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на монографію  

«Адміністративно-правові засади 
формування та реалізації державної 

політики у сфері обігу зброї в Україні»1, 
підготовлену кандидатом  

юридичних наук,  
Шумейко Тетяною Анатоліївною
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У сучасних умовах злочинність 
є однією з головних проблем, що сто-
ять перед Україною, створює реальну 
загрозу національній безпеці країни, 
завдає суттєвої шкоди підвалинам дер-
жавності, перешкоджає здійсненню 
соціально-економічних реформ, поро-
джує в суспільстві атмосферу неста-
більності та страху громадян за свою 
безпеку. А тому важливим завданням 
законодавця є формування та реа-
лізація державної політики у сфері 
обігу зброї в Україні, яка представляє 
собою засновану на нормах чинного 

законодавства цілеспрямовану, орга-
нізовану управлінську діяльність  
(у вигляді дій чи бездіяльності) суб’єк-
тів державної влади щодо упорядку-
вання, розвитку та вирішення проблем 
належного перебігу суспільних відно-
син і процесів у сфері обігу зброї, яка 
забезпечується функціонуванням від-
повідного адміністративноправового 
механізму. Відтак, державна політика у 
вказаній сфері є складним соціальним 
феноменом, що: 1) цілісно спрямоване 
на створення в державі найбільш спри-
ятливих умов, щонайперше, для пере-
бігу відносин і процесів у сфері обігу 
зброї, що розширюватимуть правові 
можливості громадян захищати своє 
життя та здоров’я, зокрема, з викорис-
танням зброї, а також запобігатимуть 
нелегальному обігу зброї та існуванню 
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й виникненню інших безпекових 
ризиків в сфері обігу зброї у державі;  
2) формується та реалізується  
у результаті створення та функціо-
нування відповідного адміністра-
тивно-правового механізму. З огляду 
на зазначене вище, актуальність та 
своєчасність наукового дослідження 
Шумейко Тетяни Анатоліївни не може 
викликати жодних сумнівів.

Авторка монографії «Адміністра-
тивно-правові засади формування та 
реалізації державної політики у сфері 
обігу зброї в Україні» здійснила комп-
лексний підхід до аналізу існуючих 
теоретичних та практичних проблем, 
пов’язаних із формуванням та реаліза-
цією державної політики у сфері обігу 
зброї в Україні.

Методологічною основою нау-
кового дослідження є комплекс 
загальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження, використання 
яких зумовлене поставленою метою, 
завданнями, об’єктом та предметом 
дослідження. Емпіричну основу дослі-
дження становлять довідкові видання, 
аналітично-довідкові статті, а також 
офіційні звіти, доповіді та статистичні 
дані органів державної влади (Офісу 
Генерального прокурора, МВС Укра-
їни), міжнародних урядових організа-
цій (ООН, Ради Європи), українських 
(Omnibus Info Sapiens, фонду «Демо-
кратичні ініціативи», Центру Разум-
кова, соціологічної групи «Рейтинг») 
і зарубіжних (Gun Violence Archive, 
Центру Джонса Хопкінса, Школи гро-
мадської охорони здоров’я Блумберга) 
неурядових організацій.

Наукова новизна отриманих 
результатів полягає в тому, що робота 
є однією з перших у сучасній доктрині 
адміністративного права України праць, 

у якій системно досліджуються теоре-
тичні та практичні питання формування 
й реалізації державної політики у сфері 
обігу зброї, ураховуючи останні зміни 
законодавства про обіг зброї в Укра-
їні, зміни вторинного законодавства 
ЄС про контроль за цивільним обігом 
вогнепальної зброї, а також посилення 
тенденцій (2017–2021 рр.) у державах – 
членах ЄС та США щодо звуження прав 
і свобод громадян у вказаній сфері. На 
підставі цього сформульовано низку 
актуальних пропозицій щодо внесення 
змін до діючого законодавства України 
про обіг зброї, а також зареєстрованих у 
парламенті відповідних законопроєктів.

Здобувачка добре засвоїла теоре-
тичне надбання, що стосується теми 
дослідження, вільно оперує категорі-
ями та поняттями, які вироблені юри-
дичною наукою, звертається до праць 
вчених із суміжних галузей права. 
Матеріал монографії викладається 
логічно, послідовно, відповідно до 
визначеного змісту, що свідчить про 
глибоке та змістове засвоєння теми 
обраного дослідження. В роботі сфор-
мульовано цілий ряд нових та належно 
обґрунтованих наукових положень, що 
є внеском авторки в науку адміністра-
тивного права.

Підготовлена робота, є досить 
якісною та заслуговує на високу оцінку. 
Її теоретичні положення доцільно 
використовувати в якості навчальної 
джерельної бази для підготовки юрис-
тів у закладах вищої освіти. В цілому 
рецензована монографія «Адміністра-
тивно-правові засади формування та 
реалізації державної політики у сфері 
обігу зброї в Україні» підготовлена 
у відповідності до вимог які пред’яв-
ляються до даного виду продукції, та 
рекомендується до друку.
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