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ЗАВДАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОБІГУ 

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

На жаль, на сьогодні, стан злочинності з 
використанням зброї, за даними кримінологів, значно 
зріс. Це зумовлено тим, що за останніми статистичними 
даними, на руках українців зареєстровано близько 
мільйона одиниць зброї [1]. 

В свою чергу власників зброї налічується більше 760 
тисяч [1]. З приводу питання щодо незаконного обігу 
вогнепальної зброї, приведемо такі данні. З 2014 року 
кількість вироків за порушення статті 263 
Кримінального кодексу України "незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами", зросло на 55 % [3]. Лише у 2017-му році 
працівникам Національної поліції вдалося вилучити одну 
тисячу пістолетів, сімдесят вісім гранатометів, двісті сорок 
набоїв і сімдесят два вибухових пристроїв [1].

Якщо розглядати безпосередньо роль 
правоохоронних органів з приводу вирішення питань, 
щодо протидії незаконного обігу вогнепальної зброї. Ми 
повинні пам’ятати, що всі дії поліції суворо 
регламентуються законодавством.

Не зважаючи на те, що на працівників 
правоохоронних органів покладається такі функції, як 
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розслідування окремих видів злочинів, ще поліція 
забезпечує контроль за порядком використання та 
зберігання не лише зброї, а й боєприпасів, набоїв, 
вибухонебезпечних речовин, та у свою чергу
відповідають за виконання роботи, щодо обліку 
інформації у відповідних базах даних.

Здійснення належного контролю за обігом 
вогнепальної зброї регламентується Наказом України 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення та використання вогнепальної, 
пневматичної, холодної і холощеної зброї, пристроїв 
вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, 
основних частин зброї та вибухових матеріалів» [2]. У 
якій перечисленні всі завдання уповноважених 
підрозділів Національної поліції:

 забезпечення контролю за виконанням порядку 
на об’єктах дозвільної системи;

 запобігання порушення порядку обігу;
 організування оперативних пошукових дій з 

пошуку зброї.
Зокрема на підрозділи превентивної діяльності 

покладаються наступні завдання: знищення та 
зберігання вилученої зброї, огляд приміщень, 
опечатування або закриття об’єктів де зброя була 
знайдена.

На основі зробленого аналізу, ми можемо дійти до 
висновку, що стан боротьби з незаконним обігом зброї, 
набуло негативної тенденції. Ще більше загострює 
обставини збройний конфлікт на сході України, який в 
свою чергу постає джерелом нелегального обігу 
вогнепальної зброї. Це в рази ускладнює ведення обліку 
незареєстрованної зброї, яка неконтрольовано 
вивозиться з території ведення бойових дії. Виникає 
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потреба у терміновому прийняті заходів боротьби з 
незаконним обігом зброї. Цю ситуацію можливо поліпшити 
шляхом покращення роботи прикордонних служб. 

Наступним кроком стане, покращення контролю за 
легальним обігом, та унеможливити розкрадання зброї. 
Також велику роль буде відігравати індивідуально-
профілактична робота з населенням. Це включає в себе 
гласну та негласну перевірку власників на порядок 
зберігання зброї і в разі виявлення порушень, 
притягнення до адміністративної відповідальності, а в 
інших випадках вилучення зброї взагалі. У разі 
ігнорування цих вимог, інтенсивність потоку зброї в 
Україні збільшиться і це може завдати неминучих 
наслідків. Постраждає як національна безпека так і 
безпека громадянин України 
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