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ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ОБІГУ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ САМООБОРОНИ  В УКРАЇНІ 
 

Висвітлено адміністративно-правову діяльність поліції з регулювання обігу зброї та 
безпосередньо спеціальних засобів самооборони в Україні, висвітлено шляхи удоскона-
лення вищезазначеної діяльності. Виокремлено особливості певних різновидів адміністра-
тивно-правової діяльності поліції у сфері обігу зброї в Україні. 

Ключові слова: обіг зброї, обіг спеціальних засобів самооборони,  правове регулю-
вання обігу зброї, адміністративно-правова діяльність поліції, адміністративно-правова 
діяльність поліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони.  

Постановка проблеми. Становлення України як правової держави 
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пов’язано із постійним підвищенням ефективності діяльності державних ор-
ганів, яка спрямована на забезпечення сталого розвитку суспільства, а також 
виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз дер-
жавним та національним інтересам у всіх сферах суспільного життя. Актуа-
льним питанням залишається забезпечення належного рівня публічного 
(громадського) порядку та безпеки держави, який відповідав би вимогам су-
часності. Важливу роль у забезпеченні публічного (громадського) порядку та 
безпеки відведено поліції, завдання [1] якої спрямовано на захист національ-
них інтересів, прав та інтересів громадян і суб’єктів господарювання. Не мо-
жна не зазначити той факт, що однією із складових діяльності за вищезазна-
ченим напрямком є дозвільна діяльність, у тому числі й у сфері обігу 
спеціальних засобів, адже, як йшлося вище, спеціальні засоби самооборони є 
одним із найпоширеніших об’єктів дозвільної системи. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. На формування основних положень та висновків, що викладені у даній 
статті, вплинули роботи В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 
О.К. Безсмертного, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, 
С.Т. Гончарука, К.О. Гориславського, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єроп-
кіна, О.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка,  
О.П. Коренєва, Ю.Ф. Кравченка, Є.В. Курінного, І.В. Мартьянова, О.В. Него-
дченка, О.І. Остапенка, Л.Л. Попова, В.М. Самсонова, О.І. Семчика, 
В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученка, О.П. Шергіна, В.К. Шкарупи.  Дослі-
дження  правового регулювання діяльності поліції у сфері дозвільної системи 
здійснювали: В.А. Гуменюк, С.В. Лихачов, С.Д. Подлінєв В.І. Ткаченко, 
О.В. Харитонов, М.П. Федоров, О.С. Фролов, Х.П/ Ярмакі. Втім, питання ад-
міністративно-правової діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів 
самооборони у працях цих вчених розглянуті фрагментарно або в рамках 
більш ширшої проблематики. 

У зв’язку з цим мета даної статті полягає у визначенні особливостей та 
наданні характеристики адміністративно-правової діяльності поліції у сфері 
обігу спеціальних засобів самооборони та шляхів її удосконалення. 

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішити такі 
основні завдання: 1) дослідити зміст поняття "адміністративна діяльність"; 
2) охарактеризувати адміністративно-правову діяльність поліції у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони; 3) запропонувати шляхи подальшого удо-
сконалення такої діяльності.  

Виклад основного матеріалу. У процесі реалізації завдань, які покла-
дені на поліцію, використовується різноманітні за формами і методами засо-
би та способи впливу на суспільні відносини, які складаються у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони, з метою їх упорядкування. Серед цієї су-
купності засобів чільне місце посідають адміністративно-правові засоби. А 
діяльність, у межах якої відбувається реалізація адміністративно-правових 
засобів, отримала назву адміністративної [15, с. 9].  
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Аналіз юридичної літератури та чинного законодавства з метою визна-
чення поняття адміністративної діяльності та її ознак викликає певні труд-
нощі, адже термін "адміністративна діяльність" у чинному законодавстві не 
використовується, а в сучасній науковій літературі вживається у значеннях, 
які мають певні відмінності, а також доволі часто ототожнюється з терміном 
“державне управління” [13, с. 89]. Проте термін “адміністративна діяльність” 
не є новим у науці адміністративного права. В науковому обігу термін “адмі-
ністративна діяльність” з’явився за радянських часів. Даний термін був впе-
рше визначений І.І. Євтихієвим, який визначив адміністративну діяльність як 
діяльність виконавчо-розпорядчих органів у формі видання актів управління 
та застосування примусу [9, с. 174]. 

Певні дослідники безпосередньо визначають існування адміністративної 
діяльності із нормативним закріпленням такої діяльності за допомогою норм 
адміністративного права [4 с. 6] або із використанням адміністративно-
правових засобів, за допомогою яких вона здійснюється [3, с. 5; 15, с. 9]. 

Однак Л.В. Коваль під адміністративною діяльністю розуміє видання 
нормативних та індивідуальних актів [12, с. 116]. Певні автори надають таке 
визначення поняття "адміністративна діяльність" – це діяльність органів 
державної влади, що спрямована на забезпечення охорони прав, громадсько-
го порядку та громадської безпеки, виявлення, припинення та попередження 
правопорушень [11, с. 13]. Тобто, узагальнюючи вищевикладене, можна ска-
зати, що адміністративна діяльність – це діяльність держави та інших публіч-
них юридичних осіб, що врегульована нормами адміністративного права. 
Але, на нашу думку, така позиція є, по суті, правильною, проте не розкриває 
сутність і зміст такої діяльності. 

Наукова література, в якій проводиться дослідження питань організації 
та діяльності поліції, надає таке визначення адміністративної діяльності – це 
діяльність поліції, у процесі практичного здійснення якої її апарати, служби, 
співробітники керуються адміністративним законодавством [10, с. 101]. Одне 
з перших визначень адміністративної діяльності надав Л.Л. Попов, причому, 
на його думку, адміністративна діяльність поліції – це діяльність, пов’язана з 
охороною порядку в громадських місцях, із забезпеченням безпеки руху тра-
нспорту та пішоходів, правил використання транспорту, з дотриманням пас-
портної системи [14, с. 5]. Авторський колектив, який написав підручник 
“Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, сформулював понят-
тя адміністративної діяльності поліції як урегульовану нормами адміністра-
тивного права виконавчо-владну діяльність, спрямовану на забезпечення 
особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, гро-
мадського порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями [4, 
с. 7]. І.П. Голосніченко і в подальшому продовжує підтримувати цю позицію 
[7, с. 349]. Певне коло науковців визначає адміністративну діяльність поліції 
як специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяль-
ність з організації та здійснення охорони публічного (громадського) порядку, 
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забезпечення публічної (громадської) безпеки, попередження й припинення 
злочинів та інших правопорушень [3, с. 8]. Або як цілеспрямовану, організу-
ючу, виконавчу і розпорядчу діяльність, яка полягає в безпосередньому, по-
всякденному, практичному здійсненні завдань і функцій у сфері внутрішніх 
справ [5, с. 38].  

Наведені вище поняття адміністративної діяльності певною мірою об-
межують зміст адміністративної діяльності та звужують визначення такої ді-
яльності до забезпечення працівниками поліції охорони правовідносин, тобто 
прирівнюючи адміністративну діяльність до правоохоронної діяльності. При 
цьому автори цих понять вказують на обслуговуючий характер такої діяльно-
сті, хоча й зазначають, що поліція здійснює і правозастосовну адміністратив-
ну діяльність, але визнають її засобом забезпечення правоохоронної діяльно-
сті [4, с. 8]. 

Безперечно, у процесі аналізу юридичної літератури не можна обійти 
поняття адміністративної діяльності, яке надається у словнику термінів і по-
нять з адміністративної діяльності, а саме: адміністративна діяльність поліції 
являє собою виконавчо-розпорядчу діяльність щодо організації роботи під-
порядкованих служб, співробітників та практичного здійснення адміністра-
тивно-правовими засобами охорони громадського порядку та забезпечення 
громадської безпеки [8, с. 6]. Тобто перевагою даного визначення адміністра-
тивної діяльності є те, що в ньому звернуто увагу як на зовнішню, так і на 
внутрішню спрямованість адміністративної діяльності поліції.  

При розгляді даного питання не можна не зазначити таке визначення да-
ного поняття, яке є більш узагальнюючим: адміністративна діяльність орга-
нів внутрішніх справ – це цілеспрямована, організуюча, виконавча і розпоря-
дча діяльність, що полягає в безпосередньому, повсякденному, практичному 
здійсненні завдань і функцій держави у сфері внутрішніх справ [5, с. 38]. 

Проте, визначення поняття та сутності адміністративно-правової діяль-
ності поліції в цілому не є предметом даного дослідження і заслуговує на 
окреме дослідження, тому, на нашу думку, провівши аналіз поняття адмініс-
тративної діяльності поліції, необхідно перейти до визначення особливостей 
адміністративно-правової діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів 
самооборони. Тож, адміністративно-правова діяльність поліції у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони охоплює забезпечення встановлених пра-
вил набуття, володіння, використання, реалізації і т.д. спеціальних засобів 
самооборони. 

Отже, виходячи із вищевикладеного, можна виділити такі складові адмі-
ністративної діяльності поліції у вказаній сфері:  

1) загальне регулювання суспільних відносин, яке здійснюється полі-
цією на підставі чинного законодавства (законів та нормативно-правових ак-
тів вищестоящих державних органів) шляхом видання (прийняття) підзакон-
них нормативно-правових актів, які спрямовані на встановлення загальних 
правил поведінки щодо невизначеного кола осіб у сфері обігу спеціальних 
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засобів самооборони (наприклад, визначення дозволеного виду газових піс-
толетів, які можуть бути у власності громадян); 

2) індивідуальне регулювання суспільних відносин, яке здійснюється 
поліцією на підставі чинного законодавства (законів та нормативно-правових 
актів вищестоящих державних органів) шляхом видання (прийняття) розпо-
рядчих нормативно-правових актів та вчинення владно-розпорядчих дій, які 
спрямовані на індивідуально визначені суб’єкти (громадяни, суб’єкти госпо-
дарювання), спрямоване на встановлення, зміну й припинення їх прав та 
обов’язків у сфері обігу спеціальних засобів самооборони. 

З огляду на це важливою є проблема функціонального призначення ад-
міністративної діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів самоо-
борони. Діяльність поліції повинна забезпечувати не стільки владно органі-
зуючий вплив на суспільні відносини у сфері обігу спеціальних засобів 
самооборони, скільки сприяти максимально повній реалізації громадянами 
та суб’єктами господарювання своїх прав та законних інтересів у цій сфері, 
а також їх захисту в разі будь-яких порушень як всередині держави, так і за 
її межами. З огляду на це слід погодитися з думкою В.Б. Авер’янова, який 
вважає, що діяльність державних інститутів повинна підпорядковуватися 
потребам реалізації прав і свобод людини, забезпечення їх пріоритетності 
перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної правової держа-
ви [2, с. 25]. На його думку, така перебудова діяльності державних органів 
вимагає заміни домінуючої дотепер ідеології “панування” держави над лю-
диною на протилежну – ідеологію “служіння” держави інтересам людини. 

Щоб сформулювати поняття адміністративно-правової діяльності поліції 
у сфері обігу спеціальних засобів самооборони необхідно з’ясувати питання 
щодо визначень ознак цього специфічного виду діяльності. Такий підхід та-
кож дозволяє надати характеристику залежності адміністративної діяльності 
від цілі, яка ставиться – від підготовки та прийняття правових норм до їх реа-
лізації за допомогою певних механізмів. На нашу думку, адміністративно-
правова діяльність поліції у сфері обігу спеціальних засобів характеризується 
такими ознаками. 

Адміністративно-правова діяльність – це певний, особливий вид діяль-
ності, який здійснюється органами виконавчої влади держави у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони, який відрізняється від діяльності законо-
давчої та судової влади за своїм змістом, формою і методами. 

Необхідно зазначити, що адміністративна діяльність має державно-
владний характер, а це означає, що така діяльність є компетенцією відповід-
них державних органів, тобто відносно мається на увазі поліція. Здійснення 
такої діяльності забезпечується наявною сукупністю державних засобів еко-
номічного і політичного, соціального й ідеологічного, заохочувального та 
примусового характеру.  

Наступним елементом адміністративно-правової діяльності поліції у 
сфері обігу спеціальних засобів самооборони є публічність. Публічність такої 
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діяльності полягає в тому, що вона здійснюється для задоволення потреб та 
інтересів усіх громадян, суб’єктів господарювання і т.д. у вказаній сфері. 

Також одним із важливих елементів адміністративної діяльності поліції 
у сфері обігу спеціальних засобів самооборони є розробка та видання відом-
чих нормативно-правових актів. Безперечно, ця діяльність повинна застосо-
вуватися у повній відповідності до вимог закону. 

Наступним елементом такої діяльності є те, що вона має виконавчо-
розпорядчий характер. Тобто можна визначити, що така діяльність здійсню-
ється для практичного запровадження в життя законів та інших нормативних 
актів. 

Логічним є те, що для ефективного та успішного здійснення покладених 
на поліцію виконавських функцій у сфері обігу спеціальних засобів самообо-
рони, поліція наділена розпорядчими повноваженнями, що передбачає мож-
ливість підпорядкування об’єктів управління – суб’єкту управління. Поліція 
у сфері обігу спеціальних засобів самооборони видає нормативно-правові ак-
ти, які мають нормативний або індивідуальний характер або містять у собі 
нормативні чи індивідуальні приписи, а також застосовують заходи примусо-
вого характеру. 

Здійснивши узагальнення вищевикладеного, можна зазначити, що адміні-
стративно-правова діяльність поліції у сфері обігу спеціальних засобів самоо-
борони включає в себе правотворчу і правозастосовну діяльність. На жаль, на 
теперішній час у чинному законодавстві України відсутній нормативно-
правовий акт рівня закону, який би регламентував суспільні відносини, які 
складаються у сфері обігу спеціальних засобів самооборони чи зброї в цілому. 

Щодо правозастосовної діяльності поліції у сфері обігу спеціальних за-
собів самооборони, то вона полягає в організації та практичній реалізації 
приписів адміністративно-правових норм стосовно конкретних випадків або 
визначених осіб у вказаній сфері, а також у реалізації приписів адміністрати-
вно-правових норм стосовно охорони й захисту цих норм від будь-яких по-
рушень, застосуванні примусових заходів, забезпеченні виконання покаран-
ня, а також вжиття попереджувальних заходів. 

Безумовно, діяльність поліції, в тому числі й у сфері обігу спеціальних 
засобів самооборони, є різновидом організаційної діяльності органів вико-
навчої влади. На цій підставі створюється загальний стан упорядкованості 
суб’єктів та об’єктів управління, зв’язків між ними. Усі ці дії впливають на 
поведінку учасників обігу спеціальних засобів самооборони, сприяючи най-
більш доцільному й корисному, з точки зору суспільства і держави, досяг-
ненню соціально корисних цілей. У цьому розумінні діяльність поліції по за-
безпеченню публічного (громадського) порядку та безпеки, дозвільної 
системи та обігу спеціальних засобів самооборони має викликати певні прак-
тичні зміни в соціальному житті, це дозволяє визнати її як практичну діяль-
ність, що має позитивне соціально-правове значення. 

Беззаперечним є те, що адміністративно-правова діяльність поліції у 
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сфері обігу спеціальних засобів самооборони характеризується безперервніс-
тю, постійністю та планомірністю. У процесі дослідження вказаного виду ді-
яльності вирішуються завдання й реалізуються функції держави, забезпечу-
ється захист як інтересів держави, так і конституційних прав та інтересів 
громадян, а також суб’єктів господарювання, в тому числі й у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони. 

Безумовно, процесуальна регламентація адміністративної діяльності 
поліції, в тому числі й у сфері обігу спеціальних засобів самооборони, є 
найважливішою гарантією забезпечення режиму законності та являє собою 
ефективний спосіб забезпечення прав і законних інтересів громадян і 
суб’єктів господарювання. І тут постає питання про те, що правова частина 
діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів повинна бути досить де-
тально і чітко регламентована нормами права, однак на теперішній момент 
чинним законодавством регламентовано за допомогою загальних норм пра-
ва та обов’язки, окремі процедурні норми щодо діяльності поліції у вказаній 
сфері. Цю прогалину можна усунути шляхом прийняття Закону України 
«Про зброю». 

Беззаперечним елементом ефективної адміністративно-правової діяль-
ності поліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони є інформаційний 
елемент. Тобто сутність такого елемента адміністративної діяльності полягає 
в тому, що поліція для виконання своїх завдань та функцій повинна збирати, 
накопичувати, аналізувати, офіційно підтверджувати, реєструвати (посвідчу-
вати), оформляти інформацію, яка дозволить прийняти законне та обґрунто-
ване рішення, в тому числі й у сфері обігу спеціальних засобів. 

Адміністративно-правова діяльність поліції у сфері обігу спеціальних 
засобів самооборони характеризується раціональним поєднанням централізо-
ваного керівництва з безпосереднім (оперативним) управлінням. Підпоряд-
кованість та підконтрольність такої діяльності відповідним державним орга-
нам. Наявність цієї ознаки підвищує якість та ефективність реалізації 
поліцією своїх повноважень, посилює їх відповідальність за невиконання чи 
неналежне виконання своїх обов’язків. З іншого боку, необхідно створювати 
умови для належного функціонування поліції і сприяти їм у виконанні за-
вдань та функцій. 

Безпосередньо адміністративно-правова діяльність поліції у сфері обігу 
спеціальних засобів самооборони здійснюється за допомогою різноманітних 
засобів, способів і прийомів – методів діяльності, які знаходять зовнішнє ві-
дображення у конкретних діях різноманітного характеру, що здійснюються в 
межах їх компетенції і викликають певні наслідки – форми діяльності. В ад-
міністративно-правовій літературі ці методи й форми діяльності органів ви-
конавчої влади, тож і поліції, отримали назву адміністративно-правових [6, 
с. 255], з їх використанням здійснюється вплив на суспільні відносини не 
лише у сфері обігу спеціальних засобів самооборони, а й у інших сферах, які 
підпадають під регламентування адміністративного права. 
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Виходячи з аналізу чинного законодавства та наукової літератури, 
можна зазначити те, що однією з особливостей адміністративно-правової 
діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони є її про-
філактична спрямованість, яка забезпечується такою організацією роботи 
усіх органів, підрозділів, окремих посадових осіб, сил та засобів, яка б 
створювала ефективні умови для існування цивілізованих відносин, 
пов’язаних з обігом спеціальних засобів, суворого дотримання вимог зако-
нодавства у вказаній сфері та попередження його порушень. Суттєве зна-
чення в цьому контексті має забезпечення відкритості та прозорості діяль-
ності поліції для громадськості. Це може бути реалізовано шляхом 
доведення інформації про основні результати діяльності поліції не лише у 
сфері обігу спеціальних засобів самооборони, а і в інших сферах діяльності 
поліції, загальної ситуації в цій сфері через засоби масової інформації або 
під час виступів чи повідомлень керівників поліції.  

Адміністративна діяльність за своєю природою є професійною. Профе-
сійний характер адміністративної діяльності обумовлений тим, що спеціалі-
зована діяльність вимагає від тих, хто її здійснює, відповідних професійних 
знань (право, економіка, психологія) та певних навичок. Таку професійну ді-
яльність здійснюють спеціально підготовлені державні службовці, вони ком-
петентно, а значить, ефективно, можуть забезпечувати захист інтересів дер-
жави, права й законні інтереси громадян та суб’єктів господарювання у сфері 
обігу спеціальних засобів самооборони. 

Розглянуті ознаки адміністративно-правової діяльності поліції у сфері 
обігу спеціальних засобів самооборони характеризують не окремі її сторони, 
а комплексно, як єдине ціле явище, що складається із взаємообумовлених і 
взаємопов’язаних частин. Різноманітні зв’язки і відносини, що виникають 
між цими складовими, та породжувані ними властивості, які визначають їх як 
систему, забезпечують існування досить самостійних закономірностей розви-
тку та функціонування адміністративної діяльності. 

Висновки. Отже, усі ці відносини мають управлінський, організаційний 
характер і в цілому охоплюються адміністративно-правовим регулюванням, а 
отже, регулюються нормами адміністративного та адміністративно-
процесуального права. Нормами матеріального адміністративного права рег-
ламентуються відносини, пов’язані з установленням порядку обігу спеціаль-
них засобів самооборони, відповідальності за порушення правил обігу спеці-
альних засобів самооборони, видів стягнень, правового статусу поліції тощо. 
Адміністративно-процесуальними за своєю природою є норми, що регулю-
ють здійснення дозвільних процедур, провадження у справах про порушення 
правил обігу спеціальних засобів самооборони.  

Необхідно враховувати, що у зв’язку із тим, що спеціальні засоби само-
оборони є об’єктом дозвільної системи, це автоматично веде до того, що до 
організації обігу спеціальних засобів самооборони існують відповідні прави-
ла, а до власників певні вимоги, що і обумовлює існування особливостей ад-
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міністративно-правової діяльності поліції у сфері обігу спеціальних засобів 
самооборони.  

В тому числі проведення дослідження адміністративно-правової діяль-
ності поліції у сфері обігу спеціальних засобів самооборони стає більш важ-
ливим у зв’язку з постійним удосконаленням правової основи діяльності по-
ліції, реорганізацією існуючої системи підрозділів Національної поліції 
України та із бажанням України до інтеграції у міжнародні організації, а від-
повідно, це і вимагає приведення національного законодавства, що регулює 
адміністративно-правову діяльність поліції, у відповідність до міжнародних 
стандартів та вимог. 
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Churikov D.S. Characteristic of police administrative-legal activities in the field of 
turnover of spetial self-defence equipment in Ukraine. The formation of Ukraine as a rule of 
law is associated with the constant increase in the efficiency of state bodies' activities, which is 
aimed at ensuring sustainable development of society, as well as the detection, prevention and 
neutralization of real and potential threats to state and national interests in all spheres of public 
life. The urgent issue is ensuring the proper level of public (public) order and security of the 
state, which would meet the requirements of the present. An important role in providing public 
(public) order and security is provided by the police, the tasks of which are aimed at protecting 
national interests, rights and interests of citizens and business entities. It is impossible not to 
mention the fact that one of the components of activity in the above-mentioned direction is 
permitting activity, including in the sphere of special funds circulation, as the above-mentioned 
special means of self-defense are one of the most common objects of the permit system. 

In this regard, the purpose of this article is to determine the features and characteristics of 
the administrative and legal activities of the police in the field of the circulation of special means 
of self-defense and ways to improve it. 

To achieve this goal, the following main tasks are expected to be addressed: 1) to examine 
the meaning of the term "administrative activity"; 2) characterize the administrative and legal 
activities of the police in the sphere of the circulation of special means of self-defense; 
3) suggest ways to further improve such activities. 

In the process of implementing the tasks assigned to the police, various means and 
methods of influencing public relations that are formed in the sphere of the circulation of special 
means of self-defense are used in order to streamline them. Among this aggregate of funds, 
prominent place occupy administrative and legal means. And the activities within which the 
implementation of administrative and legal means is called administrative. 

In conducting an analysis of legal literature and current legislation in order to identify the 
concept of administrative activity and its features causes some difficulties, because the term 
"administrative activity" in the current legislation, the term is not used, but in modern scientific 
literature is used in meaning but has certain differences, and also quite often is identified with the 
term "public administration". 

Accordingly, it is necessary to study the issue of isolation by identifying certain features, 
such as the administrative and legal activity of the police as a whole, and in the sphere of the 
circulation of special means of self-defense. By defining these characteristics and providing them 
with characteristics, it will probably be possible to propose some ways to improve the 
administrative and legal activities of the police in the sphere of the circulation of special means 
of self-defense. 

Keywords: the turnover of weapons, the turnover of special means of self-defense, the legal 
regulation of the turnover of firearms, the administrative and legal activities of the police, the 
administrative and legal activities of the police in the sphere of circulation of special means of 
self-defense. 
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