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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЇ 

 

У статті розглянуто перспективу прийняття закону України, щодо легалізації зброї в Україні, а також його 

доцільності для безпеки громадянського суспільства. Проаналізовано стан цього питання в українського суспільстві 

на сьогодні, а також встановленні основні причини виникнення необхідності легалізації зброї для України. 
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Постановка проблеми. Безпека грома-

дянського суспільства, захист публічної безпе-

ки і порядку – одне з найважливіших завдань 

системи МВС України. Сьогодні суспільна сві-

домість набуває радикальних змін: невдоволе-

ність правоохоронним реформуванням держав-

них органів, суспільство все частіше схиляється 

до пошуку шляхів самозахисту, одним з яких 

постало питання необхідності легалізації зброї 

в Україні. Так, українське законодавство взага-

лі не передбачує прав громадян на зброю, тому 

суспільство почало підіймати питання щодо 

необхідності легалізації зброї, такими проява-

ми можна вважати подану у кінці серпня 2016 

року петицію до Президента України, щодо 

дозволу носіння короткоствольної зброї. Війсь-

кові конфлікти на Сході країни  - є однією з 

найвмотивованіших причин бажання українців 

легалізувати зброю в Україні, бажання 

почуватися в безпеці. 

Аналіз публікацій. Дослідженням цього 

питанням частіше за все займаються міжнарод-

ні організації та зарубіжні вчені, а також вітчиз-

няні науковці: М.С. Грінберг, В.П. Ємельянов, 

Д.А. Корецький, О.П. Литвин, П.С. Матишев-

ський, В.О. Навроцький, Л.Ф. Соколов, В.П. 

Тихий, В.І. Ткаченко,  додатковим джерелом є 

діяльність громадських організацій та об’єд-

нань і, перш за все, це «Українська стрілецька 

асоціація» та «Українська асоціація власників 

зброї», які є одними з ініціаторів подання зако-

нопроектів до Верховної Ради України, щодо 

легалізації короткоствольної  нарізної зброї. 

Мета статті полягає у з’ясуванні причин 

необхідності легалізації зброї в Україні та 

врегулювання цього питання  на сьогоднішній 

день, а також характеристика процесу отримання 

цивільним населення дозволу на зброю. 

Виклад основного матеріалу. Україна є де-

мократичною країною, принципи її діяльності 

та функціонування нормативно закріплені у 

національному законодавстві, а також міжна-

родних документах, до яких надано згоду на 

обов’язковість дотримання та виконання.   Аналіз 

Основного Закону України свідчить про нас-

тупне, що згідно зі ст. 27 Конституції України 

кожна людина має невід'ємне право на життя. 

При цьому нам також дано право захищати 

себе та інших людей від протиправних пося-

гань[4]. У ст. 36 Кримінального кодексу Укра-

їни зазначено: «не є перевищенням меж необ-

хідної оборони і не має наслідком кримінальну 

відповідальність застосування зброї або будь-

яких інших засобів чи предметів для захисту від 

нападу озброєної особи» [5]. Виходячи з аналізу 

цих норм законів, фактів доречним є питання: 

«Чому ж на практиці нам не дають реалізувати 

право самим себе захищати з допомогою коротко-

ствольної вогнепальної зброї, аргументуючи, 

що наше суспільство не готове до таких змін?». 

"Однозначної відповіді на запитання "чи до-

цільно дозволяти громадянам вільно володіти 

зброєю" не має жодна держава в світі. У світлі 

подій на сході України і зростання злочинності 

(в середньому на 30% за рік) все більше грома-

дян нашої держави замислюються над тим, щоб 

бути здатними на адекватний захист, а точніше 

– самозахист", такої думки дотримується експерт 

програми реформування правоохоронної і судо-

вої систем аналітичного центру "Український 

інститут майбутнього" Тетяна Ющенко. [1] 

Беручи до уваги міжнародний досвід легалі-

зації зброї, таким взірцем перед нами постає 

США -  так з 1790 року громадяни цієї країни ма-

ють право володіти вогнепальною зброєю. Ста-

тистичні дані  говорять нам, що США зареєстро-
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вано близько 300 млн. одиниць вогнепальної 

зброї, а в деяких штатах дозволяється носити її з 

собою, і що не дивно, певний відсоток злочинів 

порівняно менший, зі штатами, де існує така 

заборона. Рівень вбивств менший на 8%, 

пограбувань на 7%, зґвалтувань – на 5 %, 

загалом, злочинність в цих штатах нижче за 

середні показники в країні. [2, с. 78-84] 

Цікавим є той факт, що Швейцарія легалізу-

вала зброю 1999 році, Фінляндія у 1991 році, 

Ізраїль у 1949 році, Естонія у 1995 році,  Німеч-

чина взагалі з 1928 дозволила цивільному насе-

ленню мати при собі і носити зброю,  в Італії  

починаючи з 1935 року на законодавчому рівні  

відбувся розділ на цивільну і військову зброю, 

після чого і звичайним людям дозволено мати 

при собі цивільну зброю, у Молдавії з 1994 року 

вступив у силу закон про легалізацію зброю.  

Законодавча база легалізації зброї в Україні 

залишається відкритим питанням. Були спроби 

його розгляду на конституційному рівні. Так 

була створювена конституційна комісія для 

перегляду розділу щодо прав людини, а також 

розробка ще однієї частини статті, що тлумачить 

захист права на життя. Проте такі зміни не були 

втіленні в життя, через переконання, що 

суспільство ще не готово до кроку легалізації 

зброї для цивільного населення.  

В уряді думки та пропозиції щодо такого 

дозволу розходяться, тобто є як сторони що 

«за», й відповідно що «проти». Сторона супро-

тиву є значно більшою, бо існує велика кіль-

кість міфів та штампів щодо володіння зброєю, 

а також безпосередньої її загрози. Варто брати 

до уваги існування випадків вчинення злочинів 

із застосуванням офіційної короткоствольної 

вогнепальної зброї, але частіше за все для такої 

мети використовують нелегальну зброю, відсте-

жити та знайти, яку набагато важче.  Доброчесні 

громадяни мають розуміти свою відповідаль-

ність за збереження, носіння, використання пер-

сональної зброї – тому бути проведена велика 

робота для підготовки ґрунту для цього. [7] 

Таким підґрунтям має стати законодавство 

України. На сьогоднішній час відсутній окре-

мий закон, який регламентує право громадян на 

придбання та зберігання вогнепальної зброї. У 

цій сфері існують окремі нормативно-правові 

акти. Так, відповідно до наказу Міністерства 

внутрішніх справ №622 від 21.08.1998 року,  

громадянам надається право придбання та 

реєстрації гладкоствольної зброю з довжиною 

стволу від 45 см з 21 року, а з 25-ти років – 

нарізну зброю з загальною довжиною від 80 см. 

Щодо кваліфікації цієї зброї дозвільна система, 

що здійснюється органами поліції, поширюєть-

ся на бойову нарізну військових зразків зброю 

або виготовлену за спеціальним замовленням, 

охолощену, нейтралізовану, несучасну, спортивну, 

мисливську вогнепальну зброю, бойові припа-

си до зброї, основні частини зброї, пневматич-

ну, холодну зброю, пристрої та патрони до них, 

що належать підприємствам, установам, організа-

ціям, суб'єктам господарювання та громадянам. [6] 

Відомий також той факт, що доступ до 

короткоствольної вогнепальної зброї мають тільки 

військові та поліцейські, а щодо цивільного 

населення – може видаватися як нагорода.  

Наказ Міністерства внутрішніх справ №622 

від 21.08.1998 року регламентує ціль придбан-

ня вогнепальної зброї для міністерства та інших 

центральних органів виконавчої влади, підпри-

ємств, установ, організацій і суб'єктів господа-

рювання, так відповідно до 2 розділу частини 9, 

пункту 9.1., вогнепальна зброя та бойові припа-

си до неї можуть придбаватися для захисту 

життя, здоров’я та майна громадян. Цим нака-

зом також встановлена процедура видачі дозво-

лу на зброю міністерствам, іншими централь-

ним органам виконавчої влади, підприємствам, 

установам, організаціям. [6] 

По-перше,  відповідно до пункту 9.2., такі дозво-

ли видаються тільки за наявності законодавчо-

го або іншого нормативно-правового акта про 

надання права працівникам міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, Націона-

льного банку України, підприємств, установ і 

організацій користуватися нею при виконанні 

службових обов'язків лише після вивчення ними 

матеріальної частини зброї, правил поводжен-

ня з нею, її застосування та використання, що 

здійснюється у пунктах вивчення матеріальної 

частини зброї, спеціальних засобів, правил повод-

ження з ними та їх застосування після здачі заліку 

та отримання довідки про вивчення матеріаль-

ної частини зброї, спеціальних засобів, правил 

поводження з ними та їх застосування. 

По-друге, щодо отримання такого дозволу 

цивільною особою, то цей процес є більш 

ускладненим. Він складається з декількох етапів: 

1. Придбання сейфу для належного 

зберігання зброї та боєприпасів. 

2. Проходження медичної комісії для 

отримання медичної довідки (форми 127/о). 
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3. Проходження навчання та складання 

іспиту з знань матеріальної частини зброї, 

правил поводження з нею і її застосування для 

отримання відповідної довідки. 

4. Подача низки документів до підрозділу 

дозвільної системи МВС України, такими є : 

 Заява про видачу дозволу. За місцем 

проживання заявника, заповнюється у відділі МВС; 

 Заповнена картка-заявка; 

 Медична довідка, що посвідчує Ваш стан 

здоров’я відповідним для отримання такого дозволу; 

 Копія договору страхування; 

 Документ, що посвідчує проходження 

курсів з вивчення матеріальної частини зброї, 

правил її застосування і поводження з нею; 

 Довідка про відсутність судимості; 

 Паспорт та копія; 

 4 фотокартки(3Х4); 

 Платіжний документ про сплату за 

реєстрацію зброї. 

5. Подача всіх документів інспекторові, що 

здійснює їх перевірку, яка триває 30 днів. 

6. Отримання дозволу на зброю( 3 місяці – 

термін його дії). 

7. Купівля зброї у офіційно-зареєстрованих 

магазинах зброї. 

8. Звернення до відділу дозвільної системи, де 

інспектор звіряє номери зброї відповідно до 

документів, після чого отримуємо пластиковий 

дозвіл на право зберігання та носіння зброї. 

Що ж не дивлячись на наявність таки окремих 

положень, для врегулювання цього питання існує 

нагальна необхідність прийняття окремого закону, 

для запобігання незаконного обігу зброї серед 

криміногенних елементів. Так Кримінальний 

кодекс, зокрема статті 263 та 263-1, передбачає 

відповідальність за незаконний обіг покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 

десяти років[5]. Статистичні дані Єдиного реєстру 

державної реєстрації  диктують нам наступну 

картину: в період з 2014 по 2017 рік тільки у місті Києві 

кількість таких судових вироків виросла на 55%. 

Якщо розглядати лагалізацію зброї у еконо-

мічній площині - це вигідно та прибутково для 

бюджету країни: продаж зброї, комплектації для 

технічного обслуговування, ліцензій і курсів з 

користування, оподаткування зброї. Але ж в 

цьому питанні потрібно опиратися скоріш на 

криміногенну ситуацію та соціальну готовність 

населення, бо наявність зброї у громадян 

змушує владу відчувати певний дискомфорт та 

відповідальності за їх рішення. Тому до 

вирішення цього питання потрібно підходити 

всебічно, враховуючи всі аспекти та позитивний 

досвід провідних країн світу. 

Висновки.  Таким чином, на мою думку, 

вогнепальна зброя: безпосередня її легалізація з 

метою самозахисту є зайвим кроком для 

забезпечення особистої безпеки громадян. Держава 

повинна забезпечити гідний розвиток та 

функціонування силових структур, або кожен 

громадянин мав змогу відчувати себе захищеним, а 

не спиратися на власні сили та при першій ж 

можливості «хапатися за зброю».
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В статье рассмотрены перспективы принятия закона Украины, о легализации оружия в Украине, а также его целесообразности 

для безопасности гражданского общества. Проанализировано состояние этого вопроса в украинском обществе на сегодня, а 

также установлении основные причины возникновения необходимости легализации оружия для Украины. 
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The article considers the prospect of passing the law of Ukraine on the legalization of weapons in Ukraine, as well as its expediency for the 

security of civil society. The state of this issue in the Ukrainian society for today is analyzed, as well as the main reasons for the necessity of 

legalization of weapons for Ukraine have been established. 
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