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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ  
ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ПРЕДМЕТОМ 
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Проаналізовано об’єкт злочинів проти громадської 
безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові 
речовини та вибухові пристрої. Доведено, що родовий і 
видовий об’єкти цих злочинів збігаються. Висвітлено 
особливості основного та додаткового безпосередніх об’єктів 
злочинів зазначеної категорії. 
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об’єкт, додатковий обов’язковий об’єкт, додатковий 
факультативний об’єкт, громадська безпека. 

озитивною новелою чинного Кримінального кодексу (КК) 
України є розміщення всіх злочинів проти громадської 

безпеки в розділі ІХ з однойменною назвою Особливої частини 
цього Закону. 

У різний час проблематиці відповідальності за злочини 
проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові 
припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої, а також 
питанням їх кваліфікації присвячували свої дослідження такі 
вчені, як А. О. Данилевський, Л. М. Демидова, П. К. Євдокімова, 
В. Ф. Кириченко, В. М. Куц, О. П. Литвин, В. Д. Малков, 
С. М. Мохончук, В. О. Навроцький, Т. М. Приходько, В. А. Робак, 
О. М. Сарнавський, В. П. Тихий, В. О. Тюнін, В. В. Українець, 
П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, І. С. Шапкін та ін. 

В Україні об’єкт злочинів зазначеної категорії не досліджували. 
Натомість у працях вітчизняних науковців розглянуто громадську 
безпеку як об’єкт злочину загалом, вивчено питання об’єкта в 
контексті аналізу окремих складів злочинів проти громадської 

П
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безпеки, передбачених розділом ІХ Особливої частини КК України. 
Тому метою статті є встановлення та характеристика об’єкта 
злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, 
бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої  
(ст. 262, 263, 2631, 264 КК України). 

З’ясування об’єкта злочину дасть змогу розкрити соціально-
політичну та юридичну сутність злочину, визначити суспільно 
небезпечні наслідки, встановити межі дії кримінально-правової 
норми, що сприятиме правильній кваліфікації діяння.  

У кримінальному праві існують дві основні концепції щодо 
поняття «об’єкт злочину». Прихильники першої з них об’єктом 
злочинів визнають сукупність суспільних відносин (такий підхід 
панував у радянський період, проте й нині він є досить 
популярним). Згідно з другою концепцією, об’єктом злочину є 
захищене законом благо (інтерес), цінність. 

На нашу думку, ці концепції не є взаємовиключними, адже 
кримінальне законодавство охороняє об’єкти, які суспільство 
визнало цінністю (благом), а також регулює ставлення до них з 
боку суб’єктів права. Під час детального аналізу обох концепцій 
можна констатувати багато спільних ознак. 

З огляду на внутрішню схожість зазначених позицій, 
характеризуючи об’єкт злочинів проти громадської безпеки, 
предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та 
вибухові пристрої, слід оперувати науковими твердженнями 
щодо визнання об’єктом злочину суспільних відносин. 

Громадську безпеку як родовий об’єкт злочинів досить 
ґрунтовно висвітлено в доробках таких учених, як В. І. Антипов, 
В. І. Борисов, М. С. Грінберг, Д. В. Зеркалов, В. О. Навроцький, 
В. П. Тихий та ін. Так, у науковій літературі цю категорію 
розглядають як: систему заходів та умов, що забезпечують 
нормальне функціонування підприємств, установ, організацій,  
а також спокій громадян [1, с. 291]; об’єктивний стан суспільства 
та суб’єктивне його відчуття захищеності від небезпек, у тому 
числі громадського спокою, а також убезпечення від впливу 
предметів підвищеної небезпеки (вогонь, вибухові, радіоактивні, 
піротехнічні, легкозаймисті речовини, вогнепальна та холодна 
зброя, бойові припаси) [2, с. 95]; сукупність суспільних відносин, 
що забезпечують захист життя й здоров’я невизначеної кількості 
людей і безпечного використання джерел підвищеної 
небезпеки [3, с. 287]; комплекс суспільних відносин, що 
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ґрунтуються на нормативних розпорядженнях та охоронюваних  
КК України положеннях, які гарантують охорону життя і здоров’я 
громадян, збереження майна, нормальну діяльність підприємств, 
організацій та установ під час проведення небезпечних робіт, 
використання предметів підвищеної небезпеки та інших предметів, 
що становлять загрозу для людини й суспільства [4, с. 25]; 
сукупність охоронюваних нормами кримінального права 
суспільних відносин, покликаних убезпечити невизначене коло 
осіб і правоохоронюваних інтересів від спричинення 
насильницької шкоди предметами й видами діяльності, які 
становлять підвищену небезпеку для оточуючих 5, с. 11; 
внутрішній стан речей у певному суспільстві, коли кожен його 
представник має право і може як самостійно, так і за допомогою 
держави реалізовувати конституційні, природні й інші права та 
свободи за умови чинників, що випливають із діяльності інших 
членів суспільства, зважаючи на їхнє спільне суспільне життя, 
що перешкоджали б йому це робити, суперечили б його 
законним інтересам і ставили б їх під загрозу своїм існуванням 
чи проявами [6, с. 6]; убезпечення від джерел підвищеної 
небезпеки, зокрема зброї, предметів, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення [7, с. 6]; суспільні відносини, спрямовані 
на забезпечення безпеки у сфері поводження з джерелами 
підвищеної небезпеки (злочинних угруповань, терористичних 
загроз, предметів, які становлять підвищену небезпеку для 
оточення, вогню) [8, с. 88]. 

З огляду на вищевикладене, найбільш повним є визначення 
громадської безпеки як убезпечення від впливу джерел 
підвищеної небезпеки, а саме: злочинних організацій, 
терористичних груп та інших злочинних об’єднань, зброї, 
предметів, що становлять підвищену небезпеку для оточення, 
вогню [9, с. 579].  

Відповідно, родовим об’єктом злочинів проти громадської 
безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові 
речовини та вибухові пристрої, варто вважати суспільні відносини, 
спрямовані на забезпечення безпеки у сфері поводження з 
окремими джерелами підвищеної небезпеки (зброєю, бойовими 
припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями).  
У такому разі зміст громадської безпеки визначається характером 
загальнонебезпечних джерел (зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин і вибухових пристроїв) та колом суспільних відносин, 
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яким загальнонебезпечні джерела можуть завдати шкоди. 
Руйнівні можливості джерел підвищеної небезпеки зумовлюють 
постійну потребу в гарантуванні безпеки суспільства, яка полягає 
в стані захищеності суспільства від загроз з боку джерел 
підвищеної загальної небезпеки [10, с. 3]. Водночас варто 
враховувати, що громадська безпека тісно пов’язана  
із суспільними відносинами, які стосуються джерел загальної 
небезпеки, від яких залежить забезпечення охорони життя  
і здоров’я громадян, матеріальних та інших цінностей. 

Озвучена в науковій літературі класифікація видових об’єктів 
злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, 
бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої, стосується 
їх визначення як: 1) громадської безпеки в частині захищеності 
суспільства від загальнонебезпечних фізичних, хімічних та інших 
предметів небезпеки (ст. 262, 263, 2631, 264 КК України) [11, с. 9]; 
2) громадської безпеки в частині офіційно встановленого порядку 
поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими 
речовинами та вибуховими пристроями [12, с. 11]; 3) групи 
однорідних суспільних відносин, спрямованих на забезпечення 
громадської безпеки у сфері поводження з матеріалами, що є 
предметом підвищеної небезпеки [13, с. 9].  

Залежно від особливостей видового об’єкта В. П. Тихий 
класифікував злочини проти громадської безпеки на: 1) злочини 
проти суспільних відносин, які забезпечують пожежну безпеку 
(безпеку від вогню); 2) злочини проти суспільних відносин, які 
забезпечують радіаційну безпеку (безпеку від радіоактивних 
матеріалів); 3) злочини проти суспільних відносин, які 
убезпечують від вибухових, легкозаймистих та їдких речовин, 
вогнепальної та холодної зброї, бойових припасів [10, с. 16]. 

На нашу думку, родовий і видовий об’єкти злочинів цієї групи 
збігаються. Вони постають як суспільні відносини, спрямовані на 
забезпечення безпеки у сфері поводження з окремими 
джерелами підвищеної небезпеки. 

Основний безпосередній об’єкт злочинів проти громадської 
безпеки трактують переважно з огляду на родовий об’єкт.  
Про нього не завжди згадують у межах кримінально-правової 
характеристики злочинів [8, с. 94]. Науковці переконують, що 
безпосереднім об’єктом злочинів проти громадської безпеки, 
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предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та 
вибухові пристрої, є: 

– у ст. 262 КК України – безпека, пов’язана з контрольованим 
доступом до вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів [8, с. 106]; суспільні відносини, 
які сформувались у результаті врегулювання правом стану 
захищеності життя та здоров’я невизначеного кола осіб від 
потенційно негативного впливу вогнепальної зброї (крім 
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових 
речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів [14, с. 8]. 
Сумнівною в цьому контексті є позиція І. Я. Козаченка та 
А. В. Наумової відносно того, що безпосереднім об’єктом 
вказаного злочину є суспільна безпека у сфері обігу цих 
предметів [15, с. 419; 16, с. 264], зокрема з огляду на 
невизначеність і розмитість наведеного формулювання. На нашу 
думку, основним безпосереднім об’єктом злочину означеної 
категорії слід вважати безпеку невизначеного кола осіб від 
несанкціонованого доступу до цих предметів; 

– у ст. 263, 2631 КК України – безпека, пов’язана з 
контрольованим обігом вогнепальної та холодної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв [8, с. 107]; 
суспільні відносини, які існують у зв’язку з використанням 
вогнепальної (крім мисливської гладкоствольної), холодної зброї, 
бойових припасів і вибухових речовин [12, с. 9]; система 
суспільних відносин, що визначають порядок виготовлення, 
ремонту, зберігання, придбання, користування, обліку та 
перевезення цих предметів [17, с. 5]; безпека невизначеного кола 
осіб від зазначених у ст. 263, 2631 КК України незаконних 
маніпуляцій із названими предметами [18, с. 33]. Водночас дещо 
хибною є точка зору Л. Ф. Рогатих щодо визнання безпосереднім 
об’єктом цих злочинів відносин з обігу зброї, заснованих на 
сукупності правил, що регламентують порядок виробництва, 
придбання, володіння, зберігання, збуту й перевезення зброї [19, 
с. 33]. Так, Кодекс встановлює відповідальність не за порушення 
дозвільної системи, а за шкоду суспільним відносинам, яку 
заподіяно шляхом порушення дозвільної системи. Також 
недостатньо обґрунтованою вважаємо думку С. У. Дікаєва 
відносно того, що безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 
ст. 263 КК України, є сукупність відносин, які забезпечують 
суспільну безпеку від можливого посягання шляхом незаконного 
поводження зі зброєю [20, с. 10]. Тому, на нашу думку, основним 
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безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст. 263–2631 
КК України, доцільно визнати безпеку невизначеного кола осіб від 
несанкціонованого обігу зазначених предметів; 

– у ст. 264 КК України – дотримання встановлених правил 
зберігання зброї або бойових припасів [9, с. 598–612]. 
Безперечно, такий підхід не викликає сумнівів. 

Слід погодитись із висновками вчених, які відносини власності 
(ст. 262, 264 КК України) та життя, здоров’я людей 
(ст. 264 КК України) вважають додатковим обов’язковим 
безпосереднім об’єктом злочинів цієї групи [8, с. 107]. Крім цього, 
науковці іноді виокремлюють як додатковий обов’язковий 
безпосередній об’єкт таких злочинів нормальне функціонування 
правоохоронних органів, порядок управління у сфері поводження 
зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами, оскільки 
незаконне володіння предметами зброї ускладнює діяльність 
останніх щодо протидії порушенням громадського порядку та 
затримання правопорушників, а також недотримання 
встановленого порядку управління у сфері поводження зі зброєю, 
боєприпасами та вибуховими речовинами [12, с. 10; 8, с. 107].  

Отже, додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом 
злочинів аналізованої групи є життя, здоров’я людей, відносини 
власності, довкілля, безпека виробництва, нормальне 
функціонування правоохоронних органів, порядок управління у сфері 
поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. 

Родовим об’єктом злочинів аналізованого виду є суспільні 
відносини, спрямовані на забезпечення безпеки у сфері 
поводження з джерелами підвищеної небезпеки (зброєю, 
бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 
пристроями). Їхній видовий об’єкт цілком відповідає родовому. 
Основним безпосереднім об’єктом слід вважати убезпечення 
невизначеного кола осіб від несанкціонованого доступу до 
зазначених предметів (ст. 262 КК України) та несанкціонованого 
обігу зазначених предметів (ст. 263–2631 КК України), а також 
дотримання встановлених правил зберігання зброї або бойових 
припасів (ст. 264 КК України). 

Додатковим обов’язковим чи додатковим факультативним 
об’єктом злочинів аналізованої групи є життя, здоров’я людей, 
відносини власності, довкілля, безпека виробництва, нормальне 
функціонування правоохоронних органів, порядок управління у сфері 
поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. 
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Characteristics of the Object of Crimes against  
Public Security with the Subject Being the Weapons,  
Explosive Substances and Explosive Devices 

The article is devoted to the analysis of the object of crimes 
against public safety, the subject of which are weapons, ammunition, 
explosives and explosive devices (Art. 262, 263, 2631, 264 CC of 
Ukraine). 

The generic object crimes of this group, recognized as public 
relations aimed at ensuring safety in the handling of individual 
sources of increased danger (weapons, ammunition, explosives, 
explosive devices), is characterized. It was concluded that the 
generic and specific objects of these crimes coincide. 

The concept of public safety as a generic crime object is also 
discussed. It is suggested to consider the following as the most 
comprehensive understanding of security: safety from the impact of 
sources of increased danger, namely criminal organizations, terrorist 
groups and other criminal unifications, weapons and objects of 
increased danger to the surroundings, fire. 

The basic analysis of the main direct object in crimes against public 
safety, with the subjects being weapons, ammunition, explosives and 
explosive substances and devices is carried out. It was determined that 
the major direct object of crimes in this group is security of an 
unspecified circle of persons from: a) unauthorized access to these 
items (Art. 262 CC of Ukraine), b) unauthorized circulation of these 
objects (Art. 263–2631 CC of Ukraine) and compliance with rules 
established for the possession of weapons or ammunition (Art. 264 CC 
of Ukraine). 

It is stated that a supplementary necessary or supplementary 
optional object of crimes of the analyzed group are life, health, 
property relations, environment, manufacturing safety, the normal 
functioning of law enforcement organs, the management in the 
sphere of weapons, ammunition and explosives.  

Keywords: generic object, main direct object, supplementary 
necessary object, supplementary optional object, public safety. 


