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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  
ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 
Правопорушення у сфері обігу вогнепальної зброї в даний момент є ду-

же розповсюдженими. Підрозділи превентивної діяльності Національної по-
ліції здійснюють функцію запобігання таким правопорушенням. Зараз дуже 
гостро стоїть питання обігу нелегальної вогнепальної зброї в Україні через 
те, що правопорушення у цій сфері становлять високу суспільну небезпеку та 
в подальшому можуть впливати на збільшення рівня кримінальної протипра-
вності в регіонах України. Вогнепальна зброя «на руках» в Україні чи не 
найактуальніша проблема зараз для підрозділів Національної поліції. Україн-
ська громадська організація «Центр вивчення безпеки» наприкінці лютого 
2020 р. вказала результати моніторингів звітів Національної поліції, повідом-
лень ЗМІ про порушення правопорядку з використанням нелегальної вогне-
пальної зброї. Зі слів керівника цієї організації, Вадима Черниша, лише за пе-
ріод з вересня до грудня 2019 року трапилося 548 випадків продажу, викори-
стання або зберігання незаконної зброї. Це пов‘язують перш за все із тим, що 
в зоні АТО (антитерористичної операції) знаходиться дуже багато неконтро-
льованої зброї, яку просто завозять у міста України з подальшим продажем 
або застосування, використанням [1]. Перше півріччя 2018 року мало по кі-
лькості 800 випадків умисних вбивств. За 2015 рік цей показник піднявся до 
1400 випадків, а вже 2015 – 1900. Загалом, як зазначають експерти, на руках 
українців може перебувати понад 5 мільйонів одиниць зброї. Ця інформація 
психічно впливає на якість роботи поліцейських, вони розуміють, що 
зустріти правопорушника з вогнепальною зброєю можна досить часто, через 
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що виникає хвилювання та нервозність навіть під час звичайної перевірки 
документів.  

Глава наглядової ради "Української асоціації власників зброї" (УАВЗ) 
Георгій Учайкін пояснив, що головною мотивацією при купівлі зброї є необ-
хідність мати інструмент самозахисту. "Люди, які купують зброю, психологі-
чно готові до її застосування", – запевнив Учайкін. Іноді ж патрульні допус-
кають велику помилку: запрограмувавши себе завчасно про те, що малий від-
соток громадян має вогнепальну зброю, та і сам процес її придбання дуже 
важкий, але це не так, якщо звернутися до статистики вище [2]. Що ж робити 
поліцейським та як їм діяти у разі можливого контакту з правопорушником, 
який має при собі вогнепальну зброю? В органах Національної поліції існує 
багато особливостей щодо застосування вогнепальної зброї, які вказані в ст. 
46 Закону України «Про Національну поліцію». Ця стаття визначає порядок, 
правила та підстави застосування вогнепальної зброї. Це дає можливість по-
ліцейському почувати себе впевненіше та не боятися можливої наявності во-
гнепальної зброї у правопорушника [3]. 

Засоби масової інформації дуже часто розповідають про ситуації, у яких 
поліцейські підрозділів превентивної діяльності несуть відповідальність за 
застосування зброї: вони діяли непрофесійно, бо не змогли своїми діями за-
блокувати автомобіль; не можна відкривати вогонь по авто, де крім правопо-
рушника знаходилися ще й пасажири; поліцейські не мають право застосову-
вати вогнепальну зброю, якщо є факт загрози іншим особам, які не причетні 
до правопорушення; їх ціллю була зупинка автомобіля, чому ж вони почали 
вогонь у особу; навіщо зупиняти авто, якщо пасажири та водій не скоїли ні-
якого правопорушення. Ці ситуації наведені не випадково. Саме вони є про-
явом випадків із «відповідальним прийняттям рішення». Діяльність підрозді-
лів превентивної діяльності у сфері обігу вогнепальної зброї дуже важка, бо 
патрульні мають справу з тими, хто володіє, а іноді й має неабиякі навички 
поводження з вогнепальною зброєю. Діяльність підрозділів превентивної ді-
яльності НП України щодо запобігання правопорушення у сфері обігу вогне-
пальної зброї дуже важка та вимагає високого рівня відповідальності та про-
фесіоналізму. Бо не кожна людина зможе працювати в такій сфері, вона ви-
магає швидкості реакції, логічної думки та знання правової бази. Кожна дер-
жава має свої особливості законодавства, і, відповідно, поліцейські мають рі-
зні повноваження щодо застосування певних засобів і заходів для припинен-
ня, запобігання правопорушень від громадян. Певні дозволи та заборони у 
сфері застосування вогнепальної зброї мають свої плюси і мінуси. Але як по-
казує практика, законодавство потребує неабияких змін щодо «закону про 
зброю» та 46-ої статті НПУ [4]. 

Отже, на нашу думку, українські поліцейські обмежені у правах під час 
здійснення своїх безпосередніх обов‘язків та навіть деяким чином сковані у 
своїх діях під час своєї діяльності. Українська держава ставить вищий пріо-
ритет на громадян, ніж на співробітників Національної поліції. Ми вважаємо, 
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що це і є визначною рисою, яка не дає перемогти більшість кримінальної 
протиправності у сфері обігу вогнепальної зброї. Також не менш важливим 
фактором є поганий контроль за вогнепальною зброєю, яка знаходиться в зо-
ні АТО (антитерористичної операції), що дає можливість злочинцям вести 
себе вільно та навіть носити вогнепальну зброю при собі завжди. Сучасна 
правова база (у межах повноважень Національної поліції) вимагає змін, полі-
цейські не повинні бути обмеженими у можливості ефективного самозахисту 
та протидії кримінальності. 

____________________- 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ  
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 

 
Для з‘ясування стану протидії кримінальним правопорушенням, 

пов‘язаним з розповсюдженням наркотичних засобів через мережу Інтернет 
необхідно перш за все здійснити аналіз стану розповсюдження вказаного 
явища та здійснити аналіз спроможності підрозділів боротьби з наркозло-
чинністю Національної поліції України якісно протидіяти їм.  

В 2019 році викрито та направлено до суду 6,1 тис. кримінальних прова-
джень, пов‘язаних зi збутом наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. 
307 КК України) [1]. За вказаний період підрозділи протидії наркозлочиннос-


