
 

95 

актів, що мають власний предмет правового регулювання, 
орієнтований на потенційні та реальні загрози. Основною метою 
більшості міжнародних актів у досліджуваній сфері є сприяння 
стандартизації законодавства про національну безпеку держав-
учасниць міжнародних організації, утворення мережі глобальної 
юридичної і фактичної координації. Проте, різні за властивостями 
національні правові системи обумовлюють різницю в практичних 
результатах виконання одних і ти же міжнародних вимог. Тому 
міжнародна платформа протидії безпековим викликам, де б 
глобально скоординовані дії різних держав утворювали всесвітню 
мережу, ще не отримала бажаної реалізації.  
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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ  
ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ЗБРОЇ 

Нині із ситуацією яка склалася на сході України та за 
сприянням і інших детермінантів незаконний обіг вогнепальної 
зброї зріс в рази. За останні роки зростають обсяги продажу 
бойової, газової та травматичної зброї, частішають і випадки, 
коли її переробляють під бойові патрони. Значним фактором у 
зростанні незаконного обігу є Інтернет, де можна не тільки 
придбати, а й подивитися відео інструкції, як власноруч зробити 
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пістолети чи вибухівку. Час від часу в засобах масової 
інформації прослідковуються непоодинока інформація про 
факти розкрадання бойової зброї, недбалого зберігання зброї та 
боєприпасів. Всі ці факти збільшують в рази питому вагу 
злочинів, пов‟язаних з незаконним обігом зброї. В подальшому 
розповсюдження даних фактів, пов‟язаних з незаконним обігом 
зброї призведе до погіршення криміногенної ситуації в країні. 
Отже необхідно активізувати боротьбу з фактами незаконного 
виготовлення, збуту, збереження чи носіння холодної та 
вогнепальної зброї. Для запобігання злочинам, пов‟язаним із 
незаконним обігом зброї підрозділами дозвільної системи 
впроваджуються заходи щодо припинення незаконного обігу 
зброї, боєприпасів, вибухових або хімічних речовин, за 
допомогою яких виявляють порушення встановленого порядку 
придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення зброї, 
бойових припасів до неї, вибухових матеріалів, встановлюють 
причини й умови, що сприяють здійсненню цих порушень, і 
вживають заходів щодо їх усунення. Також підрозділи 
дозвільної системи повинні обмежити надання дозволів на 
право виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та 
використання підконтрольних дозвільній системі предметів і 
матеріалів та постійно в профілактичних цілях здійснювати 
контроль за дотриманням встановленого порядку зберігання та 
використання зброї, що перебуває у власності громадян, 
Проводити та роз‟яснювальну роботу з питань чинного 
законодавства про зброю. 

Співробітники Національної поліції в процесі 
профілактичної діяльності фактів, пов‟язаних з незаконним 
обігом зброї мають право: 

проводити бесіди; 
застосовувати заходи адміністративно-правового впливу; 
здійснювати віктимологічну профілактику; 
вилучати речі, предмети, речовини, що заборонені до 

цивільного обігу чи зберігаються без відповідного дозволу; 
контролювати збереження та використання зброї, 

боєприпасів й вибухових речовин; 
проводити обов‟язкові перевірки, інвентаризації і ревізії 

виробничої, та іншої діяльності пов‟язаної із обігом зброї, 
боєприпасів, вибухових або хімічних речовин; 

проводити контрольні закупки, вилучення й дослідження [1]. 
Особливістю профілактичної діяльності поліції є те, що 

поряд із гласними способами збирання інформації, заходами 
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виховного та виховно-правового впливу застосовуються 
оперативно-розшукові (негласні) заходи. 

Виділимо основні етапи запобіжної роботи щодо фактів, 
пов‟язаних з незаконним обігом зброї Національною поліцією: 

розробка та реалізація загальних напрямів профілактики 
на основі аналізу рівня, структури й динаміки такої злочинності; 

конкретизація загальних напрямків до рівня вирішення 
конкретних завдань на кримінально найнебезпечніших 
територіях і об‟єктах господарства, зокрема, на підприємствах, 
установах й організаціях, пов‟язаних з обігом зброї; 

індивідуально-виховна робота з особами, що перебувають 
на відповідних обліках в правоохоронних органах та з особами, 
що були раніше засуджені, з метою не допустити вчинення 
нових злочинів; 

запобігання злочинам з боку осіб, про кримінальні наміри 
яких стало відомо; 

розкриття злочинів, запобігання злочинній діяльності, 
пов‟язаної з незаконним обігом зброї, з метою недопущення 
вчинення злочинних дій, а також недопущення вчинення нових 
злочинів [2]. 

Також поліпшенню роботи з виявлення та запобігання 
незаконному обігові зброї та вибухових речовин сприятиме 
поетапне впровадження програми кримінологічного вивчення 
причин і умов вчинення злочинів, пов‟язаних з незаконним обігом 
зброї через мережу Інтернет, яка включає в себе наступні етапи: 

На першому етапі визначається  мета і завдання. Об‟єктом 
дослідження є незаконний продаж зброї через мережу Інтернет. 
Завдання полягає у підготовці, а саме в розробленні програм 
опитування, відповідних анкет, підбір питань що мають 
значення по суті справи. 

На другому етапі йде збір первинної кримінологічної 
інформації, а саме опитування спостереження, анкетування, збір 
статистичних даних в розважальних закладах, в навчальних 
закладах, на ярмарках(як допоміжний варіант), а також 
опитування  різних організацій, збір інформації що до продажу 
зброї у мережі Інтернет та опитування на форумах де ставляться 
речі на продаж, опитування у формі лотерейного анкетування 
людей що зареєстровані на цих форумах. 

На третьому етапі опрацьовується зібрана інформація. А 
саме упорядковуємо за значимістю, за кількістю вказаних 
однакових можливих місць перебування осіб що займаються 
продажем зброї через мережу Інтернет. А також здійснюється 
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фіксація ново виявлених осіб які починають займатися 
незаконним продажем зброї через мережу Інтернет. 

Останній етап це підготовка висновків, звіту і рекомендацій. 
А саме перша і одна із головних рекомендацій це посилення 
роботи відповідних департаментів Національної поліції та інших 
правоохоронних органів. Наступною рекомендацією буде 
посилення контролю над виконанням функціональних обов‟язків 
вище зазначених суб‟єктів. А для правової обізнаності населення – 
поширення відповідної інформації у ЗМІ, на радіо, телебаченні, а 
саме розповсюдження соціальної реклами яка буде нести в собі 
інформаційне навантаження щодо незаконного продажу зброї 
через мережу Інтернет.   

Як висновок необхідно зазначити що тільки у взаємній 
співпраці та спільній роботі по всім напрямках правоохоронні 
органи здатні нівелювати одну з таких вкрай небезпечних 
проблем як злочинність, пов‟язану з незаконним обігом зброї. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

Як свідчать факти, небезпека тероризму в усьому світі має 
тенденцію до зростання. Є всі підстави припускати, що людство, 
наразі, знаходиться в такому стані, коли причин та умов, котрі 
породжують тероризм, стає все більше.  

Сьогодні важко знайти державу, яка вважала б себе 
застрахованою від нападів терористів, оскільки хвиля 
терористичних актів, що прокотилася по всьому світу, доводить, 
що тероризм не має кордонів. Терористи можуть нести 


