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Уточнена роль мер обеспечения уголовно-
го производства при расследовании уголовных 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия или боепри-
пасов как средств обеспечения действенности 
такого расследования, в том числе и в части 
доказывания. Предложено характеризовать 
эти меры как систему других процессуальных 
действий, способных обеспечить представ-
ление суду надлежащих и допустимых дока-
зательств, что обуславливает разработку 
рекомендаций по их включению в комплекс 
процессуальных действий по доказыванию 
наряду со следственными (розыскными) дей-
ствиями.
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теми заходів, спрямованих на забезпечення 
належних умов для цього. Це завдання ви-
рішується завдяки дії заходів забезпечення 
кримінального провадження, що вказує на 
потребу постійного удосконалення теорії та 
практики їх застосування.

Стан дослідження проблеми
Питання здійснення кримінальних прова-

джень, пов’язаних із незаконним обігом вог-
непальної зброї або боєприпасів, переважно 
досліджуються в юридичній науці в контексті 
відповідної окремої криміналістичної мето-
дики та її формування, а також планування і 
організації розслідування цієї категорії кри-
мінальних правопорушень ([1], [2] та ряд ін-
ших). У цьому контексті звертається увага, 
що функціональна спрямованість плануван-
ня розслідування полягає у формулюванні 
завдань та визначенні найбільш ефективних 
шляхів їх вирішення, способів, засобів, сил і 
строків успішного досягнення заздалегідь по-
ставленої мети [2, с. 81-82]. Частиною засобів 
досягнення такої мети є застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 
тощо. Врахування особливостей застосування 
таких заходів при розслідуванні криміналь-
них проваджень цієї категорії є важливою 
умовою виконання його завдань. Але відмі-
тимо, що при опрацюванні питань криміна-
лістичної методики розслідування вказаних 
кримінальних правопорушень, науковці не-
достаню увагу приділяють рекомендаціям по 
застосуванню таких заходів. 

 Постановка проблеми
Забезпечення швидкого, повного та не-

упередженого досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із незаконним обігом вогнепальної зброї або 
боєприпасів, як одне із завдань криміналь-
ного провадження цієї категорії, обумовле-
но дією багатьох факторів. Але досягнення 
певного результату під час розслідування, в 
першу чергу, залежить від можливості безпе-
решкодного виникнення, існування та роз-
витку кримінальних процесуальних відно-
син. Тому є вкрай необхідною наявність сис-
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З часу ухвалення нового КПК України 
проблематика заходів забезпечення кри-
мінального провадження стала окремим 
об’єктом наукових досліджень, якому при-
свячені монографічні та навчальні видання, 
окремі публікації, у яких науковцями уточ-
нено розуміння змісту та характеру цих захо-
дів, надано бачення процесуальних особли-
востей їх застосування ([3; 4; 9; 10; 12; 17]). 
Поряд із цим, питання включення цих захо-
дів у діяльність із доказування, використан-
ня можливостей цих заходів у забезпеченні 
умов для цього, на жаль, не стали предметом 
широкої наукової дискусії. 
Отже, можна констатувати, що в кримі-

налістичній та процесуальній літературі в 
цілому сформовано належне теоретичне під-
ґрунтя щодо розуміння правової природи та 
функцій заходів забезпечення кримінально-
го провадження, зокрема, у розслідуванні не-
законного поводження зі зброєю та бойови-
ми припасами, а також процесуальних умов 
та тактичних особливостей їх застосування. 
Однак окремі аспекти їх реалізації, зокрема 
під час здійснення процесуальної діяльності 
з доказування, все ще потребують свого до-
слідження. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є наведення характерис-

тики заходів забезпечення кримінально-
го провадження як засобів забезпечення 
ефективного доказування у кримінальних 
провадженнях, пов’язаних із незаконним 
обігом вогнепальної зброї або боєприпа-
сів. Ця мета зумовлює постановку таких 
завдань: аналіз понять «дієвість криміналь-
ного провадження», «заходи забезпечення 
кримінального провадження»; уточнення 
значення цих заходів в забезпеченні ефек-
тивного здійснення кримінальних про-
ваджень вказаної категорії; встановлення 
характеру впливу цих заходів на досягнен-
ня завдань кримінального провадження; 
з’ясування можливості їх застосування при 
розслідуванні злочинів, пов’язаних із неза-
конним обігом вогнепальної зброї або бо-
єприпасів, у системі процесуальних дій з 
доказування. Розкриття цих питань спри-
ятиме опрацю ванню ді євих рекомендацій 
щодо удосконалення досудового розсліду-

вання досліджуваної категорії криміналь-
них проваджень. 

Наукова новизна дослідження полягає в 
уточненні змісту, значення і ролі заходів за-
безпечення кримінального провадження як 
засобу забезпечення дієвості доказування, а в 
певних випадках і як засобів доказування, та 
пропозиції віднести їх до системи інших про-
цесуальних дій, які здатні забезпечити по-
дання суду належних і допустимих доказів.

Виклад основного матеріалу
Заходи забезпечення кримінального про-

вадження, як передбачено ч. 1 ст. 93 КПК 
України, застосовуються з метою досягнення 
його дієвості, а частина друга цієї статті міс-
тить доволі широку за переліком їх систему. 
З цього приводу вказується, що заходи за-
безпечення кримінального провадження 
об’єднали в собі і заходи забезпечення позо-
ву, і заходи забезпечення доказів, і запобіж-
ні заходи, і заходи процесуального примусу 
[3, с. 187], які застосовуються з метою досяг-
нення дієвості цього провадження [4, с. 118]. 
Тобто всі ці різні за характером та правовою 
природою, способом впливу на поведінку 
учасників кримінального провадження за-
ходи об’єднує їх спільна мета – забезпечення 
дієвості кримінального провадження. 
Тому насамперед з’ясуємо зміст поняття 

«дієвість кримінального провадження» як 
мету застосування заходів його забезпечен-
ня. У тлумачному словнику «дієвість» роз-
крито як властивість за значенням дійовий, 
дієвий, а слово «дійовий» – означає здатний 
активно діяти; здатний робити вплив на що-
небудь [5, с. 304]. Зауважимо, що синонімами 
слова «дієвий» є: ефективний, результатив-
ний; плідний, плодотворний; активний [6, 
с. 88]. При цьому врахуємо позиції науков-
ців [7, с. 322-323; 8, с. 163; 9, с. 13; 10, с. 188], 
які дієвість кримінального провадження, 
яка забезпечується завдяки застосуванню 
досліджуваних заходів, характеризують як 
здатність провадження досягти і належним 
чином забезпечити виконання його завдань, 
закріплених ст. 2 КПК, та завдань окремих 
стадій кримінального провадження. І якщо 
узяти це до уваги, то з урахуванням систем-
ного аналізу ст. 2, п. 10 ст. 3, ст. 8 КПК Укра-
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їни окреслимо, що «дієвість кримінального 
провадження» – це активне та оперативне 
здійснення уповноваженими суб’єктами кри-
мінальної процесуальної діяльності шляхом 
результативного та продуктивного вчинен-
ня процесуальних дій, швидкого, всебічно-
го, повного та неупередженого досудового 
розслідування і судового провадження для 
ефективного виконання завдань як окремих 
стадій кримінального провадження, так і в 
цілому завдань кримінального провадження. 
І якщо метою досудового розслідування є ви-
конання завдань кримінального проваджен-
ня завдяки швидкому, всебічному, повному 
та неупередженому його здійсненню, то спо-
собами і засобами її досягнення є, зокрема, 
проведення слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій, застосування 
заходів забезпечення кримінального прова-
дження тощо. Саме таке бачення мети засто-
сування заходів забезпечення кримінального 
провадження та їх ролі як засобів її досягнен-
ня ми підтримуємо.
Розглянемо загальну характеристику за-

ходів забезпечення кримінального прова-
дження для з’ясування характеру їх впливу 
на кримінальні процесуальні відносини, у 
тому числі і при розслідування криміналь-
них правопорушень, пов’язаних із незакон-
ним обігом вогнепальної зброї або боєприпа-
сів. Так, щодо поняття «заходи забезпечення 
кримінального провадження», то, як показує 
аналіз позицій науковців, в окремих дефіні-
ціях акцент зроблено на них як на засобах 
впливу, способу гарантування виконання 
обов’язків учасниками провадження, а ме-
тою їх застосування є досягнення дієвості 
кримінального провадження [11, с. 83], в 
інших перевага надається посиланню на їх 
примусовий характеру як різновиду заходів 
процесуального примусу [3, с. 188; 12, с. 141], 
або вказується на процесуальні умови засто-
сування (підстави та в порядок), характері 
впливу (запобігання, подолання), а також 
спрямованості на усунення всього, що може 
«перешкодити вирішенню завдань кримі-
нального провадження» [13, с. 139; 14, с. 367], 
також звертається увага на те, що це перед-
бачені законом заходи обмеження прав і сво-
бод учасників кримінального провадження, 
які застосовуються з метою забезпечення 

виконання учасниками своїх обов’язків або 
отримання необхідних доказів у справі [15, 
с. 131], іноді окрім посилання на процесуаль-
но-правову природу цих заходів (заходи дер-
жавно-правового примусу) та процесуальні 
умови їх застосування (порядок), спрямова-
ність заходів забезпечення (дієвість прова-
дження), а також завдань, які виконують ці 
заходи в разі їх застосування (запобігання 
неправомірним діям під час кримінального 
провадження, забезпечення виявлення та 
закріплення доказів), автори виділяють коло 
суб’єктів їх застосування (уповноважені дер-
жавні органи та особи) та суб’єктів, до яких 
вони застосовуються (підозрюваний, обвину-
вачений, потерпілий, свідок тощо) [12, с. 135; 
16, с. 395; 17, с. 7]. З узагальнення наведених 
визначень цього поняття звернемо увагу, що 
у кримінальній процесуальній науці присутні 
дещо відмінні за змістом його характеристи-
ки, хоча існує єдність щодо розуміння мети 
застосування – забезпечення дієвості кри-
мінального провадження задля виконання 
його завдань. Вважаємо, що певні відміннос-
ті у визначеннях мають місце через наділен-
ня вказаних заходів як спільними, так і від-
мінними ознаками. 
Тому з метою формування узагальненого 

бачення вказаного поняття, яке є основою 
висновку щодо ролі цих засобів у криміналь-
ному провадженні під час розслідування 
кримінальних проваджень, пов’язаних із не-
законним обігом вогнепальної зброї або боє-
припасів, спробуємо здійснити уточнення їх 
ознак. Узагальнення основних та найбільш 
типових ознак цих заходів, які наведено 
в працях науковців [7, с. 343; 9, с. 12; 13, с. 
139; 14, с. 367-368; 15, с. 130], а також беру-
чи до уваги зміст відповідни х положень КПК 
України, виділимо основні ознаки, що, на 
наш погляд, дійсно притаманні та відображу-
ють сутнісні риси заходів забезпечення кри-
мінального провадження. При цьому пого-
димося із О.Г. Шило, яка вказує на спільність 
ознак та єдність мети застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 
[10, с. 189], що і обумовлює погляд на них як 
на єдину систему. Так, до таких ознак можна 
віднести: 1) передбачені кримінальним про-
цесуальним законом, що обумовлює закон-
ність їх існування та застосування і виключає 
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можливість незаконного впливу на учасників 
кримінального провадження з боку посадо-
вих особи, які його ведуть; 2) підстави, межі 
та порядок їх застосування регулюються 
кримінальним процесуальним законом, що 
робить ці заходи врегульованими в межах 
кримінальної процесуальної форми; 3) мають 
процесуальний характер, базуючись на про-
цесуальних нормах та є особливим різнови-
дом процесуальних дій; 4) мають самостійне 
значення в змісті кримінального проваджен-
ня (система заходів, окреме провадження, 
самостійний інститут); 5) носять примусовий 
характер як різновид заходів процесуально-
го примусу; 6) мають виключний характер, 
адже застосовуються лише в випадках, коли 
існує необхідність забезпечити ефективність 
кримінального провадження; 7) застосову-
ються уповноваженими державними органа-
ми та особами до визначеного в законі кола 
осіб; 8) виконують покладені на них функції 
(забезпечувальну та превентивну [12, с. 137-
138]; 9) мають цільову спрямованість – їх мета 
забезпечити дієвість кримінального прова-
дження задля досягнення його завдань.
Вважаємо, що ці ознаки і характеризують 

заходи забезпечення кримінального про-
вадження як його складову, частину кримі-
нальної процесуальної діяльності, окремий 
процесуальний інститут, а також специфіч-
ний засіб впливу, який дозволяє забезпечити 
стабільність виникнення, існування та розви-
тку кримінальних процесуальних відносин, 
оперативне та дієве здійснення криміналь-
ної процесуальної діяльності, ефективність 
та результативність виконання завдань кри-
мінального провадження. 
Тому при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із незаконним 
обігом вогнепальної зброї або боєприпасів, 
виходячи із вище наведеного, досліджувані 
засоби можна охарактеризувати з позиції: 
ролі (забезпечувальна та превентивна); фор-
ми (провадження по застосуванню вказаних 
заходів); завдань (усунення перешкод роз-
слідуванню); характеру впливу (примусовий 
вплив на процесуальні відносини); мети за-
стосування (дієвість розслідування). І конста-
туємо, що ці заходи відіграють важливу роль 
у створенні передумов дієвого здійснення 
вказаних кримінальних проваджень, що від-

бувається завдяки зумовленій їх процесуаль-
но-правовою природою здатності впливу на 
кримінальні процесуальні відносини шляхом 
забезпечення активності та оперативності та-
кого кримінального провадження, створення 
умов для результативного та продуктивного 
вчинення процесуальних дій та досягнення 
тих завдань, які стоять перед розслідуванням 
відповідно до ст. 2 КПК України. 
З’ясувавши роль та значення заходів за-

безпечення кримінального провадження у 
створенні умов для дієвості розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
із незаконним обігом вогнепальної зброї 
або боєприпасів, уточнимо можливість їх за-
стосування під час доказування. З першого 
погляду важко віднести ці заходи до засобів 
доказування. Принаймні в тому сенсі як це 
стосується слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій. Але, на наш 
погляд, саме їх характеристика, яку нами 
було наведено вище, і дає впевненість у мож-
ливості застосування цих заходів під час до-
казування при розслідуванні вказаної катего-
рії кримінальних правопорушень, як засобів 
доказування, звісно з урахуванням їх специ-
фіки. Вважаємо, це можливе під час доказу-
вання, зокрема з метою створення належних 
умов для його здійснення, де завдяки здат-
ності впливу вказаних заходів на забезпе-
чення дієвості кримінального провадження 
будуть досягнуті завдання. Погодимося із 
М.Я. Никоненко, що процес доказування у 
кримінальному провадженні можливо відне-
сти до складової дієвості останнього, де таким 
чином, заходи забезпечення кримінального 
провадження застосовуються і для досяг-
нення дієвості доказування у кримінальному 
провадженні [18, с. С. 49-50]. 
Обґрунтуємо таку позицію щодо цих за-

ходів як засобів забезпечення дієвості до-
казування під час розслідування злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом вогнепаль-
ної зброї або боєприпасів. Так, як відмічають 
науковці, чию думку ми підтримуємо, проце-
суальне значення запобіжних заходів поля-
гає в тому, що вони забезпечують оптимальні 
умови для доказування і встановлення істи-
ни у кримінальному провадженні [8, с. 163]. 
Тому відправною точкою для розв’язання 
цього питання вважаємо положення ч. ч. 2, 
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3 ст. 93 КПК України, яка визначає коло за-
собів, завдяки якими сторонами криміналь-
ного провадження здійснюється збирання 
доказів. Звісно, ні про які заходи забезпечен-
ня кримінального провадження в цій статті 
мова не йде. Але вважаємо, що з використан-
ням способів логічного та системного тлума-
чення правових норм можна зробити деякі 
висновки. Ці висновки дають можливість 
розглядати окремі, звісно, що не всі, заходи 
забезпечення кримінального провадження 
саме як самостійний різновид кримінальних 
процесуальних дій. Вважаємо, ці заходи від-
повідають властивостям процесуальних дій, 
на які вказують науковці [8, с. 26]. І, аналі-
зуючи наведену характеристику (сутності, 
ознак, спрямованості, тощо) заходів забез-
печення кримінального провадження, від-
мітимо, що вони є самостійним особливим 
різновидом процесуальних дій примусового 
характеру забезпечувальної та превентивної 
спрямованості, які застосовуються через по-
требу у забезпеченні дієвості розслідування.
Отже, як вважаємо, обґрунтованою буде 

точка зору, що заходи забезпечення кримі-
нального провадження в сенсі ч. ч. 2, 3 ст. 93 
КПК України можна віднести до «інших про-
цесуальних дій» або «інших дій, які здатні за-
безпечити подання суду належних і допусти-
мих доказів». Така точка зору має поширен-
ня у фаховій літературі. Так, О.С. Старень-
кий звертає увагу, що сторони кримінально-
го провадження мають отримувати докази 
шляхом проведення інших процесуальних 
дій, до числа яких законодавець відніс тим-
часовий доступ до речей і документів [19, с. 
61]. М.Я. Никоненко також вказує, що тим-
часовий доступ до речей і документів займає 
досить значне місце серед засобів доказуван-
ня у кримінальному провадженні, відіграє 
важливу роль у збиранні й перевірці доказів 
[18, с. С. 50-52]. С.О. Ковальчук, досліджуючи 
способи збирання речових доказів, до чис-
ла інших процесуальних дій, які є способом 
збирання стороною обвинувачення речових 
доказів, відносить: 1) затримання; 2) тимча-
совий доступ до речей і документів [20, с. 11]. 
Отже, науковці окремі заходи відносять до 
засобів доказування. 
При такому погляді на заходи забезпе-

чення кримінального провадження за під-

твердженої нами їх здатності сприяти вияв-
ленню, вилучення та фіксації і збереженню 
доказів їх цілком можна розглядати як засо-
би доказування. Принаймні з позиції погля-
ду на них як на засоби виявлення, вилучення 
та забезпечення включення в доказування 
відповідних фактичних даних. Тобто засоби 
доказування в широкому розумінні цього по-
няття. І якщо досліджувані заходи сприяють 
або як походить від їх назви забезпечують 
таку можливість (вилучення, фіксації, посвід-
чення сприйняття інформації), то їх можна 
розглядати саме як засоби доказування за-
безпечувального характеру. Тому погоди-
мося із думкою М.Я. Никоненко, що заходи 
забезпечення кримінального провадження в 
цілому прямо чи опосередковано впливають 
і на процес доказування, який є структурним 
елементом змісту кримінального проваджен-
ня, а тому можна стверджувати, що заходи 
забезпечення кримінального провадження є 
і заходами забезпечення процесу доказуван-
ня [18, с. 50].
Ми допускаємо такий широкий погляд, 

адже погоджуємося із думкою, що засоба-
ми кримінального процесу є сукупність усіх 
процесуальних дій і процесуальних рішень, 
призначених для вирішення його завдань 
[8, с. 26]. І чому, виходячи із спрямованості 
цих заходів, які застосовуються з метою до-
сягнення дієвості кримінального проваджен-
ня, частиною якого є доказування, не роз-
глядати їх як відповідні засоби доказування 
зокрема в частині вирішення його завдань. 
З цього приводу вказано, що заходи забез-
печення кримінального провадження можна 
класифікувати за різними критеріями, за ме-
тою застосування, зокрема, на заходи, що за-
безпечують отримання та збирання доказів 
(виклик слідчим, прокурором, судовий ви-
клик, тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів тощо), завдання яких полягає у забезпе-
ченні слідчому та суду можливості виявити, 
вилучити та дослідити докази [12, с. 135-136; 
16, с. 395].
Отже, вважаємо, що заходи забезпечення 

кримінального провадження доцільно відно-
сити до число заходів, які гарантують умови 
для дієвості зібрання і дослідження доказів, 
а в певних випадках, як, приміром, тимчасо-
вий доступ до речей і документів, слугують за-
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собами доказування. І тому в контексті ч. ч. 2, 
3 ст. 93 КПК України їх треба розглядати як 
систему інших процесуальних дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних і допус-
тимих доказів. Так, звертається увага, що за 
чинним КПК до відповідної групи, що спря-
мовані на забезпечення отримання засобів 
доказування можна віднести – освідування, 
обшук, тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, тимчасове вилучення майна, виклик 
тощо [25, с. 225]. І як засвідчують отримані 
нами результати дослідження та проаналізо-
вані точки зору науковців, такий погляд на 
значення та роль заходів забезпечення кри-
мінального провадження для доказування 
слід підтримати. Слушною в цьому контексті 
видається думка М.Я. Никоненко, що заходи 
забезпечення кримінального провадження 
застосовуються з метою досягнення його діє-
вості, яка крім забезпечення ефективної реа-
лізації завдань кримінального провадження, 
включає також забезпечення, доказування у 
кримінальному провадженні [18, с. С. 53-54].

Висновки
Заходи забезпечення кримінального 

провадження відіграють важливу роль у 
створенні передумов для ефективного роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним обігом вогнепаль-
ної зброї або боєприпасів, так і щодо доказу-
вання під час цього. Властивості цих заходів 
дозволяють їм виконувати їх основну функ-
цію – забезпечити стабільність існування 
та розвитку кримінальних процесуальних 
відносин, дієвість здійснення кримінальної 
процесуальної діяльності як умову ефек-
тивності та результативності виконання 
завдань кримінального провадження. Під 
заходами забезпечення кримінального про-
вадження пропонуємо розуміти передбаче-
ний кримінальним процесуальним законом 
самостійний особливий різновид процесу-
альних дій примусового характеру забезпе-
чувальної та превентивної спрямованості, 
підстави, межі та порядок реалізації яких 
детально регулюються кримінальною про-
цесуальною формою, застосовування яких 
з боку уповноважених посадових осіб, які 
ведуть кримінальне провадження, носить 
виключний характер з метою забезпечення 

дієвості кримінального провадження задля 
ефективного досягнення його завдань. Тому 
обґрунтованою бажається можливість засто-
сування заходів забезпечення кримінально-
го провадження під час розслідування зло-
чинів, пов’язаних із незаконним обігом вог-
непальної зброї або боєприпасів, як заходів 
забезпечення доказування. Де передбачені 
у КПК України способи, форми їх викорис-
тання та оформлення прямо або опосеред-
ковано характеризують ці заходи як засоби 
створення умов досягнення мети доказу-
вання. З урахуванням ролі вказаних засобів 
у процесі розслідування пропонується до 
змісту методики розслідування цієї катего-
рії кримінальних правопорушень включати 
рекомендації щодо використання заходів 
забезпечення кримінального провадження. 
Такий крок сприятиме більш ефективно-
му плануванню та організації розслідуван-
ня цих кримінальних правопорушень, де 
рекомендації по застосуванню конкретних 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження мають позитивно вплинути на ді-
євість досягнення мети доказування щодо 
отримання належних, допустимих та досто-
вірних доказів та  ухвалення законних і об-
ґрунтованих процесуальних рішень.
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АНОТАЦІЯ 
Предмет дослідження становить система 

заходів забезпечення кримінального провадження 
як засобів створення умов для ефективного та ді-
євого доказування у кримінальних провадженнях, 
пов’язаних із розслідуванням незаконного обігу вог-
непальної зброї або боєприпасів. Метою статті є 
уточнення змісту, функцій, значення системи 
таких дій.

Основною тезою роботи є припущення, що за-
ходи забезпечення кримінального провадження 
– це самостійний особливий різновид процесуаль-
них дій примусового характеру забезпечувальної та 
превентивної спрямованості, які застосовуються 
у зв’язку із розслідуванням кримінального право-
порушення, з метою забезпечення ефективного 
виконання його завдань. Вони є невід’ємним еле-
ментом кримінальної процесуальної діяльності, 
необхідним засобом забезпечення її ефективності 
та результативності, що містять способи, які 
забезпечують формування належних допустимих 
та достовірних доказів. У дослідженні здійснено 
аналіз чинного законодавства та узагальнення 
точок зору вчених на це питання, розглянуто за-
гальні теоретичні засади застосування заходів за-
безпечення кримінального провадження тощо.

Дослідження спрямовано на створення пере-
думов для удосконалення наявних та опрацювання 
нових рекомендацій по розслідуванню криміналь-
них провадження, пов’язаних із незаконним обі-
гом вогнепальної зброї або боєприпасів, в частині 
включення до їх змісту порад щодо використання 
заходів забезпечення кримінального провадження 
як заходів забезпечення процесу доказування. 

У результаті проведення дослідження отримано 
нові науково обґрунтовані результати, які сприяють 
покращенню правового та організаційного забезпе-
чення органів розслідування, прокуратури сучасни-
ми рекомендаціями, спрямованими на розширення 
форм та підвищення ефективності застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження 
з метою створення умов для дієвості розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із незакон-
ним обігом вогнепальної зброї або боєприпасів.

У дослідженні уточнені поняття «дієвість 
кримінального провадження», «заходи забезпечен-
ня кримінального провадження», поглиблено розу-
міння значення заходів забезпечення криміналь-
ного провадження як ефективних засобів забезпе-
чення доказування. Доведено, що ці заходи разом із 
слідчими (розшуковими) та негласними слідчими 
(розшуковими) діями утворюють інструменталь-
ну основу формування доказової бази. Зроблено ви-
сновок, що системний підхід до формування та 
науково-обґрунтовані аналіз форм та способів за-
стосування заходів забезпечення кримінального 
провадження є умовою розробки ефективних мето-
дик розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї 
або боєприпасів.

Ключові слова: кримінальне провадження; 
незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів; 
доказування; заходи забезпечення кримінального 
провадження; забезпечення доказування.


