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оголошення його в розшук, огляд викраденого майна, обшук з метою виявлення предметів злочину, у деяких 

випадках призначення експертиз та висунення підозри. 

У конкретному випадку розслідування, залежно від обсягу зібраної  первісної інформації та слідчої 

ситуації, що склалася висуваються робочі версії. 

Вони визначають напрям розслідування і служать слідчому орієнтиром у його пізнавально-

діалектичному процесі. 

Таким чином, початковий етап досудового розслідування являє собою часовий період, який 

розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР та закінчується накопиченням достатньої кількості 

доказової інформації необхідної для подальшого розслідування кримінального правопорушення. 

Правильний вибір направлення розслідування на початковому етапі, своєчасного і кваліфікованого 

виконання слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та інших заходів сприяє швидкому 

розслідуванню кримінального правопорушення. 
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Важливими факторами вдосконалення державного управління в Україні являються контроль та 

нагляд. Ключовими у формуванні контрольно-наглядової діяльності у сфері охорони надр є питання 

принципів.  

Слушною є думка дослідників про те, що вивчення принципів дає відповідь на питання: що є 

головним у системі норм, які регламентують відповідні відносини; що являється їх постійним супутником.  

Принцип (з лат.principium – начало, основа) як загальнонаукова категорія, основне висхідне 

положення певної теорії, науки, вчення, світогляду; внутрішнє переконання людини, що визначає її 

ставлення до життя, норми поведінки і діяльності [1, с.7]. 

Основне значення принципів полягає в тому, що вони визначають «юридичну долю», життєздатність, 

практичну організацію і реальне функціонування виконавчої влади та управління [2, с.193].  

В свою чергу принципи екологічного права являють собою основоположні засади, положення, які 

виводяться з екологічного законодавства України та деяких міжнародних еколого-правових приписів і 

рекомендацій, об'єктами яких виступають природні ресурси, що розвиваються за законами природи. 

Кожний принцип екологічного права має свій зміст, який являє собою сукупність правових приписів, 

що забезпечують його прояв шляхом використання різних правових форм і способів у певній частині 

екологічної галузі [3, с.6]. 

Водночас принципи не повинні бути застиглими категоріями, оскільки вони можуть змінюватися 

залежно від суспільно-економічних та політичних умов, розвиватися разом із динамічним розвитком як 

національного, так і міжнародного екологічного законодавства. На їх основі здійснюється принципове 

вирішення наукових чи практичних проблем [4, с.43].  

Також принципи можуть виражати певні юридичні вимоги стосовно порядку і послідовності 

здійснення відповідного виду діяльності або окремих його процедур, тобто мати процесуальний характер, 

що відображає у праві стадійність, процедурність контролю [5, с.29]. 

Принципи екологічного контролю та нагляду у сфері охорони надр слід розуміти як основні ідеї, 

засади, положення, вимоги, що характеризують його зміст, відображають закономірності розвитку і 

визначають напрями та механізм еколого-правового регулювання відносин.  

Принципи екологічного контролю та нагляду вказують на основні риси, сутнісні характеристики, на 

яких базуються відносини, що виникають у процесі діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських об'єднань, що здійснюють державний контроль та нагляд в галузі охорони 

надр.   
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Таким чином, принципи державного екологічного контролю та нагляду в сфері охорони надр 

розглядаються як безпосередньо закріплені у відповідних правових нормах або такі, що можуть 

опосередковано знаходити своє правове закріплення - можуть виводитися із змісту відповідних норм, не 

будучи визначені як такі. Оскільки вони представляють собою найбільш загальні, вихідні положення, 

основні засади, керівні настанови, що визначають найважливіші правила, за якими здійснюється державний 

екологічний контроль як функція державного управління [6, с.60] в галузі охорони надр. 

В юридичній літературі наголошується, що принципи державного контролю та нагляду у галузі 

охорони надр в багато чому схожі із загальними принципами державного управління в цій сфері. Проте, з 

огляду на те, що функція контролю та нагляду посідає в управлінському циклі самостійне місце 

відрізняючись від інших функцій управління своїм призначенням, змістом, формами та методами 

здійснення, то і застосування загальних принципів управління до контрольно-наглядової діяльності в цій 

галузі має свої особливості. При цьому наявність таких спільних принципів не виключає наявності 

специфічних принципів державного контролю [7, с.62] та нагляду. 

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) і сфері 

господарської діяльності» [8] державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: пріоритетності 

безпеки у питаннях життя і здоров'я людини,функціонування і розвитку суспільства, середовища 

проживання і  життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської 

діяльності; підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам 

державної влади; рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; гарантування прав 

суб'єкту господарювання; об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю); 

наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю); відкритості, 

прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); неприпустимості дублювання 

повноважень органів державного нагляду (контролю); невтручання органу державного нагляду (контролю) у 

статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; відповідальності 

органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання 

внаслідок порушення вимог законодавства; дотримання умов міжнародних договорів України; незалежності 

органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян; 

наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.  

Також спеціальні принципи екологічного контролю та нагляду за охороною надр повинні базуватися 

на загальновизнаних міжнародних принципах контролю, з урахуванням його специфіки.  

Так, Лімська Декларація керівних принципів контролю [10], прийнята IX Конгресом Міжнародної 

організації вищих контрольних органів (ІNTOSAI) з жовтня 1977 року, визнає контроль як невід’ємну 

частину системи регулювання.  

Метою здійснення контролю є виявлення на найбільш ранній стадії відхилень від прийнятих 

стандартів і порушень принципів законності, ефективності й економії використання матеріальних ресурсів 

для того, щоб мати можливість вжити корегуючи заходів, а в окремих випадках притягти винних до 

відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну державі шкоду або вжити заходів для запобігання чи 

скорочення порушень у майбутньому  

Виходячи з положень декларації та враховуючи специфіку контрольно-наглядової діяльності, 

спеціальними принципами екологічного контролю та нагляду в сфері охорони надр України можна виділити 

наступні: 1) подолання множинності контрольно-наглядових органів; 2) імунітету господарської діяльності 

органів контролю та нагляду; 3) незалежності контрольно-наглядових органів і їхніх посадових осіб; 4) 

самоконтролю підприємств; 5) пріоритету попереджувального екологічного контролю та нагляду; 6) 

інформаційного, наукового й кадрового забезпечення екологічного контролю та нагляду; 7) розмежування 

функцій державного екологічного контролю та нагляду й функцій господарського використання корисних 

копалин; 8) контролю та нагляду результату екологічної діяльності.   
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ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯК ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЯК ПРЕДМЕТ 

ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Питання вогнепальної зброї у кримінальному праві посідає важливе місце, оскільки чимало злочинів 

вчиняється із застосуванням або використанням такого роду зброї, що посилює їх суспільну небезпечність 

та, відповідно, загрозу як для суспільного порядку в державі, так і для життя та здоров’я, цілісності права 

власності громадян. Не дарма, на думку окремих науковців, застосування або використання вогнепальної 

зброї пропонується визнати як обтяжуючу обставину при призначенні покарання. Актуалізує дану тематику 

також і те, що й досі не прийнято нормативно-правового акту, який би регулював суспільні відносини 

пов’язані з носінням, зберіганням та використанням (застосуванням) зброї. Більше того, станом на сьогодні 

відсутнє легальне визначення поняття «вогнепальна зброя». 

Саме тому тема вогнепальної зброї у кримінальному праві стала предметом дослідження таких 

науковців як Б. М. Головкін, Л. М. Кулик, Є. В. Лащук, О. П. Литвин, С. В. Албул та інші. Проте багато 

питань все ще залишаються не вирішеними. 

Потрібно справедливо відзначити, що спроби прийняти Закон України «Про зброю» були 

неодноразові, проте все так і залишилось на рівні законопроектів. Так, в одному із таких проектів закону, 

який зокрема вносився народними депутатами В. Мойсиком, О. Бандуркою, М. Маркуш, В. Нечипоруком, 

С. Сінченком та іншими міститься визначення вогнепальної зброї: «Вогнепальна зброя - зброя, в якій снаряд 

приводиться в рух миттєвим вивільненням хімічної енергії заряду пороху чи іншої пальної суміші». Для 

кримінального права таке визначення має вирішальне значення, адже дозволяє відмежувати, наприклад, 

вогнепальний револьвер, пістолет від власне пневматичної зброї. Таке розмежування відіграє важливе 

значення при кваліфікації злочинного діяння. Для того, щоб розкрити дане питання розглянемо спочатку, 

що ж таке засоби вчинення злочину та предмет злочинного посягання. 

Відповідно до теорії кримінального права, засоби вчинення злочину – це предмети матеріального 

світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Вони поділяються на 

знаряддя та інші засоби вчинення злочину. Знаряддя – це  предмети, використовуючи які, особа вчиняє 

фізичний вплив. До інших засобів вчинення злочину можна віднести підроблені документи, формений одяг, 

тощо. Предметом злочинного посягання є предмети матеріального світу, у зв’язку з якими чи з приводу яких 

вчиняється злочин [1, с. 144-145]. Так, наприклад, вогнепальна зброя як засіб вчинення злочину може 

застосовуватись у таких злочинах як «розбій», «грабіж», «вимагання» тощо, а як предмет злочину – у таких 

як «викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи 

радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 

становищем», «незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, 

незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових 

речовин чи вибухових пристроїв» та інші. 

Взагалі предмет злочину є факультативною ознакою злочину, якщо на нього прямо не вказано в статті 

Кримінального кодексу України. В останніх із наведених вище злочинів прямо вказується на вогнепальну 

зброю, тому при кваліфікації злочинного діяння буде мати значення лише та зброя, яка відноситься до 

вогнепальної. Якщо ж, приміром, це буде не вогнепальна, а пневматична зброя, то даних складів злочину не 

буде. Отже, у злочинах в яких вогнепальна зброя є предметом злочинного посягання, наявність саме 

вогнепальної зброї є ключовим елементом при кваліфікації відповідного діяння. 

Чого не скажеш при кваліфікації злочинних діянь у випадках, коли вогнепальна зброя є засобом 

вчинення злочину. Так, у зазначених статтях не вказується конкретний вид засобу вчинення злочину, лише 

зазначається, що такі діяння мають бути поєднані з насильством або погрозою застосування такого 

насильства. Тобто, таке насильство може застосовуватись як за допомогою вогнепальної зброї, так і без неї: 

завдяки фізичним можливостям особи-злочинця, за допомогою холодної зброї чи навіть муляжу 

вогнепальної зброї (адже жінка, чи навіть чоловік у стані сильної схвильованості та страху, не зможе 

відрізнити справжню вогнепальну зброю від муляжу). Тому в злочинних діяннях, у яких вогнепальна зброя 

може використовуватись як засіб вчинення злочину, наявність саме вогнепальної зброї на кваліфікацію 

діяння не впливатиме.  

Отже, враховуючи все вищесказане можна прийти до висновку, що за чинним законодавством 

використання та застосування вогнепальної зброї як засобу вчинення злочину на кваліфікацію злочинного 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2707-12

