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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ 
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ВРАХОВУЮЧИ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
Для забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної 

поліції є один з головних інструментів, як дозвільна система, яка передбачає 
упорядкування  процедур видачі документів дозвільного характеру на 
здійснення окремих дій підприємств, установ та організацій, а також окремих 
громадян. Контроль за виконанням правил дозвільної системи здійснюють 
шляхом початкової перевірки об’єктів перед видачею відповідних дозволів, 
систематичного обстеження таких об’єктів, попередньої перевірки осіб, а 
також провадження профілактичних заходів для попередження і припинення 
порушень правил дозвільної системи. Але на сьогоднішній час є 
проблематика у сфері дозвільної системи, як загальнодержавні так і 
витікаючи із наслідків – міжнародні. В більшості випадків на це впливає 
також корупція в середині органів МВС. 01.03.2021 Голова Національної 
поліції Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів 
контролю за обігом зброї. А пов’язано це із тим, що дозволи видавалися з 
критичними порушеннями, без участі громадян, на яких оформлювалась 
зброя. Існує близько двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з 
порушеннями процедури та законодавства, де використовувались підроблені 
документи. Кожна особова справа власника зброї в Україні повинна бути 
перевірена окремо щодо законності отримання дозволу [1].  

Зрозуміло, що найближчим часом сформується новий підрозділ із 
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іншими працівниками. Питання: чи вирішить цю проблему – новий орган? 
Дозвільна система немає єдиного погляду, щодо визначення терміну та меж 
функціонування дозвільної системи. У загальній юридичній літературі одні 
автори пов’язують її з особливим видом діяльності органів внутрішніх справ, 
щодо видачі суб’єктам дозволів на обіг спеціального визначення речовин, 
матеріалів і предметів; інші висловлюють думку про те, що дозвільна система 
як форма виконавчорозпорядчої діяльності відповідно до чинного 
законодавства поширюється на значного ширше коло суспільних відносин і 
здійснюється багатьма органами виконавчої влади й державного управління. І 
це все не кажучи за корупцію, в цілому, з якою ведуть боротьбу інші органи. 

Велика частина обігу зброї в Україні прибуває не тільки з самої країни, 
внаслідок війни на сході, а також ззовні, а це вже питання міжнародного 
характеру. За результатами проведення Конференції 20 липня 2001 р. було 
ухвалено Програму дій ООН із запобігання та викорінення незаконної 
торгівлі стрілецькою зброєю та легким озброєнням у всіх її аспектах та 
боротьбі з нею. У Програмі дій особливу роль у розв’язанні проблеми 
незаконної торгівлі зброєю відіграє Рада Безпеки. Рада Безпеки неодноразово 
вводила ембарго на постачання зброї з метою стримування розповсюдження 
зброї у конкретних конфліктних ситуаціях. Водночас за виконанням ембарго 
на постачання зброї до цього часу не здійснювалося належного контролю, у 
результаті чого вони не мали істотного впливу на стримування незаконного 
обігу зброї. Головна проблема щодо контролю над нелегальним 
розповсюдженням зброї на міжнародному рівні полягає в тому, що на 
сьогодні не існує ні загального для всіх держав закону, щодо контролю над 
озброєнням, ні міжнародного суду, який би розглядав скарги з цього 
приводу. Тому, деякі держави всупереч рішенням ООН і гуманітарним 
принципам, продовжують активно постачати зброю в зони військових 
конфліктів [2]. В свою чергу, зброя потрапляє в такі держави, як Україна, а 
Україна є учасником співзасновником ООН.  

На нашу думку, вирішенням питання щодо обігу зброї в України та 
його контролюванням, задовільним дотриманням всіх інструкцій полягає в 
наступному:  

По-перше, повинен сформуватися новий орган, як зазначено раніше, 
він буде створений вже найближчим часом. Одним із головних факторів 
також є необхідність переробки законів пов’язаних зі зброєю; права на 
озброєний захист; повинна бути єдина термінологія; межі функціонування 
дозвільної системи; чітка система нормативно-правових актів щодо протидії 
руху незаконних потоків зброї; розроблена статистика по всім злочинам і 
розроблені пріоритети, в першу чергу там, де є велика загроза як 
національної безпеки, так і безпеки українських громадян. Без таких заходів 
інтенсивність і структура незаконних потоків зброї в Україні важко 
піддаватиметься контролю й скороченню. Вирішення цих питань дає великий 
та чіткий план органам Національної поліції в роботі, пов’язаною з 
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превентивними, а також іншими заходами, щодо усунення правопорушень 
пов’язаних із зброєю та її обігом.  

По-друге, вирішення питання, щодо внутрішньої безпеки та порядку 
витікає з порядку ззовні, про обіг зброї в країнах ООН в цілому, які мають ті 
самі проблеми.  

У нас є єдина ціль яка пов’язана між собою – це національна та 
всесвітня безпека. Світ потребує нову конвенцію, в якій повинні взяти участь 
всі учасники ООН, якщо створити єдиний закон щодо контролю над 
озброєнням, створити незалежний суд з цих питань, що розглядав би скарги з 
цього приводу, то буде великий результат у світі, а саме головне – Україні. 

_________________________ 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 
З самого початку існування незалежної України існує проблема, котра 

потребує вирішення: реформування, модернізація або ж оновлення 
правоохоронної системи за європейськими стандартами. Необхідність 
вирішення питання постала ще в 2004-2005 під час “помаранчевої 
революції”, коли суспільство обрало шлях в ЄС. Тоді третій Президент 
України Ющенко розпочав вступ України до Європейського Союзу. Значних 


