

4. Автор стверджує, що потрапляння до України замаскованої 

вогнепальної зброї із додатковим маркуванням «Salve Blank» напряму 

пов’язане із обмеженням обігу таких виробів на території країн-членів ЄС, 

введеними директивою Європарламенту №2017/852 від 17.05.2017 та 

внесенням відповідних змін до директиви ЄС № 91/477ЄЕС щодо контролю 

за придбанням зброї і володінням зброєю. На нашу думку було б доцільно 

продемонструвати конкретні статистичні дані, які показують динаміку 

вилучення таких виробів з незаконного обігу для біль наглядної демонстрації 

власної гіпотези.  

Загалом, висловлені зауваження є дискусійними, вони не ставлять під 

сумнів отримані наукові результати, позитивну оцінку дисертації та повністю 

можуть бути виправленими у подальшій науковій роботі дисертанта. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Соколова О.С. 

«Криміналістичне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї»  

виконана самостійно та містить наукові положення і науково обґрунтовані 

результати. Висновки базуються на використанні методів наукового 

пізнання, аналізі практики діяльності експертних підрозділів, аналізі 

статистичних матеріалів та інших документів, тому мають відповідний 

ступінь репрезентативності. 

Дисертація відповідає науковій спеціальності 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Текст написаний зрозумілою, юридично і літературно грамотною 

мовою, робота оформлена у відповідності з вимогами, які ставляться до 

такого роду праць. Матеріали дисертації відображені в публікаціях автора.  

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що дисертація відповідає 

вимогам пунктів 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
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2013 року № 567, вимоrам до оформлсння дисертацi й , затверджених Наказом 

Мiнiстерства освiти i науки Укра'~'ни вiд 12 сiчня 20 ] 7 року № 40, ай автор -

Соколов Олексiй CepriйOВJf'-1 - за результатами позитивного захисту у 

спецiалiзованiй вченiй радi заслуговуе присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.09 - кримiнальний процес 

та кримiналiстика; судова експертиза; оперативно-розшукова дiяльнiсть. 

Професор кафедри 

кримiнальноrо процесу 

Одеського державного 

унiверситету внутрiшнiх справ 

доктор юридичних наук, професор 

Погоджено: 

Перший проректор Одесь 

державного унiверс:v.те 
• • '/1 С' 

внутр1шюх справ ..,.,..--
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