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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ 

Політика України у сфері контролю за наркотиками є важливою 

складовою державною політики щодо побудови стабільного, 

безпечного суспільства. Ця політика зумовлена усвідомленням 

особливої небезпеки загроз, які включає в себе й несе суспільству 

наявне і потенційне незаконне наркоспоживання та пов’язана з ним 

наркозлочинність. Перш за все, йдеться про шкоду здоров’ю нації, 

загрозу національній безпеці, що обумовлені ескалацією тіньової 

економіки, серйозними людськими та матеріальними втратами. 

Нагальна потреба розробки й реалізація державної політики у сфері 

контролю за наркотиками в Україні зумовлена потребою вжиття 

рішучих, ефективних заходів проти поширення наркоманії та 

зростання пов’язаної з нею наркозлочинності, що вже набули 

глобального виміру і вважаються мало не найнебезпечнішими для 

суспільного розвитку. 

Сам термін «протидія» передбачає комплексне розуміння.   

По-перше. У розумінні державної політики – це єдиний 

комплекс політичних, економічних, медико-соціальних, 

профілактичних та інших заходів, що спрямовані на спрямовані на 

подолання негативних тенденцій у розвитку наркоситуації як нині, так 

і на віддалену перспективу. 

По-друге. Це підвищенню рівня контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

координації діяльності компетентних органів щодо боротьби з 

наркозлочинністю, подальшому вдосконаленню нормативно-правових 
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актів України, заходів, спрямованих на виконання зобов’язань 

відповідно до міжнародних договорів України у зазначеній сфері. 

По-третє. Це боротьба за повернення наркозалежного до 

нормального життя (комплекс лікувально-профілактичних, 

реабілітаційних та організаційних заходів( розширення доступу до 

лікування, зменшення шкоди), з одного боку, а з іншого – зробити усе 

для зниження незаконної пропозиції наркотиків і відповідного попиту 

на них. Йдеться про стратегію зменшення шкоди – це система 

політичних, медичних та соціальних підходів до профілактики 

негативних медичних, соціальних, економічних та правових проблем 

серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), які не можуть або не 

готові відмовитися від уживання наркотиків. 

По-четверте. Це рішуча безкомпромісна боротьба з 

наркозлочинністю: тероризмом, корупцією, організованою 

злочинністю, відмиванням коштів, одержаних незаконним шляхом. 

Аналіз статистики поширення наркоманії свідчить, що однією з 

об’єктивних причин епідемічного розвитку цієї хвороби є наркобізнес, 

тобто система незаконного виробництва й розповсюдження наркотиків 

із метою одержання надприбутку. Наркобізнес завдає відчутної шкоди 

економіці України, зумовлюючи розширення її тіньового сектора, 

зростання корупції, у тому числі й у правоохоронних органах, 

погіршення криміногенної обстановки у країні. орієнтації не тільки на 

покарання за скоєне, а й на недопущення повторення (рецидиву) 

аналогічних злочинів у майбутньому, розширення альтернативних 

можливостей лікування від наркотичної залежності і, звичайно, 

посилення відповідальності наркоділків, для яких незаконна торгівля 

наркотиками є надприбутком. 

Отже, головною метою антинаркотичної державної політики, як 

запевняють посадовці [1], сконцентрувати сили держави та 

громадськості України на здійснення докорінних змін у сфері протидії 

наркоманії і боротьби з наркозлочинністю, спрямованих на створення 

безпечного існування суспільства, реалізації прав і свобод людини, 

оздоровлення нації. Кардинально новим тут пропонується 

інтегрований підхід до розв’язання нагальних проблем у цій сфері. Він 

передбачає поєднання як лікувально-профілактичних, 

(реабілітаційних), так і організаційних (розширення доступу до 

лікування, зменшення шкоди) чинників. Водночас, реалізація 

окресленої політики вимагатиме підвищення рівня контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

координації діяльності усіх публічних суб’єктів у сфері протидії 
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наркоманії. Так, потребують негайного розв’язання як проблеми 

легального обігу наркотиків (створення системи регламентації обігу 

наркотичних засобів у закладах охорони здоров’я, гнучкого правового 

механізму зарахування речовин до наркотиків, створення моделі 

регулювання легальної пропозиції та попиту), так і забезпечення 

належного наркоконтролю за системою легального обігу наркотиків, 

виробництва й реалізації нарковмісних лікарських засобів зокрема. 

З метою ефективної реалізації окреслених напрямків державної 

політики, Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки [2] 

запроваджений інноваційний елемент антинаркотичної політики – 

моніторинг наркоситуації. Це має бути нова технологічно сучасна 

модель механізму вивчення, відстеження та прогнозування розвитку 

наркоситуації з адекватною реакцією на її швидкоплинні зміни, оцінку 

впливу заходів на розвиток наркоситуації, а також кваліфікований 

експертний супровід наркополітики. 

Що собою являє система моніторингу наркоситуації? 

Відповідно до Концепції створення системи моніторингу ситуації у 

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, схваленої розпорядженням КМУ від 17.10.2011 

№ 1193-р [3], система моніторингу є сукупністю нормативно-

правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та 

телекомунікаційних засобів, що дають змогу збирати, обробляти, 

накопичувати, аналізувати та зберігати інформацію у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії 

їх незаконному розповсюдженню, шляхом об'єднання відповідних 

інформаційних ресурсів баз даних державних органів через надання 

ДСКН автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних 

державних органів чи надання та регулярне оновлення відповідних 

інформаційних ресурсів системи моніторингу.   

Нині в Україні ця робота здійснюється фрагментарно, 

переважно в частині правопорушень і лікування наркохворих, що не 

дає змоги скласти цілісної картини процесів у зазначеній сфері.  

Водночас, відповідно до нормативних вимог, моніторинг має 

забезпечити:  

1) розширення масштабів моніторингу наркоситуації; 

всеохопність відображення наркоситуації у двох її основних складових 

частинах: легального й нелегального обігу;  
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2) дотримання принципу об’єктивності як всебічного 

врахування всіх елементів наркоситуації;  

3) формування загальнонаціональних індикаторів як 

достовірних свідчень реальних процесів у сфері наркообігу; 

4) впровадження інноваційної методики моніторингу та всіх 

його складників. Традиційного опитування (анкетування) певних 

категорій громадян, що досить часто практикується, вочевидь, 

недостатньо. Потрібне змістовне оновлення методики моніторингу, 

типу дослідження проблеми, тобто розкриття причинно-наслідкових 

зв’язків, виявлення глибинних процесів. 

Систему суб’єктів здійснення моніторингу формують: 

центральні і місцеві органи виконавчої влади, медичні установи, 

громадяни, релігійні об’єднання та організації, соціологічні служби та 

інститути, правоохоронні органи та спецслужби. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 647, 

основним суб’єктом моніторингу є Державну служба України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка забезпечує : 

реалізацію державної політики у сферах контролю якості та безпеки 

лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а 

також внесення Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо 

формування державної політики у зазначених сферах; ліцензування 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; технічне 

регулювання у визначених сферах; здійснення державного 

регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному 

обігу [4]. 

Беззаперечно, українська наркополітика має узгоджуватися з 

європейськими стратегічними орієнтирами, зокрема щодо зменшення 

шкоди від уживання наркотиків, зниження суспільних ризиків, 

оздоровлення нації, широкого залучення громадськості до створення 

своєрідного антинаркотичного альянсу органів влади і неурядових 

організацій, інститутів громадянського суспільства. 

Змістом сучасної антинаркотичної політики в Україні має стати 

відмова від застарілих соціально-психологічних стереотипів 

тотального контролю за наркотиками й наповнення цієї політики 

новим гуманістичним змістом: з одного боку, розширення доступу до 
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новітніх засобів і технологій зняття болю із застосуванням 

підконтрольних речовин, що нині в Україні є недоступними для 

чималої кількості осіб, стимулювання розробки нової нормативної 

бази, спрямованої на створення умов ефективного застосування 

лікарських засобів з умістом підконтрольних речовин; з другого боку, 

відстеження наркоситуації та забезпечення правового та 

технологічного наркоконтролю за усією сферою легального 

наркообігу. 
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В. А. Тимошенко, В. А. Ященко [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/30988. 

2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-

2015 роки [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2010 № 1808-р. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1808-2010. 

3. Про схвалення Концепції створення системи моніторингу 

ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів [Електронний ресурс]: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1193-р. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1193-2011. 

4. Про затвердження Положення про Державну службу України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками : постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.08.2015 № 647. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-п. 
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Скопич В. А., головний лікар Івано-
Франківського обласного 
наркологічного диспансеру, головний 
нарколог департаменту охорони 
здоров’я ОДА;  

Карпінець І. М., завідувач 
організаційно-методичного 
консультативного відділення Івано-
Франківського обласного 
наркологічного диспансеру, кандидат 
медичних наук; 

Легінь Т. Ю., завідувач диспансерного 
відділення обласного наркологічного 
диспансеру; 

Розвадовська Л. Б., завідувач ІІ 
відділення обласного наркологічного 
диспансеру, головний нарколог міста 

ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОТИЧНИХ 
РЕЧОВИН, ПОПУЛЯРНИХ НА ПРИКАРПАТТІ 

Наркоманія є хворобливим потягом до наркотиків та похідних із 

них речовин. Поруч з наркотиками за останні десятиліття серед частини 

людства все більше поширюється вживання психотропних та 

сильнодіючих речовин. Дана проблема не обминула і Прикарпаття. 

Маріхуана (англ. Marijuana), (лат. Cannabis). Маріхуана (сленгові 

назви – план, драп, травка) – це суміш подрібнених частин рослини 

коноплі. Найчастіше подрібнюють та перемелюють цвіт та листки, на 

яких накопичується смола. Для виготовлення маріхуани зазвичай 

використовують рослину жіночої статі.   

Амфетамін (фенамін) – психоактивна речовина, 

стимулятор центральної нервової системи. У чистому вигляді амфетаміни 

представляють собою білі, або злегка кремові дрібнокристалічні порошки, 

які розчиняються в воді. 

ЛСД (диетиламід лізергінової кислоти) – «еталонний» 

галюциноген. Його незвичайні психологічні ефекти, які включають появу 

малюнків при закритті очей, викривлене відчуття часу, геометричні 

фігури, що повільно рухаються, зробили його одним з найвідоміших 

галюциногенів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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Екстазі. Метілендіоксиметамфетамін, (MDMA) – напівсинтетичне 

психоактивне з'єднання амфетамінового ряду. MDMA має унікальну 

психоактивну характеристику через свою здатність викликати почуття 

ейфорії, інтимної близькості і довіри по відношенню до інших людей, а 

також знижується почуття страху і занепокоєння. 

“Крокодил”. Дезоморфіновая наркоманія – при кустарному 

виготовленні отримала неформальну назву «крокодил». Виготовляють 

дезоморфін в домашніх умовах з кодеїновмісних ліків, особливо стрімко 

почав розповсюджуватися після 2005 року.  

Тропікамід – це препарат для діагностики в офтальмології 

(дослідження очного дна, визначення рефракції методом скіаскопіі), 

запальні процеси і спайки в камерах ока. 

«Ширка», опіумні наркотики. Опіум (опій, ханка, ширка, макова 

солома, омнопон, опій-сирець, пантопон, екстракційний опій) – 

сильнодіючий наркотик, який отримують з висушеного на сонці 

молочного соку, що добувається з недозрілих коробочок опійного маку, а 

також висушених коробочок дозрілого маку.      

«Субутекс» – це медпрепарат, який використовується для 

лікування наркозалежних за програмою замісної підтримуючої терапії в 

країнах ЄС. Коли субутекс потрапляє в організм людини, то як і інші 

наркотичні речовини, стимулює викид дофаміну - гормону задоволення 

("гормон щастя"). З`являється відчуття ейфорії, кайфу, піднятого настрою, 

покращується працездатність. Але, на відміну від інших наркотиків, 

субутекс не тамує біль, оскільки призначення його зовсім інше. З його 

допомогою наркомани можуть припинити вживання нелегальних 

наркотиків. Водночас субітекс є важким наркотиком, який належить до 

групи опіатів. 

Токсикоманія. Токсикоманія – один з найзлоякісніших видів 

наркоманії. Викликаючи серйозне порушенння організму і сильну 

залежність. За останні двадцять років токсикоманія – вдихання «летких 

речовин», що наркотично діють, – набула характеру епідемії. Середній вік 

споживачів продукції хімічної промисловості – 8-15 років. Найбільш 

поширені інгалянти: ефір, бензин, різні розчинники, лаки, клеї, очисні 

рідини, аерозолі і інші леткі речовини.  

Галюциногенні гриби. Загальноприйнята назва видів грибів, 

плодові тіла яких містять галюциногенні (психоделічні) речовини. 

Фізичної залежності гриби не викликають, але може спостерігатись 

психологічна залежність. При систематичному вживанні серотонінергічні 

центри головного мозку поступово деградують, що призводить до 

розвитку захворювання, схожого на шизофренію. Стан характеризується 
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відсутністю здатності до логічного мислення, втратою інтересу до життя, 

депресією та появою галюцинацій без вживання наркотиків.  

На кінець 2016 року під диспансерним наглядом в Івано-

Франківській області з приводу вживання різних ПАР знаходиться 

976 осіб, по м. Івано-Франківську 628, із них:  

 - 870 з приводу опійної наркоманії (559 в місті); 

 - 80 з приводу вживання марихуани (56 в місті); 

 - 25 з приводу вживання кількох лікарських засобів (12 в місті); 

 - 1 з приводу вживання галюциногенів  (1 в місті). 

В групі профілактичного нагляду по області 1181, по місту 733 

особи, з них: 

 - 94 з приводу вживання опіоїдів (66 в місті); 

 - 1073 з приводу вживання марихуани (666 в місті); 

 - 1 з приводу вживання галюциногенів); 

 - 13 з приводу вживання кількох лікарських засобів (1 в місті). 

В тому числі серед дітей (0-17 років включно) 15 по області, 6 по 

місту: 

 - 14 в області (5 по місту) з приводу вживання марихуани. 

Вперше виявлено:  

 - 13 в області (4 по місту) з приводу вживання марихуани. 

Гендерний розподіл: 

 - 873 чоловіків (545 по місту) вживають наркотичні речовини 89,4 

%; 

 - 103 жінок (83 по місту) вживають наркотичні речовини 10,6 %. 

Вікова структура хворих на наркоманію 
 
Вікова 
група 

місто Івано-Франківськ Івано-Франківська 
область 

Кількість % від усіх Кількість % від усіх 

до 25 
років 

21 3,3% 40 4,1% 

26 – 35 
років 

223 35,5% 369 37,8% 

36 – 45 
років 

258 41,1% 389 39,8% 

45 і 
більше 
років 

126 20,1% 178 18,2% 

Всього 628 100,0% 976 100,0% 

Список використаних джерел: 

1. Показники стану здоров’я населення та діяльності 

лікувально-профілактичних закладів області за 2015-2016 роки 

(статистичні матеріали). – Івано-Франківськ, 2016. 
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Говера В. А., завідувач відділу 
дослідження матеріалів, речовин і 
виробів Івано-Франківського НДЕКЦ 
МВС України 

МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ У ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОМУ НДЕКЦ МВС УКРАЇНИ 

Найбільш поширені наркотичні засоби на території України і 

зокрема в Івано-Франківській області є наркотичні засоби, які 

одержують з рослин конопель. Хоча за останні роки є тенденція спаду 

виготовлення наркотичних засобів із маку, натомість спостерігається 

ріст вилучення синтетичних та напівсинтетичних наркотичних засобів 

і психотропних речовин.   

Широкого поширення за останній час набув наркотичний засіб, 

який містить бупренорфін в медичних препаратах замісної терапії, 

зокрема в препараті «SUBUTEX». Дуже часто на дослідження 

надходять психотропні речовини, а саме – амфетамін, який 

виготовлений в нашій місцевості із підручних матеріалів і без 

використання заборонених чи контрольованих речовин. Донедавна, 

такою речовиною, для виготовлення амфатаміну та його похідних, був 

фенілнітропропен. Постановою КМУ від 26.10.2016 № 747 внесено 

зміни до Переліку [2], і фенілнітропропен віднесено до Списку №1 

Таблиці IV, як прекурсор.  

В Івано-Франківському НДЕКЦ МВС України дослідженням 

наркотичних речовин займаються 6 фахівців, які атестовані як судові 

експерти з правом виконання експертиз матеріалів, речовин і виробів 

за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів». Всього  у відділі 

дослідження матеріалів, речовин і виробів працює 10 працівників, 3 із 

яких за напрямом біологічних досліджень.  За минулий рік у відділу 

ДМРВ Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України виконано понад 

1000 експертиз із яких майже 3/4 від загальної кількості становлять 

експертизи наркотичних засобів. 

На даний час відділ дослідження матеріалів, речовин і виробів 

експертного центру проводить дослідження за 10 напрямами, це: 

спиртовмісні суміші, лакофарбові покриття, спеціальні хімічні 

речовини, нафтопродукти та пально-мастильні матеріали, матеріали 

документів, вибухові речовини, волокнисті матеріали та вироби з них, 
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ґрунти, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та 

прекурсори, сильнодіючі і отруйні речовини (лікарські засоби). 

Івано-Франківський НДЕКЦ забезпечений усім необхідним для 

виконання поставлених задач по розкриттю і розслідуванню злочинів, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. На сьогодні в центрі є 

новітній інструментальний засіб дослідження органічних летких 

речовин, в тому числі і наркотичних, це газовий хроматограф з 

масселективним детектором  (ГХМС або хроматомасспектрометр). 

Прилад знаходиться на стадії інсталяції і запуску.  

На даний час дослідження нарковмісних речовин в Івано-

Франківськогму НДЕКЦ проводяться методами мікроскопії і 

морфології, якісного хімічного аналізу, тонкошарової хроматографії, 

газорідинної хроматографії, ІЧ-спектроскопії, УФ-ВИД спектроскопії. 

Визначення кількості наркотичного засобу чи психотропної речовини 

проводиться, для об’єктів рослинного походження – обов’язково в 

перерахунку на висушену речовину, для порошкоподібних речовин чи 

розчинів – кількість діючої психоактивної речовини в наданому 

об’єкті певною масою (об’ємом).  

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на вирішення 

експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекрсорів:  

 Чи є надана на дослідження речовина наркотичним засобом, 

психотропною речовиною, прекурсором чи їх аналогом? Якщо так, то 

яким саме, яка його кількість? 

 Чи містять представлені на дослідження об'єкти наркотичні, 

психотропні речовини або прекурсори? Якщо так, то які саме, яка їх 

кількість? 

 Чи є на наданих на дослідження об’єктах нашарування 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів? Якщо 

так, то яких саме і яка їх кількість? 

 Чи мають вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини 

або прекурсори спільну родову, групову належність, загальне джерело 

походження? 

 Чи є серед представлених об'єктів хімічні речовини, які 

використовуються під час виготовлення наркотичних засобів або 

психотропних речовин (яких саме), якщо так, то які? 

 Чи є надані на дослідження зразки рослин нарковмісними, 

якщо так, то якими саме? 

Наведений перелік є орієнтовним і не може охоплювати весь 

спектр питань, які можуть виникнути в процесі розслідування 
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злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Тому, в разі 

необхідності, ініціатором можуть бути змінені як питання, так і їх 

формулювання. Разом з тим, при виникненні таких ситуацій, питання 

краще узгоджувати з фахівцями експертних установ. 

 

Список використаних джерел: 

1. Міжвідомча методика дослідження наркотичних засобів з 

рослин конопель та маку снотворного: метод. посіб. / [П. П. Давидюк, 

В. В. Вартузов, О. О. Посільський та ін.]; під ред. П. П. Давидюка.– 

К.:ДНДЕКЦ МВС України, 209. – 80 с. 

2. Постанова КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження 

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». 

3. Шимановський С. О. та ін. Дослідження наркотичних засобів, 

поширених на території України. – К.: МВС України, 1997. – 92 с. 

Ужела А. І., начальник відділу 
розслідування злочинів загально 
кримінальної спрямованості СУ ГУНП 
в Івано-Франківській області 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 

НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Розповсюдження наркотичних засобів є поширеним у всьому 

світі тіньовим бізнесом, що набув транснаціонального характеру і 

становить загрозу зростання здорової нації, а також, нерідко, є 

супутнім явищем вчинення інших тяжких злочинів.  

Тому виникає необхідність в організації чіткої та налагодженої 

взаємодії всередині системи підрозділів Національної поліції та 

правоохоронної системи в цілому, з метою ефективного 

документування й розслідування наркоправопорушень та покращання 

криміногенної ситуації в державі. 

Успішність розслідування кримінальних проваджень, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів значною мірою 

залежить від професійності дій поліцейських на початковому його 

етапі (огляд місця події, затримання особи, вилучення нарковмісних 

речовин, проведення експертиз, допити понятих, і, як наслідок, 

повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу). 
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Прикладом проблемного питанням під час документування 

злочину, пов’язаного із незаконним зберіганням наркотичного засобу 

(ст. 309 КК України) є складність вилучення в особи (поза межами її 

проживання, для прикладу, на вулиці)  ймовірно наявного у неї  

наркотичного засобу, за умови, коли ця особа під час огляду місця 

події відмовляється добровільно надати вказану речовину для її огляду 

та вилучення у присутності понятих. 

З цією метою слідчий може скористатися ч. 3 ст. 208 КПК 

України та затримати таку особу з метою негайного її обшуку без 

ухвали слідчого судді та здійснити вилучення заборонених речей і 

предметів. Однак, слідчий фактично ризикує незаконно затримати 

дану особу в силу відсутності висновку експерта щодо приналежності 

вилученої речовини до нарковмісних та її кількості, що є необхідним 

для вирішення питання про наявність чи відсутність складу 

кримінального правопорушення й повідомлення про підозру. 

Аналізуючи викладене, необхідно доповнити ч. 7 ст. 223 КПК 

України таким текстом: «Обшук особи проводиться на підставі ухвали 

слідчого судді у випадку, коли є достатні  підставі вважати, що вона 

переховує при собі предмети або документи, які вилучені з обігу або 

мають значення для кримінального провадження. В окремих випадках, 

з метою недопущення втрати речей, документів або інших даних для 

кримінального провадження, допускається проведення обшуку особи 

до отримання ухвали слідчого судді на підставі рішення слідчого, 

прокурора. У такому випадку, слідчий, прокурор повинні негайно 

звернутись до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, 

або ним складеним, про проведення особистого обшуку» [2, с. 46]. 

Злочини, пов’язані з незаконним збутом наркотичного засобу 

(ст. 307 КК України) у силу тяжкості та специфіки його вчинення 

документуються із застосуванням можливостей негласних (слідчих) 

розшукових дій, зокрема, – контролю за вчиненням злочину (ст. 271 

КПК України) у вигляді оперативної закупки, якій можуть передувати 

або ж проводитись паралельно інші НСРД, в ході яких також 

збирається доказова база причетності особи до вчиненого злочину. 

Безпосередньо після проведення оперативної закупки із 

затриманням особи перед слідчим постає проблема, пов’язана із 

дефіцитом часу. Так, згідно з ч. 2 ст. 278 КПК України – письмове 

повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше 24 

год. з моменту її затримання. Тобто слідчий на протязі 24 год. з 

моменту фактичного затримання повинен зібрати доказову базу, 

зокрема, провести ряд слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з 
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вилученням речовини (яка є ймовірно нарковмісною) та грошових 

коштів у збувача, внесенням відповідних відомостей до ЄРДР, 

освідуванням затриманої особи на предмет вживання наркотичних 

речовин, проведенням допитів затриманого, покупця та понятих, 

призначенням та проведенням судово-хімічної експертизи, саме 

висновок якої є визначальним та вноситься до тексту повідомлення 

про підозру. Тому виникає питання необхідності негайного 

проведення судово-хімічної експертизи. 

Особлива складність у вирішенні цього питання виникає у 

підрозділах, які територіально відділені від обласного центру, тобто 

від місця розташування експертної установи. Для цього потрібно 

затратити час на доставку в експертну установу постанови про 

призначення експертизи та відповідні об’єкти дослідження, після чого 

затрачається час на безпосереднє проведення експертизи, й подальше 

транспортування висновку експерта до розташування відповідного 

органу досудового розслідування.  

Слід також зазначити, що судово-хімічні експертизи за своєю 

класифікацією відносяться як мінімум до класу середньої складності, 

судовий експерт не зобов’язаний негайно приступити і завершити 

проведення того чи іншого експертного дослідження даної категорії. 

Також, поряд із вищезазначеними, виникає проблема 

часозатратності процесу розтаємнення матеріалів оперативної закупки, 

фактичні дані якої необхідні для подальшого використання при 

складанні повідомлення про підозру (так, ці матеріали через режимно-

секретні підрозділи оперативниками направляються прокуророві, який 

вивчає та розтаємнює їх, після чого повертає оперативним 

працівникам, які, в свою чергу, направляють їх слідчому в якості 

виконаного доручення). 
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ТЕМАТИЧНІ ДОПОВІДІ 

 

СЕКЦІЯ № 1. 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ 
ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

Бойчук В. М., доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін факультету № 3 
(м. Івано-Франківськ) Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат 
філологічних наук, доцент 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ 

НАРКОТИКІВ 

Робота правоохоронних органів Об’єднаного Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії ґрунтується на ухваленій урядом країни 

національній програмі «Поліцейська діяльність в новому століття» 

(Policing a New Century) (грудень 2001 р.) [1] та законі про реформу 

поліції (The Police Reform Act) (2002), які в цілому визначають базові 

принципи і регламентують особливості діяльності правоохоронних 

органів, націлених на встановлення якісно нових стандартів у роботі 

правоохоронців із метою підвищення ефективності роботи та отримання 

реальних результатів, зокрема стосовно реформи менеджменту, 

фінансування та зменшення бюрократії вказаних органів. 

Поліція Великобританії еволюціонізувала протягом двох століть, 

упевнено дотримуючись принципу служіння місцевій громаді й 

підзвітності парламенту. 

На сьогодні відповідно до структури поліції відділ боротьби з 

незаконним обігом наркотиків (Drug Squad) є підрозділом департаменту 

кримінального слідства (Criminal Investigation Department – CID), що 

базується в новому Скотленд-Ярді (офіційна назва – New Scotland Yard). 

У столичній поліції (The Metropolitan Police Service – MPS), 

зокрема, створено низку спеціалізованих підрозділів, серед яких окремо 

виділяють відділ (Operation “Trident”), що займається, для прикладу, 
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справами зі стріляниною, пов’язану з незаконною торгівлею чи обігом 

наркотиків. 

Протидією поширенню наркотичних засобів, поряд з іншими 

завданнями кримінальної спрямованості, займається й національний 

кримінальний відділ (National Crime Squad – NCS), який є ключовим 

структурним підрозділом Агентства боротьби з організованою 

злочинністю (Serious Organised Crime Agency), діяльність якого 

регламентується окремим законом [3]. Загалом вказане Агентство 

утворено відповідно до урядової стратегії (березень 2014 р.) з подолання 

організованої злочинності у 21 століттті, а протидія торгівлі наркотиками 

класу А є одним із пріоритетів у роботі цієї правоохоронної організації. 

Шотландське агентство боротьби з наркотиками (Scottish Drug 

Enforcement Agency – SDEA) [4] створено у квітні 2001 р. і є ключовим 

підрозділом країни, що займається виконанням урядової програми з 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, тісно співпрацюючи з 

шотландською поліцією, національною службою кримінальної розвідки, 

управлінням акцизів й митних платежів та іншими правоохоронними 

організаціями. Ставлячи перед собою завдання суттєво знизити попит на 

вживання наркотиків та зменшити шкоду від них, Агентство (SDEA), 

окрім іншого, скоординовує поліцейську превентивну діяльність у цьому 

напрямі й активно проводить просвітницьку роботу. 

Таким чином, уряд Великобританії особливу увагу надає 

створенню спеціалізованих правоохоронних органів для протидії 

незаконному обігу наркотиків у 21 столітті, законодавчо закріплюючи за 

цими органами досить значні за обсягом поліційні повноваження і 

гарантуючи тим самим високий рівень їх ефективного функціонування 

для виконання постав 
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Головня І. І., викладач кафедри 
тактико-спеціальної, фізичної та 
вогневої підготовки факультету № 3 
(м. Івано-Франківськ) Національної 
академії внутрішніх справ 

КОНТРОЛЬ НАД ОБІГОМ НАРКОТИКІВ 
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

Останнім часом все більше зростає небезпека незаконного обігу 

наркотичних речовин, що вже стало світовою проблемою. Незаконні дії 

пов'язані з обігом наркотичних речовин та їх прекурсорів, корупційні 

схеми, що здійснюються для забезпечення виконання злочинних діянь в 

даній сфері охопили майже всі щаблі державних органів в багатьох 

країнах світу. Адже здійснювати свою діяльність в світових масштабах, 

нарко-кортелі можуть лише за рахунок сприяння різних гілок влади, як 

на рівні окремих регіонів, так і на світовій арені. Швидко зростає як 

кількість злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами, так і кількість 

осіб, які вживають наркотики та психотропні речовини. Наявність 

взаємозв'язку між наркотизмом і злочинністю сьогодні не викликає 

сумнівів [3]. Тому розглядаючи питання контролю за обігом 

наркотичних речовин не можна відокремлювати проблеми однієї 

держави, дана небезпека стосується усіх держав, кожного окремого 

суб'єкта, адже страждають від цього не лише люди, що є залежними від 

вживання наркотиків, але й усе суспільство в цілому. Основним дієвим 

елементом контролю за обігом наркотичних речовин на 

загальнодержавному рівні є створення загальноприйнятих норм, вимог і 

відповідальності, що стосуються обігу наркотичних речовин та їх 

прекурсорів. Тобто порядок їх обігу, адже наркотичні речовини та їх 

прекурсори можуть використовуватись і законно в медичних цілях, 

порядок притягнення до відповідальності за їх незаконний обіг має бути 

універсальним для всіх держав. Саме розбіжності в переліку речовин, 

що визнаються наркотиками та міри відповідальності, які 

застосовуються до осіб, що здійснили незаконні дії в цій сфері у різних 

країнах, дають можливість підсилювати свою діяльність злочинним 

організаціям в окремих державах. Саме тому було створено Єдину 

Конвенцію ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин». Основною метою цієї конвенції є  

сприяння співробітництву між сторонами з тим, щоб вони могли більш 

ефективно вирішувати різноманітні проблеми незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин, що мають міжнародний 
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характер [1]. Також згідно вищезгаданій конвенції було створено 

комісію з наркотичних засобів і міжнародний комітет з контролю над 

наркотиками. Це дало можливість створити визначені міжнародно-

правові норми і полегшити міжнародне співробітництво в цій сфері. Але 

розбіжності все ж залишились, вони стосуються відповідальності за 

вчинення протиправних діянь в сфері незаконного обігу наркотиків. 

Хоча конвенція і покладає на сторону, що є її учасником, зобов'язання 

вживати таких заходів, які можуть бути потрібні, для визнання певних 

дії, пов'язаних з наркотичними речовинами кримінальними злочинами 

та все ж дає можливість державам вводити відповідальність за такі 

злочини відповідно до їхнього національного законодавства. Тобто 

відсутні спільні та універсальні санкції, як для країн учасників 

конвенції, так і відмінності в них у тих країнах, що не є учасниками. 

Кожна держава розуміє суспільну небезпечність проблеми обігу 

наркотиків, але трактування відповідальності в різних країнах 

відбувається по різному. Від кардинальних жорстких методів у вигляді 

смертної кари до легалізації деяких видів наркотичних речовин. Так, у 

країнах Франції і Швейцарії вживання наркотичних речовин 

забороняється законом, а в Італії ця заборона лише констатується 

законом, але покарання за порушення закону не передбачено, а ще в ряді 

країн вживання взагалі не констатується як злочин [2]. Саме наявність 

спільних та універсальних, таких що відповідають суспільній 

небезпечності даних видів злочинів, санкцій дало б можливість 

полегшити боротьбу з ними в світових масштабах. Шляхом до 

вирішення цієї проблеми є збільшення кількості міжнародних угод, які 

регулюють питання відповідальності в сфері обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин та посилення їхнього впливу на національне 

законодавство сторін учасників. Також необхідною складовою є 

полегшення взаємодії країн між собою в вищезгаданій сфері, а саме з 

питань видачі, юридичної допомоги, збільшення повноважень 

діяльності служб, що займаються розкриттям таких злочинів не в межах 

своєї країни. 

Не менш важливим є питання діяльності міжнародних організацій, 

що забезпечують боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та 

психотропних речовин. Основу її становить створена в складі 

Економічної і Соціальної ради ООН Комісія з наркотичних засобів, також 

важливим є діяльність Інтерполу та Європолу, що також значну увагу 

приділяють проблемам боротьби з незаконним обігом наркотиків. 

Важливим є створення і впровадження міжнародних програм в сфері 

боротьби і протидії незаконному обігу наркотиків.  
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В результаті чого можна дійти до висновку, що ефективність і 

дієвість засобів і методів боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів і психотропних речовин  досягається взаємними зусиллями усіх 

держав та підвищенням рівня взаємодії між ними. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БОРОТЬБИ З НАРКОМАНІЄЮ 
У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА 

Наркоманія, як соціальна проблема з усіма її негативними 

проявами і трагічними наслідками набрала глобального світового 

розповсюдження, тому питанню боротьби з цим "явищем деградації 

людства" приділяється значна увага на міжнародному просторі. Однією 

з країн котра провадить успішну державну політику у сфері боротьби з 

наркоманією є – федеративна республіка Німеччина. Інтерес до 

вивчення напрямків роботи ФРН у сфері боротьби з наркоманією 

зростає на тлі обраного Україною шляху до євроінтеграції. 

Антинаркотична політика Німеччини носить комплексний 

характер, охоплює профілактику, консультацію та лікування, зниження 

шкоди і скорочення пропозиції. Профілактичні заходи зорієнтовані, в 

основному, на шкільне середовище та здебільшого представлені 

соціальними проектами такими як: "Космонавт", "Звільни свою 

свідомість" та "Більш безпечне вживання". Проект "Космонавт", 

Саксонского земельного союзу заохочення здорового способу життя, 

був розроблений педагогами і соціологами спільно з молодіжним 

наркологічним консультативним пунктом міста Дрездена та центром 
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допомоги хворим на СНІД Дрездена. Особливість проекту полягає в 

розширенні життєвих навичок шляхом розвитку умінь отримувати 

задоволення. Проект "Звільни свою свідомість" працює по моделі 

"навчання у однолітків". Ціль полягає в передачі виховних завдань в 

руки підлітків, виходячи з принципу, що підлітки набагато ближче до 

специфічного повсякденного світу своєї групи. З підлітків готують 

пропагандистів, котрі в колі друзів могли б вести компетентні бесіди 

про наркотики і різноманітні підходи до профілактики наркоманії [2]. 

«Більш безпечне вживання» – проект який впроваджується двома 

районними бюро дрезденської організації вуличних соціальних 

працівників. Він спрямований на учасників «тусовок» з наркотиками і 

використовує спеціально орієнтовану на наркотики консультативну 

схему. Працівники консультаційного пункту мають в своєму 

розпорядженні автобус, щоб перебувати в безпосередній близькості до 

подібних «тусовок». Відвідувачам видаються з автобуса інформаційні 

матеріали, вітаміни, мінеральна вода й свіжі фрукти, і є час для бесіди зі 

співробітниками або громадськими помічниками. Часто ці контакти 

стають першим кроком на шляху до консультаційного пункту. 

У консультаційному пункті є також інформаційне кафе, відкрите два 

рази на тиждень. Тут зустрічаються підлітки, які або вживають великі 

дози, або вже потрапили в залежність. Підліткам надається можливість 

випрати білизну, змінити шприци або пообідати [1, с. 152]. 

Серед інноваційних проектів спрямованих на попередження 

наркоманії є інтернет-консультацїї і заходи спеціально зорієнтовані на 

етнічні меншини. Лікування наркозалежних осіб входить до компетенції 

федеральних земель та муніципалітетів і здійснюється через систему 

охорони здоров'я.  

Варто звернути увагу на деякі норми кримінального 

законодавства Німеччини  щодо злочинів вчинених особою у стані 

наркотичного сп’яніння. Так, собам  які вчинили злочини невеликої 

тяжкості, такі як крадіжка, вандалізм та інші, надається можливість 

уникнути кримінальної відповідальності у випадку добровільного 

проходження лікування від наркозалежності, при цьому особа 

зобов’язана перебувати на лікуванні до моменту досягнення 

позитивного терапевтичного результату [3, с. 27]. З даного прикладу 

чітко вбачається підхід держави спрямований на заохочення до 

лікування та подальшу соціалізацію наркозалежної особи – 

правопорушника, як альтернативу кримінальному покаранню. Така 

державна наркополітика ФРН закріплена у Національній програмі 

комплексного контролю за обігом наркотиків. У даній програмі також  
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зазначається, що першим кроком у реалізації міжнародних і 

національних зусиль повинна стати повна заборона обігу героїну, 

кокаїну та гашишу.  

Таким чином, аналіз основних нормативно-правових актів та 

соціальних програм, у сфері боротьби з наркоманією, федеративної 

республіки Німеччина дозволяє виділити політику рішучої боротьби з 

незаконним розповсюдженням наркотиків та їх нелегальним ринком 

поєднаною з гуманізацією ставлення  до осіб, що страждають на 

наркоманію. Вивчення основних напрямів діяльності ФРН щодо боротьби 

з наркоманією, визначення результативних методів, дають змогу 

розробити власну ефективну модель запобігання та протидії наркоманії в 

Україні для її розвитку та становлення, як правової держави. 
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ДОСВІД ФРАНЦІЇ У БОРОТЬБІ З НАРКОМАНІЄЮ 

У Франції боротьба з поширенням наркоманії розглядається як 

один з основних напрямків державної політики. На сьогоднішній день 

основним нормативним актом, який передбачає відповідальність за 

виробництво, транспортування, зберігання і розповсюдження наркотиків 

у Франції є Закон від 31 грудня 1970 "Про боротьбу з токсикоманією і 

покарання за продаж і незаконне вживання отруйних речовин". Згідно з 
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чинним законодавством кримінальне переслідування за зберігання і 

вживання наркотиків не здійснюється лише щодо правопорушників, 

здатних надати медичне підтвердження необхідності вживання 

забороненого препарату, в іншому випадку особа піддається тюремного 

ув'язнення, штрафу або примусового лікування. 

Згідно з чинним законодавством вживання наркотиків у Франції 

карається позбавленням волі на строк від двох місяців до року або 

штрафом. 

Так як у Франції немає законодавчого поняття "зберігання для 

особистого вживання", зберігання у особи будь-якої кількості 

заборонених наркотичних речовин розглядається як доказ або вживання, 

або збуту наркотиків [1, с. 56-58]. 

Згідно зі статтею 222-37 Кримінального кодексу, незаконне 

перевезення, придбання або збут наркотиків караються тюремним 

ув'язненням аж до 10 років позбавлення волі і штрафом в розмірі до 75 

тисяч євро.  

Стаття 222-39 Кримінального кодексу Франції передбачає 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років 

за незаконне пропозицію або продаж наркотиків неповнолітньому. 

Відповідно до статті L 629 Кодексу про охорону здоров'я Франції, 

органи влади можуть закрити на строк до трьох місяців різні установи, 

ресторани, клуби, дискотеки або будь-які інші громадські установи, в 

яких було скоєно злочин, пов'язаний з продажем або вживанням 

наркотиків. 

Для осіб, які вчинили нетяжкі злочини (пов'язані зі зберіганням і 

розповсюдженням наркотиків в невеликому розмірі), примусове 

лікування є альтернативою кримінального покарання. У разі відмови або 

самовільного переривання курсу лікування наркоман засуджується до 

додаткового тюремного ув'язнення. Також передбачена можливість 

пройти реабілітаційну терапію у в'язниці для осіб, які вчинили тяжкі та 

особливо тяжкі злочини. 

Основними органами по контролю за незаконним обігом 

наркотиків у Франції є Центральне управління по боротьбі з незаконним 

обігом наркотичних засобів (OCRTIS), а також створена в 1982 році 

Міжвідомча група по боротьбі з наркотиками та наркотичною 

залежністю (MILDT). 

MILDT ставить перед собою завдання по організації і координації 

державних заходів по боротьбі з наркотиками і наркоманією, зокрема, в 

таких областях, як моніторинг наркообігу, дослідження і запобігання 

наркоманії, лікування, реінтеграція споживачів наркотиків і 



24 

забезпечення професійної підготовки для осіб, залучених до боротьби 

проти наркотиків.  

MILDT також фінансує дві великі суспільні групи: Французький 

центр моніторингу наркотиків і наркоманії (OFDT), який відстежує і 

оцінює поширення наркотиків, а також Міжвідомчий навчальний центр 

по боротьбі з наркотиками (CIFAD), розташованої в Форт де Франс 

(Мартініка), який дозволяє застосовувати кращі практики по боротьбі з 

незаконним обігом наркотиків в країнах Карибського басейну [2]. 

Відповідно до закону від 5 березня 2007 року, терапевтичне 

лікування є одним з методів допомоги і контролю над наркозалежністю. 

Лікування фінансується французькою системою соціального 

забезпечення. Центри лікування наркоманії надають три види послуг: 

амбулаторне та стаціонарне лікування, а також спеціалізоване лікування 

для реабілітації ув'язнених. 

У країні функціонує 500 амбулаторних лікувальних центрів, 41 

стаціонар, а також 16 спеціалізованих центрів в тюремній системі. 

Наркоман, який почав лікування в цих медичних установах добровільно, 

звільняється від подальшого судового переслідування за 

правопорушення, вчинені до звернення за лікуванням. 

Також на території Франції діє 130 реабілітаційних центрів і 

чотири терапевтичних спільноти, що займаються психологічною 

підтримкою наркозалежних, а також допомогу в реінтеграції їх у 

суспільство. 

З 30 вересня 2007 року діє міжнародна угода по створенню 

аналітичного центру з обміну досвідом в області запобігання 

потрапляння наркотиків на територію Євросоюзу морським шляхом, 

учасником якого стали Франція, Великобританія, Ірландія, Нідерланди, 

Іспанія, Італія і Португалія. Франція є також учасником 

загальноєвропейської угоди по скороченню маршрутів контрабанди 

кокаїну з Латинської Америки і Рамкового рішення від 25 жовтня 2004 

року на рівні країн ЄС щодо зниження оборотів торгівлі наркотиками. 
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https://ria.ru/beznarko_ help/20130513/821314197.html 

https://ria.ru/beznarko_help/20130513/821314197.html
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ДОСВІД США У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НАРКОМАНІЄЮ 

З метою забезпечення належної протидії наркоманії, Україні 

необхідно використовувати світовий досвід. В умовах гармонізації 

вітчизняного антинаркотичного законодавства, доцільно для 

законодавців та практиків, на наш погляд, є досвід США, огляд якого ми 

здійснюємо відповідно до інтернет-джерел [1]. 

Одним із основних суб’єктів, що забезпечує  цей напрям 

державної політики, є Адміністрація по боротьбі з наркотиками (DEA), 

що функціонує в США з 1973 року, в якій працює близько 20 тис. 

чоловік. Крім DEA функції боротьби з наркоторгівлею покладені на всі 

спецслужби США. Такого роду діяльністю займаються ЦРУ, ФБР, 

Держдепартамент, митні органи, берегова охорона, податкові служби, 

поліція і т.д.  

Одним із важливих кроків  щодо правового регулювання у цьому 

напрямку стало прийняття в 1988 р. міжнародної Конвенції «Про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин».  

Потребує особливої уваги також ставлення США до вжиття 

заходів протидії розвитку наркоманії, зокрема: тестування учнів на 

вживання наркотиків, яке має добровільний характер та 

використовується в якості профілактичної програми. Якщо тестування 

дало позитивні результати, інформація про це доводяться тільки до 

батьків учня і спеціального консультанта. Дитині пропонується пройти 

консультацію або, в разі необхідності, лікування. Результати тестів не 

використовуються для покарання учнів і ніколи не повідомляються в 

правоохоронні органи. 

Одним із важливих антинаркотичних заходів в США є  також 

реалізація Загальнонаціональної антинаркотичної медіакампанії. 
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Кампанія проводиться шляхом платного розміщення рекламної 

інформації. За допомогою впровадження ідеї «Будь сильніше впливу», 

вона звертається до почуття індивідуальності кожного підлітка, щоб 

протидіяти негативним посилів масової культури і протидіяти ідеї 

вживання наркотиків. Ключовим партнером в цій роботі є засоби 

масової інформації. Пропаговані в ході медіакампанії за допомогою 

телебачення, журналів і газет, радіо, Інтернету посили підтримують 

більш широкі соціальні ідеї, спрямовані на протидію незаконному обігу 

наркотиків. 

Цікавим для України має стати також досвід створення так 

званих «наркосудів», які у Сполучених Штатах стали альтернативним 

способом винесення покарань, і призначені спеціально для роботи з 

особами, які допустили незначні правопорушення, пов'язані з 

наркотиками. Наркосуди забезпечують найбільш всебічний та 

ефективний контроль над правопорушниками, які вживають наркотики. 

В якості альтернативи тюремного ув'язнення вони пропонують особам, 

які вчинили правопорушення, пов'язані з наркотиками, можливість 

ефективного лікування, тестування на вживання наркотиків, 

громадського спостереження за ними, а також структурованого 

моніторингу. На слуханнях у справах, пов'язаних з ненасильницькими 

злочинами, імовірно на ґрунті наркоманії, крім традиційних учасників 

суду, присутній так званий "консультант" (assessor), який не є лікарем, 

але що володіє ліцензією на право оцінювати готовність підсудного до 

участі в програмі лікування і подальшої інтеграції в суспільство. 

В США також ефективно працює  Програма «Місцеве 

співтовариство, вільне від наркотиків», яка об'єднує різних посадовців, 

громадськість з метою боротьби з наркопроблемами на місцевому рівні. 

Подібні об'єднання, що фінансуються за рахунок невеликих 

федеральних грантів, спонукає місцевих лідерів, професіоналів в області 

охорони здоров'я, працівників правоохоронних органів, педагогів, 

представників церкви та інших пропонувати рішення щодо протидії 

наркоманії на місцевому рівні. Ці об'єднання спочатку формулюють 

наркопроблематіку, характерну для їх жителів, а потім пропонують 

рішення щодо протидії цим проблемам. 

В госпіталях, лікарнях і університетських кампусах по всій країні 

для виявлення та надання допомоги особам, які відчувають проблеми з 

наркотиками працює Скринінг - короткочасна інтервенція до лікування 

(SBIRT). Це програма профілактики і лікування, що застосовується в 

установах охорони здоров'я, орієнтована на людей, які не усвідомлюють 
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ступінь розвитку своєї проблеми залежності і не звертаються за 

лікуванням.  

Якщо проблема виявляється, кваліфікований медик негайно 

проводить короткочасну інтервенцію. Після проходження лікувальної 

програми особи, які звернулися за допомогою, можуть скористатися 

програмою «Доступ до відновлення» (ATR), яка призначена для того, 

щоб забезпечити конкретній людині доступ до найбільш придатною для 

нього лікувальній програмі за допомогою так званих «лікувальних 

ваучерів».  Багато людей, які відчувають залежність, зустрічають на 

своєму шляху до лікування такі перепони, як забезпечення догляду за 

дітьми в той час, поки вони беруть участь в реабілітаційній програмі, 

проблеми з транспортом, що не дозволяють їм дістатися до тих місць, де 

проводиться професійна перепідготовка. ATR концентрує свою увагу на 

особистості, що реабілітується, спеціалізуючи реабілітаційні програми у 

відповідності з основними потребами клієнта. 

У великих американських містах діють мережі анонімних пунктів 

довіри, які надають долікарську консультаційну допомогу хворим і їх 

родичам. Крім анонімних пунктів довіри, антинаркотичну профілактику 

здійснюють різні реабілітаційні центри - спеціалізовані клініки, в яких 

хворі на наркоманію живуть від одного до трьох років, набувають нову 

професію, відновлюють втрачені трудові навички. При реабілітаційних 

центрах створюються підприємства, підсобні господарства, художні 

промисли. Все це дозволяє хворому раціонально змінити раніше 

сформовані категорії цінностей, порвати з колишнім кримінальним 

оточенням, сформувати установку на здоровий спосіб життя в 

майбутньому. До моменту завершення перебування хворого в центрі 

реабілітації йому підшукують місце роботи і житло. 

Велику роль відіграють програми, орієнтовані на ровесників, 

батьків, громади, в яких живуть молоді люди. Оскільки думка 

молодіжного оточення має великий вплив на поведінку неповнолітніх, 

розроблені особливі програми за участі дорослого координатора, який 

організовує обговорення різних питань і проблем, що виникають у 

підлітків, наприклад, при виборі альтернатив одурманюючих речовин, 

створення здорового клімату в групі, розвитку навичок спілкування і т. 

д. Широке поширення в США отримав такий методичний прийом, як 

шефство. Його суть в наступному: старші учні дають молодшим 

інформацію про наркотики, проблеми збереження здоров'я, а також з 

інших питань, більш загальним, але цікавлять і тих і інших. 

Превентивні програми за участю батьків є багатоаспектними: 
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1. Інформаційні програми. З їх допомогою батьки отримують 

необхідну інформацію про наркотики, рекомендації про те, як себе 

вести, якщо з'ясується, що їх дитина вживає наркотичні засоби або 

психотропні речовини, дізнаються, як їх виявити і до чого це може 

привести; про дози різних наркотиків, з метою залучення батьків до 

впливу на ставлення їх дітей до наркотиків з ранніх років, своєчасно 

розпізнавати і усувати фактори, які підштовхують дітей до споживання 

алкоголю або наркотиків. 

2. Програми практичного навчання батьків методам профілактики 

наркоманії допомагають виробити навички спілкування з дітьми, вміння 

приймати рішення, визначати рівень обмежень, вчасно сказати "ні" 

дитині. Такий рівень підготовки може сформуватися в результаті добре 

організованих теоретичних і практичних занять (у формі ділових ігор). 

Групи підтримки створюються з таких же, але більш досвідчених 

батьків; вони часто збираються разом для обговорення різних поглядів 

на причини і шляхи вирішення проблем, пов'язаних з дітьми, а також 

для визначення бажаних дій в тій чи іншій ситуації. 

3. Програма «Сімейна взаємодія» закликає сім'ї до роботи в союзі 

з виявлення причин поширення наркоманії та алкоголізму і боротьбі з 

ними. У сферу їх діяльності входить також допомога у вирішенні інших 

сімейних проблем, спільне протистояння небезпекам. Ця програма 

спонсорує лекторів, постачає батьків інформацією, налагоджує зв'язки 

між подібними групами. 

США мають досить жорстке законодавство щодо поширення 

наркотиків. На федеральному рівні встановлено інститут "вільних від 

наркотиків зон" навколо шкіл та інших дитячих установ. Відповідно до 

"Акту про шкільному дворі" США передбачено більш суворе покарання 

за продаж наркотиків в безпосередній близькості від ігрових 

майданчиків (до 1000 футів) або в межах 100 футів від місць, де 

збираються діти. У цьому випадку термін тюремного ув'язнення 

збільшується вдвічі. 

Крім того, відповідно до Закону США 1986 року про боротьбу зі 

зловживанням наркотиками при використанні розповсюджувачами 

наркотиків для своїх цілей осіб, які не досягли 18 річного віку, термін 

ув'язнення збільшується вдвічі (при першому залученні неповнолітніх у 

свій бізнес). При повторному залученні неповнолітніх термін 

потроюється. Аналогічно прогресує відповідальність і за продаж 

наркотиків особам, які не досягли 21 року. 

За продаж спеціальних речовин, що знаходяться під контролем, 

поблизу шкіл особі, вік якого нижче 19 років, Законом США про 
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марихуану 1977 року передбачається відповідальність у вигляді 

тюремного ув'язнення на термін до 25 років. 

Отже, аналіз міжнародного законодавства і практики щодо 

боротьби з незаконним обігом наркотиків дозволяє науковцям дійти 

таких висновків, з якими ми повністю погоджуємося [2]: 

 – у зарубіжних країнах існує практика законодавчого 

регулювання основних аспектів боротьби з нелегальним обігом 

наркотиків; 

 – зважаючи на глобалізацію наркобізнесу, більшість держав 

посилює відповідальність за протиправні діяння, пов’язані з незаконним 

обігом наркотичних засобів. При цьому суворіша відповідальність 

передбачена за виробництво наркотиків, а особливо з метою наживи та у 

великих кількостях, а також незаконну торгівлю, особливо організовану. 

Простежується тенденція до жорсткого покарання організаторів 

злочинних організацій, осіб-рецидивістів і осіб, які втягують 

неповнолітніх у наркобізнес.; 

– світовий досвід законодавчих форм боротьби з незаконним 

обігом наркотиків може бути використаний і в Україні в ході 

вдосконаленні національного законодавства та реформування правової 

системи; 

 – загальна стратегія боротьби з поширенням наркоманії має 

передбачати одночасну діяльність за двома напрямами. По-перше, 

необхідно, щоб вона розроблялася і здійснювалася одночасно на двох 

рівнях: верхньому (державна політика та законодавче регулювання) і 

нижньому (регулярні пропозиції до законодавства і законодавча 

ініціатива відомств, установ та організацій, в першу чергу 

правоохоронних органів; планування конкретних антинаркотичних 

заходів тощо). По-друге, вона повинна відповідним чином впливати на 

всі етапи незаконного обігу наркотиків: попит – виробництво – 

пропозиція – поширення. 
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СЕКЦІЯ № 2. 

НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 
РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

Бурак М. В., старший науковий 
співробітник наукової лабораторії з 
проблем кримінальної поліції навчально-
наукового інституту № 1 Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ 

Нагальна потреба розробки й реалізація державної політики у 

сфері контролю за наркотиками в Україні зумовлена потребою вжиття 

рішучих, ефективних заходів проти поширення наркоманії та 

зростання пов’язаної з нею наркозлочинності, що вже набули 

глобального виміру і вважаються мало не найнебезпечнішими для 

суспільного розвитку. 

Перш за все йдеться про шкоду здоров’ю нації, загрозу 

національній безпеці, що обумовлені ескалацією тіньової економіки, 

серйозними людськими та матеріальними втратами. 

На законодавчому рівні державна політика щодо наркотиків 

визначена Стратегією державної політики щодо наркотиків на період 

до 2020 року, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28 серпня 2013 року № 735-р. [1]. 

Відповідно до Стратегії, державна політика щодо наркотиків 

формується на засадах інтегрованого і збалансованого підходу до 

зменшення обсягу пропонування наркотиків, що знаходяться в 

незаконному обігу, та зниження попиту на них, подолання наркоманії 

як небезпечного соціального явища. 

Метою Стратегії є забезпечення розв’язання проблеми 

наркотиків у суспільстві в інтересах людини, надійного захисту 

громадського здоров’я і безпеки держави від загрози поширення 

наркоманії та наркозлочинності. 

Стратегією визначаються напрями і механізми скорочення 

незаконної пропозиції наркотиків та попиту на них, досягнення 

балансу в наркополітиці держави між каральними заходами щодо 
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незаконного обігу наркотиків і забезпеченням їх доступності в 

медичних цілях. 

Реалізація вищезазначеної Стратегії передбачає поетапність 

виконання заходів, її виконання здійснюється відповідно до планів 

заходів, які мають щорічно затверджуватися нормативно-правовим 

актом Кабінету Міністрів України. 

Так, План заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної 

політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затверджений 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року 

№ 514-р, спрямований на вирішення проблемних питань щодо 

активізації діяльності суб’єктів наркополітики, удосконалення системи 

контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і водночас 

забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, 

актуалізацію боротьби з організованою злочинністю, корупцією та 

наркобізнесом, подальше удосконалення законодавства у цій сфері [2]. 

Планом також передбачено заходи зі зменшення шкоди від 

наслідків вживання наркотиків не за медичним призначенням, 

вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення 

взаємодії з EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction – Європейський моніторинговий центр з наркотиків та 

наркотичної залежності) та іншими закордонними структурами. 

Виконавцями Плану визначено: Міністерство соціальної 

політики України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Служба безпеки України, Міністерство інфраструктури 

України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 

Міністерство фінансів України, Міністерство молоді та спорту 

України, Міністерство юстиції України, Державна служба України з 

лікарських засобів, Державна служба України з контролю за 

наркотиками, Державна фіскальна служба України. 

У рамках виконання цього Плану в цілому було закладено і 

реалізовано організаційні засади поступового впровадження Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, які 

потребують подальшої реалізації. 

Окрім того, на виконання пункту 59 Національного плану 

заходів з реалізації другої фази Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом режиму для України, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року № 805-р, 
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Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 грудня 2015 

року № 84-Адм створено Міжвідомчу робочу групу з питань 

законодавчого забезпечення у сфері боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів [3]. 

Завданням Міжвідомчої робочої групи є спільна робота з питань 

удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії 

їх незаконному обігу шляхом розроблення дієвих напрямів державної 

політики щодо наркотиків. 

Відтак, концентрація антинаркотичних сил держави та 

громадськості України спрямована на здійснення докорінних змін у 

сфері протидії наркоманії і боротьби з наркозлочинністю, створення 

безпечного існування суспільства, реалізації прав і свобод людини, 

оздоровлення нації, та є одним з найактуальніших для держави питань 

сьогодення і визначено пріоритетом держави відповідно до Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [4]. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ 
ОБІГОМ НАРКОТИКІВ В ООН 

Незважаючи на постійну активізацію зусиль, успіхи, досягнуті 

державами, відповідними організаціями та підрозділами Організації 

Об'єднаних Націй, а також громадянським суспільством, світова проблема 

наркотиків як і раніше негативно відбивається на житті мільйонів людей і 

підриває стійкий розвиток, політичну стабільність і демократичні 

інститути.  

З метою аналізу результатів протидії незаконному 

розповсюдженню наркотиків, обміркувати нові підходи і взятися за 

вирішення нових проблем, що виникають, з 19 по 21 квітня 2016 року в 

Нью-Йорку відбулась спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, 

присвячена світовій проблемі наркотиків та шляхів реалізації Політичної 

декларації та Плану дій з налагодження міжнародного співробітництва в 

цьому напрямку. 

Основні меседжі Асамблеї зводяться до наступного: 

1. Очевидно, що проблема розповсюдження наркотиків є 

багатоаспектною – від прав людини до сталого розвитку, від наслідків для 

здоров'я до того, що чекає людей, які споживають наркотики, і від 

корупції до організованої злочинності.  

З огляду на це, в рамках глобальної політики щодо наркотиків 

необхідно приділяти пріоритетну увагу інтересам людей, що означає : 

виробити збалансовані підходи, засновані на захисті здоров'я і прав 

людини, і сприяти забезпеченню безпеки всіх суспільств; дивитися в 

майбутнє і визнавати, що політика щодо наркотиків повинна перш за все 

захищати потенціал молоді з метою формування здорового способу життя 

та забезпечення безпечного розвитку; визнавати спільну відповідальність 

за вирішення світової проблеми наркотиків у всіх її формах і проявах.  

2. Світова спільнота зобов'язана створити механізми для 

стандартизованих, практичних і ефективних операцій. Країни повинні 

приймати спільні заходи по боротьбі зі злочинністю, пов'язаною з 

наркотиками, активізувати міжнародне та регіональне співробітництво у 
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правоохоронній сфері та створити стандартні, практичні і ефективні 

механізми для обміну розвідувальними даними, налагодження співпраці в 

рамках певних справ, боротьби з відмиванням грошей і надання взаємної 

правової допомоги.  

3. Ще однією проблемою у цьому напрямку є використання 

Інтернету для електронної торгівлі наркотиками.  

4. Неоднозначне ставлення до закликів щодо легалізації 

наркотиків. Більшість країн вважає, що такий підхід не сприяє ефективній 

розробці міжнародних механізмів контролю над наркотиками. Тому, 

необхідно з усією серйозністю усвідомлювати вкрай шкідливий вплив 

наркотиків на фізичне та психічне здоров'я людини і протистояти 

легалізації наркотиків, беручи до уваги цілеспрямований підхід до 

охорони здоров'я, освіти, консультування та реінтеграції. 

Прийняті нещодавно в деяких країнах (Нідерланди, Уругвай, 

певною мірою Чехія, Аргентина) закони, які дозволяють або регулюють 

немедичне використання наркотичних речовин, зокрема канабісу, явно 

суперечать цим конвенціям, вони підривають міжнародний консенсус, на 

який спирається міжнародне співробітництво. 

5. Засудження смертної кари, як покарання, оскільки вона не 

сприяє вирішенню проблеми наркотиків. Для досягнення результатів 

потрібно докладати набагато більше зусиль, більш значні зусилля та інші 

види зусиль.  

6. Контроль над наркотиками необхідно спрямовувати на 

скорочення пропозиції. Інвестування в діяльність зі скорочення попиту, в 

тому числі первинну профілактику, просвіта, лікування, реабілітацію та 

реінтеграцію наркоманів, сприяє розвитку суспільної охорони здоров'я і 

зростання добробуту, а також допомагає знизити потенційний число 

користувачів. Зменшення попиту є найкращим способом зменшення 

пропозиції.  

7. Щодо «воєнізованого» підходу вирішення проблеми, то він теж 

себе не виправдав себе, так як відомо, що в деяких державах робляться 

спроби мілітаризації цієї проблеми для вторгнення в ці країни з метою їх 

подальшої окупації (Афганістан) [1].  

В Україні теж вживаються необхідні заходи щодо протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, а державна політика 

спрямовується, у тому числі, на розвиток міжнародного співробітництва у 

сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [2].  

З огляду на викладене, слід зазначити, що для більш ефективного 

здійснення глобальної політики в галузі наркотиків, в центрі якої 
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знаходиться людина, необхідні воля урядів, участь громадянського 

суспільства і більш активна роль Організації Об'єднаних Націй. У 

глобалізованому світі наркотики є також глобальною проблемою, яка 

зачіпає всі держави. Тому для ефективного вирішення проблеми 

наркотиків потрібен глобальний консенсус. 
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ПРО ЗМІСТ ТА ОКРЕМІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ 
СТОРОНИ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ 
ПРЕКУРСОРІВ 

Беззаперечним є той факт, що наркобізнес – одна з найбільш 

небезпечних злочинних видів діяльності, що проявляються у збуті, 

зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. Злочинні угруповання, які займаються злочинним 

промислом отримують значні прибутки, що і виступає в більшості 

випадках основним детермінантом розвитку такого виду злочинів. 

Мета тут одна - великі гроші за короткий термін. Наркобізнес є 

http://www.un.org/ru/ga/sessions/special.shtml
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привабливим як для транснаціональних злочинних організацій, та і для 

окремих груп злочинців. При всьому цьому наркоіндустрія неухильно 

вдосконалюється, підвищується її фінансовий, технічний потенціал, 

використовуючи новітні досягнення науково-технічного прогресу в 

своїх цілях. Основним феноменом наркозлочинності є те, що 

зароджуючись у надрах певного суспільства, вона розвивається за його 

рахунок, посилюється, розмножується і, в такий спосіб, забираючи 

продуктивні сили у суспільства, в кінцевому результаті його руйнує. 

Тому не дивно, що різного роду міжнародні інституції об'єктивно 

зацікавлено у пошуку і використанні усіх можливостей для 

підвищення ефективності боротьби з наркобізнесом. Без будь яких 

сумнівів можна також констатувати, що ця проблема гостро стоїть 

перед усіма країнами як розвинутими, так і тими, що розвиваються.  

Враховуючи чинну побудову та назву Розділу XIII КК України 

можна констатувати, що об'єктом даного злочину виступає встановлений 

порядок поводження та переміщення предметів, вилучених з вільного 

обігу через митний кордон України, поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю [4, c. 897]. Предметом злочину, 

що розглядається виступають наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги або прекурсори. 

Наркотичні засоби – це речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я 

населення у разі зловживання ними, включені у відповідний перелік 

згідно із законодавством України та міжнародними договорами, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Найбільше 

розповсюдження в Україні має нелегальний обіг наркотиків рослинного 

походження (маку або макової соломи і різних сортів конопель), з 

лікарських препаратів і речовин – кодеїн, кокаїн, морфін тощо. 

Останнім часом почастішали випадки завезення в Україну героїну та 

інших так званих «важких» наркотиків. 

Психотропні речовини – це включені до відповідного Переліку 

речовини природного чи синтетичного походження, препарати, 

природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти 

депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему 

чи викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення або поведінки і 

становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними 

[6]. 

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це 

заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного 

походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості 
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яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів 

і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини 

відтворюють. 

Розглянемо коротко зміст та основні ознаки. Беручи до уваги 

законодавчі положення та окремі наукові позиції, можна зазначити, що з 

об’єктивної сторони злочин проявляється у діяннях, а саме переміщенні 

вище зазначених предметів через митний кордон поза митним 

контролем або з приховуванням від митного контролю [4, c. 897]. 

Так, згідно п. 4, абз. 1 п. 5 постанови ПВСУ від 3 червня 2005 р. 

№ 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення 

митних правил» Із змінами і доповненнями, внесеними постановою 

Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 8 під 

незаконним переміщенням предметів поза митним контролем потрібно 

розуміти їх переміщення через митний кордон України поза місцем 

розташування митного органу (тобто поза зонами митного контролю), 

або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням 

незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання 

посадовими особами митного органу своїм службовим становищем [7]. 

Незаконне переміщення предметів із приховуванням від 

митного контролю – це переміщення або дії, спрямовані на 

переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням 

від митного контролю, тобто з використанням спеціально 

виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що 

утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним 

товарам вигляду інших, або з поданням органу доходів і зборів як 

підстави для переміщення товарів підроблених документів чи 

документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять 

неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з 

урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і 

транспортування) або кількості, країни походження, відправника 

та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та 

номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару 

згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості, (483 МК України) [2]. 

Під спеціально виготовленим сховищем (тайником), як показує 

практика, визначають сховище, виготовлене з метою незаконного 

переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані 

і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які 

попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо. Використанням 

інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, 

можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS080169.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS080169.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18
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взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або 

в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам 

вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак – форми та стану, 

упаковки, ярликів, етикеток тощо). 

До найбільш поширених форм приховування із відображенням 

неправдивої інформації на матеріальних носіях можна віднести: 

1) подання митному органу, як підстави для переміщення 

предметів через митний кордон України, підроблених документів. 

Підробленими вважаються як фальшиві документи, так і справжні, до 

яких внесені неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують 

зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також 

документи з підробленими підписами, відбитками печаток та штампів.; 

2) подання документів одержаних незаконним шляхом 

(наприклад. в результаті надання уповноваженій особі як підстави для 

видачі документів завідомо неправдивих відомостей або внаслідок 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем чи 

службової недбалості); 

3) подання документів, що містять неправдиві дані (щодо ваги, 

кількості асортименту, найменування, вартості предметів, їх інших 

характеристик, щодо суті угоди, відправника або одержувача 

предметів, щодо держави, з якої вони вивезені або в яку 

переміщуються, призначення препарату тощо). 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що масштаби та 

поширеність наркоманії, особливо серед молоді та зростання рівня 

злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, набувають усе 

більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який 

негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей. 

Безумовно, що важливе значення має правильне застосування 

кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за 

вчинення таких злочинів, однак і необхідно активніше зміцнювати та 

розвивати міжнародне співробітництво у сфері протидії з такого роду 

явищем і надавати всебічну допомогу в проведенні міжнародних 

операцій по запобіганню контрабанді наркотиків через кордони держав. 

На останок хочеться зазначити, що в нашій державі відповідно до 

Митного кодексу України від 13 березня 2012 року розділом XVІI 

передбачено окремі законодавчі положення, які спрямовані на 

запобігання та протидію власне контрабанді наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів Держава уповноважує окремі 

органи використовувати метод контрольованої поставки зазначених 
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засобів, речовин і прекурсорів з метою виявлення джерел і каналів 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, осіб, які беруть участь у (ст. 456 МК). Порядок 

проведення контрольованої поставки визначається.  

Наступним не менш дієвим напрямом протидії контрабанді 

наркотичних засобів є запровадження процедури переміщення товарів 

під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних 

органів, метою якого є виявлення та притягнення до відповідальності 

осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення 

товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний 

кордон України [2]. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛІТКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ 
З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ 

Однією з найбільш значущих проблем є зростаюча наркотизація 

населення, яка щохвилини руйнує здоров’я і життя громадян країни, 

підриває життєздатність суспільства і держави. За даними Організації 

Об’єднаних Націй, відсоток населення, залученого до зловживання 

опіатами, перевищує відповідні показники в країнах Європи [1].  

Процеси пов’язані з наркотиками зумовили необхідність пошуку 

оптимальної моделі функціонування державної антинаркотичної 

політики, здатної докорінно поліпшити ситуацію та знизити рівень 

наркотизації населення та наркозлочинності.  

З моменту утворення і до теперішнього часу держава робить певні 

кроки у напряму формування такої політики. Зокрема, були прийнята 

Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року – 

фундаментальний документ, що визначає стратегічні пріоритети і заходи 

з протидії наркоманії і наркозлочинності на найближчу перспективу.  

Однак, незважаючи на досягнуті результати, подальша реалізація 

державної політики у визначеній сфері вимагає більш масштабного та 

системного підходу до питань вдосконалення законодавства. 

В умовах глобалізації транснаціональної наркозлочинності 

необхідно не просто визначати загрози, але й формувати нову 

доктринальну політику у даному напрямі національної безпеки.  

Цей напрям політики є самостійним напрямом правової політики 

держави, закріплений у відповідних нормативних правових актах, що 
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ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах, які діють в 

Європейському Союзі та виражені в діяльності органів публічного 

управління щодо створення ефективного механізму регулювання 

законного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів, рослин (їх частин), що містять наркотичні засоби або 

психотропні речовини, протидії їх незаконному обігу, наркоманії та не 

медичному споживанню зазначених засобів і речовин, шляхом лікування 

від наркозалежності, соціальної реабілітації та ресоціалізації таких осіб. 

Досі не створена необхідна система протидії наркоманії та 

наркозлочинності, що поєднує в собі збалансований комплекс 

профілактичних, медичних, реабілітаційних, контрольних і 

правоохоронних заходів.  

Все це свідчить про необхідність наукового переосмислення 

державної політики з урахуванням сучасних соціально-політичних та 

економічних умов, формування конкретних правових і кримінологічних 

заходів її реалізації на підставі визначення ситуації у сфері, яка охоплює 

усі напрями протидії наркотизації населення. Ця ситуація 

характеризується станом в країні немедичного споживання наркотиків, 

кількістю хворих на наркоманію, наявністю фактів незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, рослин, що 

містять наркотичні засоби чи психотропні речовини або їх частин, що 

містять наркотичні засоби або психотропні речовини, та їх прекурсорів, 

появою нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, 

зростанням кількості злочинів, вчинених у стані наркотичного сп’яніння, і 

злочинів, вчинених з метою набуття коштів для придбання наркотиків, 

негативними наслідками соціально-демографічної, економічної, 

суспільно-політичної, духовно-моральної та інших сферах життя 

суспільства.  

Основні негативні тенденції ситуації у сфері незаконного обігу 

наркотичних речовин зумовлені: щорічним зростанням у загальній 

структурі злочинності питомої ваги злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотиків, за виключенням злочинів, скоєних у стані 

наркотичного сп’яніння; зростання таких злочинів, вчинених 

неповнолітніми та особами жіночої статі; поява нових 

висококонцентрованих видів наркотичних засобів; вчинення значної 

частини злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків групами, 

що мають міжрегіональні зв’язки; заміщення традиційних наркотиків 

синтетичними та новими потенційно небезпечними психоактивними 

речовинами.  
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З метою вдосконалення системи державного моніторингу ситуації 

у сфері, що розглядається необхідна розробка і прийняття нормативно-

правового акту, хоча би на рівні МВС України, про порядок проведення 

моніторингу наркоситуації, в якому слід визначити: правові засади 

проведення моніторингу; понятійний апарат; інструментарій; суб’єкти та 

об’єкти правовідносин, що взаємодіють у процесі здійснення моніторингу 

наркоситуації; критерії оцінки якості проведеного моніторингу, одним із 

способів якого має стати проведення кримінологічного дослідження. 

Доцільно зауважити, що в країнах-членах Єаропейського Союзу 

відповідні методики напрацьовані [2].  

Проведення моніторингу необхідно для визначення напряму 

адаптації національного законодавства у сфері, що розглядається до 

вимог Європейського Союзу. У даний час національне законодавство 

розвивається шляхом встановлення балансу між посиленням 

кримінальної відповідальності і вдосконаленням системи профілактичної, 

лікувальної та реабілітаційної роботи.  

Вирішення проблеми незаконного обігу наркотиків можливо лише 

у межах динамічної моделі державної антинаркотичної політики, що 

базується на реалізації збалансованого комплексу профілактичних, 

медичних, реабілітаційних, контрольних і правоохоронних заходів.  

З погляду на політику Європейського Союзу найбільш ефективним 

є превентивна діяльність, яка спрямована на виявлення причин та умов 

наркоманії як негативного соціального явища, осіб, що вживають 

наркотики епізодично, наркозалежних осіб, криміногенних детермінант, 

що породжують злочини: пов’язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів і психотропних речовин, вчинених у стані наркотичного 

сп’яніння, вчинених з метою отримання коштів на придбання наркотиків, 

виявлення, нейтралізація, послаблення та усунення їх негативних 

наслідків. 

Серед різноманіття превентивних заходів, які застосовуються в ЄС 

доцільно віднести:  

- проведення обов’язкового тестування населення у межах 

медичного обстеження (диспансеризації) з метою виявлення на ранній 

стадії осіб, що споживають наркотичні речовини;  

- підвищення ролі шкільних психологів у залученні уваги до 

проблем, що стосуються залежної поведінки в цілях вироблення 

психологічної стійкості підлітків до вживання наркотиків;  

- посилення та вдосконалення медичного контролю за особами, 

задіяними на роботах, пов’язаних з експлуатацією джерел підвищеної 

небезпеки, для виявлення фактів споживання ними наркотичних засобів, 
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психотропних речовин, їх аналогів або нових потенційно небезпечних 

психоактивних речовин;  

- розроблення та впровадження в практичну діяльність 

правоохоронних органів науково обґрунтованої методики прогнозування 

наркоситуації в регіоні з метою належної розстановки дислокації сил і 

засобів у зазначеній сфері; 

- створення рад з профілактики наркоманії у вищих навчальних 

закладах, що складаються з проректора з виховної роботи, директорів 

(деканів) інститутів, кураторів, медичних працівників і психологів.  

Все це свідчить про необхідність наукового переосмислення 

державної антинаркотичної політики з урахуванням сучасних соціально-

політичних та економічних умов розвитку суспільства, розробки 

теоретичних положень щодо її вдосконалення, формування конкретних 

кримінально-правових і кримінологічних заходів її реалізації.  
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ПРОТИДІЯ НАРКОМАНІЇ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 
УКРАЇНИ 

Поширеність наркоманії серед цивільного населення негативно 

впливає і на присутність цього негативного явища серед 

військовослужбовців. В цілому по країні на обліку в медичних 

установах держави перебуває понад 100 тис. хворих на наркоманію. 

Зважаючи на прихований характер цього явища, латентність 

наркоманії, дослідники вважають реальним уявлення про кількість 

наркоманів в Україні 450-500 тис. осіб, а це понад 1 % усього 
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населення. За даними соціологічних досліджень, 35 % першокурсників 

професійно-технічних училищ та 25 % студентів вищих навчальних 

закладів мають досвід вживання наркотиків. 

Фахівці вважають, що з кожним роком майже на 8 % 

збільшується кількість українців, які не можуть жити без наркотиків. 

Безумовно, що наркоманія як негативне явище проникає в середовище 

військовослужбовців, перш за все, з молодими людьми, які 

„заразились” наркоманією в шкільні та юнацькі роки. Армія не живе у 

замкненому просторі, і вона не комплектується за рахунок янголів, 

спущених на парашутах. Армія є частиною суспільного організму, 

плоттю від плоті свого народу, і все те, що відбувається в суспільному 

житті, відображається і має місце і у військовій службі. 

Події в зоні проведення Антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей (далі – АТО) обумовили 

необхідність оголошення мобілізації для збільшення чисельності 

Збройних Сил України (далі – ЗСУ). За повідомленням Міністра 

оборони України генерала армії Степана Полторака, за всі шість хвиль 

мобілізації лави ЗСУ поповнили 210 тисяч військовослужбовців. При 

цьому, частина з них підписали контракт і тепер продовжують 

військову службу, як правило, у новосформованих під час АТО 

військових частинах. Небезпечним фактором таких підрозділів є 

збереження тенденції люмпенізації, яка помножена на 

посттравматичні стресові розлади, створює живильне підгруття для 

пошуку військовими «розваг і розради» у наркотиках. Відтак у 

армійському середовищі продовжує зростати кількість 

правопорушень, пов’язаних із вживанням та незаконним обігом 

наркотиків. На протязі останніх трьох років спостерігається різке 

збільшення кількості кримінальних проваджень, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, які 

вчинені військовослужбовцями ЗСУ (2014 – 10; 2015 – 43, 2016 – 97). 

Отже, додатковим поштовхом, який актуалізує дослідження, є 

необхідність пошуку адекватних інструментів реагування на критичні 

прояви наркоманії у ЗСУ. 

Незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, 

багатогранне й у той же час суспільно небезпечне явище в сучасному 

світі, яке руйнує економіку, соціальну сферу, підвищує рівень 

злочинності, вражає своїм негативним впливом на молодь, провокує 

конфлікти. Його розглядають як загрозу національній безпеці України. 

З проблемою вживання наркотиків та їх незаконним обігом стикнулися 

більшість армій світу, які намагаються протидіяти цьому явищу. 



45 

Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в 

армійському середовищі слід сприймати як реальну загрозу для 

військових підрозділів. 

Вживання наркотиків є одним з домінуючих чинників 

виникнення девіантної поведінки у військовослужбовців. Наркотичні 

засоби, як правило, впливають на порушення свідомості та здатність 

військовослужбовців приймати правильні рішення. Коли люди 

перебувають під впливом наркотиків, вони здійснюють такі резонансні 

злочини, яких у іншому випадку ніколи б не здійснили. 

Людина, яка присвятила себе військовій справі, щоб виконати 

взяті на себе обов’язки, має формувати схильність до здорового 

способу життя, безпечної поведінки, законослухняності та 

психологічної готовності до тих навантажень, які трапляються під час 

проходження служби. Військовослужбовець, який вживає наркотичні 

засоби, стає нездатним сумлінно та якісно виконувати службові 

обов’язки. Він не може зосередитися, швидко втомлюється, важко 

переносить навіть незначні фізичні і психічні навантаження. У такої 

людини, як правило, порушена координація рухів. Йому не під силу 

виконувати роботу, що вимагає високої точності. Приймаючи 

заборонені препарати особа несвоєчасно реагує на обстановку і 

неадекватно виконує команди. Отже, в екстремальних ситуаціях 

наркозалежний ставить під небезпеку не лише своє життя, а й життя 

товаришів по службі. У наркомана яскраво виражені негативні риси 

характеру, помітні зневага до норм моралі й етики. Це призводить до 

конфліктів з товаришами по службі, психологічного напруження, 

дискомфорту в колективі, невиконання поставлених завдань. 

Добитися помітного результату в справі забезпечення 

правопорядку, припинення наркоманії в армійському середовищі, а 

також недопущення вживання наркотичних засобів та психотропних 

речовин військовослужбовцями, можна в результаті усвідомленого 

підходу при виконанні профілактичних заходів. У нашій державі на 

сьогодні чітко проводиться межа між наркоманом-хворим і 

наркоманом-злочинцем, створюються програми антинаркотичної 

діяльності, що складаються на комплексній основі з урахуванням 

щільного міжнародного співробітництва. Зокрема, це визначено у 

Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 

2013 року № 735-р. [1]. 

У статті 3 Закону України “Про заходи протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 
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зловживанню ними” від 15 лютого 1995 року визначено перелік 

правоохоронних та інших органів, які здійснюють протидію 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, зокрема це: Національна поліція, Служба безпеки 

України, Генеральна прокуратура України, центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику (Державна фіскальна служба України), 

центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику 

у сферах захисту державного кордону (Державна прикордонна служба 

України), обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (Державна 

служба України з контролю за наркотиками) та інші органи виконавчої 

влади в межах наданих їм законом повноважень [2]. 

Не секрет, що одне із завдань сучасної війни, вивести з ладу 

підрозділи противника будь-якими засобами, в тому числі шляхом 

наркотизації цих підрозділів. І тому ця задача звичайно ж виходить на 

перший план керівництва Міністерства оборони України і ЗСУ. 

Враховуючи зазначене, є нагальна потреба запровадити у ЗСУ 

етапної системи профілактики наркоманії, яка передбачатиме 

послідовне здійснення заходів по недопущенню і попередженню 

адиктивної поведінки (схильності) як під час призову (прийняття) на 

військову службу, так і під час її проходження. Основними цілями цієї 

системи повинні бути якісний відбір призовників, ретельний 

моніторинг на різних етапах військової служби і раннє виявлення осіб 

з адиктивною патологією. Профілактичні заходи практичної 

спрямованості здатні позбавити ЗСУ від наркотиків, оскільки вони 

підривають саму базу наркоманії. 

З цією метою Міністром оборони України затверджено План 

комплексних заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів у Збройних Силах 

України та зловживанню ними військовослужбовцями на 2017 рік, 

який передбачає здійснення ряду практичних заходів, спрямованих на 

викорінення наркоманії у ЗСУ, зокрема: 

– ввести до штатів органів управління Військової служби 

правопорядку підрозділів (посад) за напрямком протидії незаконному 

обігу наркоречовин; 

– на базі Національної академії внутрішніх справ здійснювати 

підготовку особового складу ЗСУ з питань протидії незаконному обігу 

наркоречовин; 
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– на факультетах ВВНЗ здійснювати підготовку посадових осіб 

з питань протидії незаконному обігу наркоречовин та незаконному їх 

вживанню [3]. 

Безумовно, що виконання заходів вказаного Плану буде мати 

позитивний вплив на протидію наркоманії у військових підрозділах, 

що загалом сприятиме зміцненню законності, правопорядку і 

військової дисципліни у ЗСУ. 

 

Список використаних джерел: 

1. Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 

2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

28 серпня 2013 року № 735-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-р. 

2. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон 

України від 15 лютого 1995 року № 62/95-ВР. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр. 

3. План комплексних заходів щодо протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у Збройних 

Силах України та зловживанню ними військовослужбовцями, 

затверджений Міністром оборони України 19 січня 2017 року, № 981/з. 

– 2017. – 19 січня // Поточний архів Міністерства оборони України за 

2017 рік. 

Окушко А. В., аспірант наукової 
лабораторії з проблем кримінальної 
поліції навчально-наукового інституту 
№ 1 Національної академії внутрішніх 
справ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ РОЗКРАДАННЯ 
НАРКОТИКІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

Під розкраданням наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів (далі – наркотиків) у медичних закладах необхідно 

мати на увазі протиправне, навмисне вилучення наркотиків, будь-яким 

способом із фондів закладів та установ системи охорони здоров'я з 

метою їх особистого вживання або передачі іншим особам для збуту, а 

також іншого незаконного використання. 

Подібні розкрадання вчиняються спеціальним суб'єктом у формі 
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привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем. 

Особливістю цих форм розкрадання є те, що винний не тільки діє 

проти правил, що регулюють порядок обігу наркотиків, учасником 

якого він е, але й зловживає особливою довірою, наданою йому 

відповідною організацією, підприємством, установою для 

розпорядження, управління, доставці, зберігання або використання 

наркотиків, внаслідок чого він стає джерелом їх надходження в 

незаконний обіг. 

Розкрадання наркотиків у формі привласнення полягає в 

незаконному утриманні винною особою довірених їй наркотиків та 

залишенні їх собі з метою протиправного використання. Під 

привласнення наркотиків необхідно розуміти протиправне і 

безоплатне вилученні (утриманні, неповерненні) винним наркотиків, 

які знаходились у його правомірному володінні, з наміром в 

подальшому обернути їх на свою користь чи користь третіх осіб.  

Утримання, як спосіб привласнення, характеризується двома 

необхідними ознаками. Особа не повертає довірені їй наркотики в 

термін, передбачений правилами Міністерства охорони здоров'я 

України про зберігання, облік, відпуск, перевезення, пересилання та 

використання наркотиків, або вимог про їх знищення у зв'язку з 

непридатністю для медичної, ветеринарної і наукової мети та не 

пред'являє їх при ревізії або іншій перевірці; обертає такі засоби на 

свою користь або передає іншим особам для незаконного 

використання. 

Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання 

(споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок 

погашення боргу тощо) особою, яка має права на користування 

наркотиками, які йому були ввірене чи перебували в його віданні. 

Розтрата як форма розкрадання наркотиків відрізняється від 

привласнення тим, що особа, якій ці засоби були довірені відповідно 

до службових обов'язків, незаконно використала їх, тобто вжила 

безпосередньо сама або разом з іншими, подарувала, обміняла, 

продала і т. ін. 

Розкрадання наркотиків шляхом зловживання службовим 

становищем, на відміну від форм, що подані вище, полягає в 

незаконному оберненні посадовою особою наркотиків, довірених їй 

відповідно до функціональних обов'язків (управління, розпорядження і 

т.ін.), на свою або іншої особи користь, проти службових інтересів. 

Таке розкрадання може бути вчинено посадовою особою і стосовно 

наркотиків, що знаходяться у підлеглої їй особи, яка відповідає за їх 
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обіг. Характерною рисою розкрадання шляхом зловживання 

службовим становищем є те, що винний, надаючи своїм діям зовні 

законний вигляд, дає розпорядження підлеглій особі, в результаті 

якого остання, що є ошуканою в цьому випадку, передає наркотики 

особисто йому або іншим для протиправного їх використання. 

Не може розглядатися як розкрадання шляхом зловживання 

службовим становищем складання посадовою особою фіктивних 

прибутково-видаткових документів з метою приховування недостачі 

наркотиків, що виникла в неї або у підлеглих їй осіб і не була пов'язана 

з розкраданням таких засобів. 

Способи розкрадання наркотиків особами, яким вони 

довіряються по службі, дуже різноманітні Під ними мають на увазі 

визначений порядок, метод, спрямованість дій і прийомів, що 

застосовуються особою у процесі протиправного вилучення 

наркотиків із фондів органів системи охорони здоров'я, пов'язаного з 

вибірковим використанням засобів його здійснення. 

Пасічняк Р. Л., викладач кафедри 
тактико-спеціальної, фізичної та 
вогневої підготовки факультету № 3 
(м. Івано-Франківськ) Національної 
академії внутрішніх справ;  

Равлюк І. І., викладач кафедри 
тактико-спеціальної, фізичної та 
вогневої підготовки факультету № 3 
(м. Івано-Франківськ) Національної 
академії внутрішніх справ 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 
КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ 
ПРЕКУРСОРІВ 

На сучасному етапі в кримінально-правовій науці сформувався 

досить однозначний підхід до висвітлення наркотичної проблематики, 

відповідно до якого проводиться переважна більшість наукових 

досліджень щодо незаконних дій з наркотичними речовинами, тобто 

злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. У зв'язку з цим 

помітно збільшилася кількість закріплених у Кримінальному кодексі 

України складів злочинів, які регулюють ці питання. Проте, 
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неефективність в повній мірі боротьби з наркоманією на нашу думку 

полягає навіть не стільки в недосконалості чинного законодавства, 

скільки в наркотичній залежності осіб, достатньо складних формах її 

подолання або заміни, постійному поповнені контингенту осіб, що 

вживають наркотичні засоби. З іншого боку, дається взнаки 

прибутковість наркобізнесу, стабільно високий попит на наркотики. 

Поява законодавства про відповідальність за злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів у 1995 р. була викликана необхідністю 

узгодження Українського законодавства з міжнародно-правовими 

актами у цій галузі. У зв'язку з цим у Кримінальний кодекс України 

були внесені суттєві зміни і доповнення. В ході цих змін встановлено 

кримінальну відповідальність і за такі форми прояву злочинної 

поведінки, які ми хочемо приділити увагу в нашому науковому 

дослідженні, а саме контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів окремою нормою Кримінального кодексу 

України, 305 КК [1]. 

При розгляді безпосереднього об'єкта контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів у літературі 

єдиних поглядів як і суттєвих розбіжностей також немає. Одні 

вказують, що безпосереднім (основним) об'єктом злочину, що 

розглядається є встановлений порядок переміщення предметів злочину 

через митний кордон України. Інші визнають його як встановлений 

порядок переміщення предметів, вилучених з вільного обігу через 

митний кордон України. Інші вважають, що об'єктом є суспільні 

відносини, які забезпечують встановлений порядок поводження з 

отруйними та сильнодіючими речовинами й охорону таким шляхом 

народного здоров'я [2, с. 95]. 

В контексті визначення предмету злочину, слід зауважити, що 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням 

доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від 

ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і застосовуваних заходів 

контролю за їх  обігом включаються до відповідно пронумерованих 

списків таблиць Переліку, зокрема:  

 таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі 

рослини, і психотропні речовини,  включені до списків № 1, № 2 та 

№ 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу 

лише  в  цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 

Закону;  

 таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні 

речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території 
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України обмежено та стосовно яких установлюються заходи 

контролю;  

 таблиця III містить наркотичні засоби і психотропні 

речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні 

обмежено та стосовно яких допускаються  виключення  деяких заходів 

контролю;  

 таблиця IV містить прекурсори наркотичних засобів і 

психотропних речовин,  включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на 

території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи 

контролю.  

Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну 

речовину, які включені до таблиць II і III Переліку , підпадає під дію 

заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу 

чи психотропної речовини, які в них містяться;  

Якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну 

психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або) 

психотропних речовин, які включені до таблиць II і III Переліку, щодо 

обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає 

під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із 

засобів або тієї з речовин, що підлягає більш суворим заходам 

контролю.  

І. Особливо небезпечні (таблиця І): 

а) Наркотичні засоби (список № 1 – героїн, канабіс, смола 

канабісу екстракти настойки канабісу, кокаїновий кущ, кока лист, 

макова солома або концентрат з макової соломи (усі її частини, за 

винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані 

будь-яким способом, що мітять алкалоїди, а також речовини, які 

отримують з цієї макової соломи, меткатинон (ефедрон), опій тощо); 

б) Психотропні речовини (список № 2 – броламфетамін, 

катинон, мескалін, фенциклідин тощо); 

в) Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні 

речовини (список № 3). До них відносяться: рослини виду мак 

снотворний (маються на увазі опійний, олійний та інші різновиди, що 

містять опій); рослини будь-якого виду коноплі роду канабіс [3]. 

ІІ. Небезпечні речовини і препарати, обіг яких обмежено та 

стосовно яких установлюються заходи контролю (таблиця II): 

а) Наркотичні засоби (список № 1 – алфентаніл, кодеїн, кокаїн, 

метадон, морфін, омнопон, промедол, тебаїн, фентаніл тощо); 

б) Психотропні речовини (список № 2 – амфетамін, 

секобарбітал, фенетилін). 
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III. Менш небезпечні речовини і препарати, обіг яких обмежено 

і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю 

(таблиця III): 

а) Наркотиковмісні лікарські засоби (список № 1 – етілморфін, 

кодеїн тощо, якщо вони поєднані з одним або декількома інгредієнтами і 

містять не більше 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози в 

концентрації не вище 2,5 % у нероздільних препаратах, препарати 

кокаїну, що містять не вище 0,1 % кокаїну, та ін.). 

б) Психотропні речовини (список № 2 – алобарбітал, барбітал, 

діазепам, метилприлон, фентермін тощо). 

Прекурсори – речовини, що використовуються для 

виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, включених до Переліку. 

У Переліку, затвердженому постановою КМУ від 6 травня 2000 р. 

№ 770, прекурсори згруповані у двох списках. Список № 1 містить 

перелік прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено 

заходи контролю. Йдеться про прекурсори у вигляді хімічних речовин та 

їх солей, під час переробки яких можна одержати синтетичні наркотичні 

або психотропні речовини: ергометрин, ефедрин,  лізергінова кислота, 

фенілацетон тощо.  

У списку № 2 перелічені прекурсори, обіг яких необмежено, але 

стосовно них теж встановлено заходи контролю. Ці прекурсори (у 

вигляді розчинників, окислювачів та інших хімікатів промислового або 

побутового призначення) використовуються в процесі виготовлення 

наркотичних або психотропних речовин (наприклад, ангідрид оцтової 

кислоти, ацетон, етиловий ефір, калію перманганат, сірчана кислота, 

соляна кислота) [3]. 
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ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ 
АБО ПРЕКУРСОРІВ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ 

СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ 

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин їх аналогів вже давно набула загальнодержавного значення. 

Від того, наскільки правильно буде розроблено та створено систему 

органів державної влади, що здійснюють протидію незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, залежить 

ефективність функціонування цих органів та загальний рівень 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх 

аналогів Україні [1, с. 215]. 

Норми ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і 

зловживанню ними» визначають, що протидію незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють 

Національна поліція, Служба безпеки України, Генеральна 

прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах 

наданих їм законом повноважень [2].  

Аналіз результатів оперативно-службової діяльності Державної 

прикордонної служби України на протязі останніх років свідчить про 

те, що одним із важливих показників такої діяльності є випадки 

затримання наркотичних засобів, психотропнихх речовин, їх аналогів 

та прекурсорів під час вчинення спроб їх незаконного переміщення 

через державний кордон України. 

Протидія незаконному переміщенню через державний кордон 

України (ввозу, вивозу) наркотичних засобів, психотропних речовин i 

прекурсорів є однією із важливих складових загальної державної 

системи заходів протидії наркобізнесу й визначає місце і роль 
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Державної прикордонної служби у структурі державних органів 

України – суб’єктів протидії [3, с. 191-192]. 

Так у лютому 2017 року українця, який може бути причетним до 

виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів, затримали 

прикордонники Чернігівського загону спільно з представниками 

Національної поліції. 

Можливу причетність до протиправної діяльності одного з 

місцевих жителів м. Городня за результатами реалізації інформації 

встановили оперативні співробітники Держприкордонслужби та 

повідомили представників Національної поліції. 

В рамках кримінального провадження під час проведення 

обшуку помешкання міжвідомчою групою у складі прикордонників та 

поліції було виявлено та вилучено близько 200 грамів речовини, за 

зовнішніми ознаками схожої на сильнодіючий наркотичний засіб 

«метадон» та близько 10 грамів речовини рослинного походження. 

Знайдені речовини передали для проведення експертизи. Наразі 

проводяться подальші перевірочні заходи [4]. 

А також у лютому 2017 року в пункті пропуску «Порубне» 

прикордонники Чернівецького загону спільно із працівниками 

фіскальної служби виявили іноземця, який намагався перемістити 

через кордон наркотичні речовини.  

Так, під час здійснення прикордонного контролю в пункті 

пропуску на громадянина Латвії, який прямував з Румунії в Україну 

пішки, спрацювала службова собака Аза, натренована на пошук 

наркотиків. 

Як результат, в ході проведення поглибленого огляду особистих 

речей 30-річного латвійця, було виявлено пакунок із речовиною 

рослинного походження, попередньо, марихуаною. Крім того, у 

пакунку були виявлені сушені гриби, за словами іноземця, 

галюциногенні. 

Наразі стосовно переміщення заборонених речовин іноземцю 

доведеться давати пояснення представникам відповідних 

правоохоронних структур. 

А на Одещині, за інформацією оперативних підрозділів 

Південного регіонального управління, прикордонники Подільського 

загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили 

наркотичну речовину в прикордонному смт. Захарівка. 

Поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною вагою понад 

40 грамів правоохоронці знайшли у нашого співвітчизника під час 

проведення особистого огляду. 
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Наразі «зілля» вилучено співробітниками Національної поліції. 

Триває експертиза [5]. 

Оперативні підрозділи Держприкордонслужби спільно з 

співробітниками Центрального апарату та обласного управління СБУ у 

лютому 2017 року ліквідували транскордонний канал переміщення 

наркотиків та виявили понад 5 кілограмів наркотичних засобів 

психотропної дії. 

Так, в пункті пропуску "Ягодин" під час проведення перевірки 

автомобіля «БМВ» литовської реєстрації, який прямував до України 

було виявлено значну партію наркотиків. 

В ході спільних зі співробітниками СБУ оперативних заходів 

прикордонниками було здійснено поглиблений огляд транспортного 

засобу із залученням спеціального службового собаки, навченого на 

пошук наркотиків. В ході перевірки в конструктивах особливостях 

автомобіля – в повітряних фільтрах, під обшивкою салону та серед 

речей було виявлено розфасовані пакунки з пігулками та білим 

порошком загальною вагою понад 5 кілограмів. 

Водія, громадянина України та ще одного пасажира з 

виявленою речовиною передано до СБУ. Наразі тривають подальші 

слідчі дії в рамках кримінального провадження [6]. 
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СТРАТЕГІЇ У НАРКОПОЛІТИЦІ 

2016 як і попередні роки не став вирішальним у покращенні 

наркоситуації в Україні. Проблема наркотизації суспільства продовжує 

мати сталий характер. Даному явищу активно сприяють вже відомі 

негативні фактори, такі як різке соціальне розшарування населення, 

неврівноваженість психоемоційного фону виховання підлітків, їхня 

соціалізація в умовах знецінення загальнолюдських принципів моралі, 

дегуманізація ставлення до найуразливіших соціальних груп. 

Виходом з такої ситуації є виконання у повному обсязі тих 

підвалин, які були закладені у Стратегії державної політики щодо 

наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р., якою 

передбачається, зокрема, розроблення комплексу профілактичних 

заходів, які повинні мінімізувати ризики від зловживань 

психоактивними речовинами, створити дієві важелі впливу на 

наркоситуацію в Україні. 

Ефективність профілактичної роботи залежить переважно від 

довіри населення до державних органів влади, від їхньої взаємодії, 

розуміння покладених на центральні органи виконавчої влади у сфері 

http://dpsu.gov.ua/ua/news/na-chernigivshchini-prikordonniki-ta-predstavniki-nacpolicii-viyavili-u-cholovika-v-pomeshkanni-narkotiki/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/na-chernigivshchini-prikordonniki-ta-predstavniki-nacpolicii-viyavili-u-cholovika-v-pomeshkanni-narkotiki/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-viyavili-v-ukraincya-i-latviycya-narko%20tichne-zillya-ta-galyucinogenni-gribi/
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-viyavili-v-ukraincya-i-latviycya-narko%20tichne-zillya-ta-galyucinogenni-gribi/
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освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, соціальної допомоги 

завдань щодо зменшення шкоди від поширення наркоманії. 

Варто зазначити, що положення підсумкових документів 30-ї 

Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з наркотиків (19-21 

квітня 2016 р.) акцентують увагу на розробленні, затвердженні на 

законодавчому рівні та впровадженні програм цільової профілактики у 

сфері наркополітики. 

У контексті прийнятих нею рішень практична реалізація 

профілактики у сфері наркополітики у нашій державі має бути 

спрямована також на: 

- просування методів, заснованих на фактах, наукових 

даних та правах людини щодо запобігання наркотичної залежності; 

- впровадження практичних заходів первинної 

профілактики, спрямованих на захист суспільства, передусім молоді та 

дітей, від залучення та вживання наркотиків; надання правильної 

інформації про ризики, пов'язані із зловживанням наркотиками; 

створення умов для вибору здорового способу життя, здорового 

соціального середовища; надання рівного доступу до можливостей 

отримання освіти та професійної підготовки; 

- попередження серйозних розладів на ґрунті вживання 

наркотиків шляхом своєчасної адресної допомоги особам, яким 

загрожує така небезпека; 

- підвищення рівня доступності, охоплення та якості 

профілактичних заходів, орієнтованих на різні вікові групи та групи 

ризику в різних умовах, покликаних охоплювати, зокрема, молодь 

програмами профілактики зловживання наркотиками, у тому числі 

через мережу Інтернет, програмами раннього втручання, 

призначеними для використання в системі освіти на всіх рівнях; 

- забезпечення наукової обґрунтованості стратегій 

профілактики, що мають враховувати потреби окремих осіб, сімей та 

спільнот у рамках всеохоплюючої та збалансованої національної 

наркополітики, відповідно до розроблених Управлінням ООН з 

наркотиків та злочинності Міжнародних стандартів профілактики 

вживання наркотиків; 

- розширення співробітництва між органами охорони 

здоров'я, освіти та правоохоронними органами при розробленні 

ініціатив у сфері профілактики; 

- широке залучення до вирішення проблеми наркотиків 

представників громадськості, міжнародних та регіональних 

організацій, науковців, представників приватного сектору, інших 
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зацікавлених сторін. 

На мою думку, складне становище в країні, не повинно стати 

перешкодою у розробці вищевказаних проектів, більшість з яких не 

потребують значного фінансування, при тому, що цією 

проблематикою опікуються також недержавні міжнародні об єднання, 

громадські організації та волонтерські центри на добровільній основі. 

Саме тому, у межах компетенції та наявного бюджету 

центральні та регіональні органи влади, а також на виконання 

поставлених Стратегією державної політики щодо наркотиків на 

період до 2020 року завдань, повинні розробити відповідні 

профілактичні програми та затвердити їх у встановленому 

порядку. А прикладом у цьому напрямі повинна надати Державна 

служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка 

є державним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра охорони здоров’я України, який реалізує державну політику 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. 

Таран О. С., доцент кафедри 
адміністративних та цивільно-
правових дисциплін факультету № 3 
(м. Івано-Франківськ) Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

СТРАТЕГІЧНА ПОЛІТИКА АВСТРІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Наркоманія у сучасних умовах набула статусу проблеми 

світового масштабу, що обумовлює необхідність пошуку та розробки 

нових методів, програм, способів попередження та подолання цього 

виду залежності. Однією із необхідних складових вирішення питання 

наркоманії є формування єдиної, загальнодержавної політики у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів. З метою 

удосконалення вітчизняної системи попередження та боротьби з 

наркоманією як соціальним явищем доцільним вбачається вивчення 

досвіду іноземних країн, зокрема Австрії.   

Відповідно до Доповіді про наркотики за 2016 рік, 

оприлюдненої Міністерством у справах жінок та здоров'я Австрії, 
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найпоширенішими забороненими наркотичними засобами, які 

перебувають в обігу на території цієї держави, є марихуана, яку вживає 

майже 40 відсотків наркозалежних; екстазі, кокаїн та амфетаміни – від 

2 до 4 відсотків; опіатні наркотики – від 1 до 2 відсотків. У кількісному 

еквіваленті опіати вживають від 12 до 17 тисяч осіб, з них 25% жінки, 

11% – це особи у віці до 25 років [1]. 

У 2016 році в Австрії було зафіксовано 32907 злочинів, 

пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. За національною 

приналежністю 20296 злочинів були вчинені громадянами Австрії, 

10510 іноземцями, у 2101 випадках національність злочинців не була 

встановлена. Порівняно із 2015 роком кількість злочинів, пов'язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, зросла у 8,8 разів і загалом 

складає найбільший обсяг за останні десять років.  На першому місці 

серед вилучених наркотичних речовин залишаються марихуана та 

кокаїн, зокрема в минулому році поліція Австрії конфіскувала 1139 

кілограм марихуани та 120 кілограм кокаїну. 

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів передбачає 

цілий ряд заходів, що здійснюються різними державними та 

недержавними організаціями Австрії та у першу чергу спрямовані на 

попередження наркоманії, що відображається в принципі «Терапія 

замість покарання для наркозалежних людей». Основними цілями 

стратегічної політики Австрії у сфери протидії нарко- та іншим видам 

залежності є:  

- мінімізація негативних наслідків вживання психотропних та 

наркотичних речовин шляхом проведення превентивних заходів та 

заходів із повернення наркозалежного до нормального життя 

(консультування, терапія, реабілітація, соціальна та професійна 

реінтеграція);  

- забезпечення спрямованості соціальної системи та системи 

охорони здоров'я на потреби залежних людей, в тому числі осіб із 

хронічною залежністю (концепція людина в центрі стратегічної 

політики з протидії наркозалежності);  

- піклування про зміцнення здоров'я залежних людей та 

збереження їх зв'язку з суспільним життям; надання можливості 

наркозалежним особам вести самостійне та осмислене життя шляхом 

інтеграції та реінтеграції на ринку праці, а також здійснення заходів, 

спрямованих на нормальне співіснування наркозалежних з іншими 

соціальними верствами [2, c. 11].  

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів неможлива 
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без систематизації, обробки та аналізу даних щодо видів наркотичних 

засобів, їх споживачів та дилерів за різними аспектами. Як зазначає 

голова Федерального управління кримінальної поліції Австрії Франц 

Ланг, спостерігається постійне збільшення кількості дрібних 

постачальників наркотичних засобів і незначна кількість організованих 

кримінальних груп, серед яких особливо виділяють діяльність 

сербського наркокартелю, що відповідає за так званий балканський 

маршрут збуту наркотичних засобів. З метою здійснення оперативних 

заходів з виявлення та припинення злочинів, пов'язаних з обігом 

наркотичних засобів в кримінальній поліції кожної федеральної землі 

створені спеціальні відділи боротьби з наркозлочинністю, у яких 

працює 350 спеціально навчених службовців, що порівняно з 

загальною кількістю поліцейських складає 1,5% фахівців [1, с. 209].   

Особливу увагу поліцейські зі спеціалізацією боротьба з 

наркозлочинністю приділяють мережі Інтернет, зокрема анонімним 

файлообмінникам у рамках darknet як ефективного комунікатора між 

наркозалежною особою та постачальником (посередником). Для 

забезпечення контролю за мережею Інтернет та поштовими службами, 

кримінальна поліція Австрії постійно співпрацює з фінансовими та 

митними органами. 

Отже, стратегічна політика Австрії у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів включає заходи з 

профілактики наркоманії,  систематизації, обробки та аналізу даних 

щодо видів наркотичних засобів, їх споживачів та дилерів за різними 

аспектами, діяльність відділів кримінальної поліції щодо боротьби з 

наркозлочинністю, протидію обігу наркотичних речовин через мережу 

Інтернет, зокрема файлообмінники у рамках darknet. 
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СЕКЦІЯ № 3. 

ПРОБЛЕМИ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ 
АБО ПРЕКУРСОРІВ 

Басиста І. В., професор кафедри 
кримінального права та процесу 
Львівського торговельно-економічного 
університету, доктор юридичних наук, 
професор 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ 
ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВНЕСЕННІ 

ІНФОРМАЦІЇ В ЄРДР  

Відповідно до оприлюдненої інформації Управління організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Івано-

Франківській області упродовж 2016 року виявлено 241 злочин, 

пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, з них 45 фактів 

збуту наркотиків, 4 факти утримання наркопритонів, 60 фактів 

незаконного вирощування нарковмісних рослин. Із незаконного обігу 

вилучено 34 кг 094 г наркотичних засобів, з них:  21 кг 117 г – марихуани, 

12 кг 830 г – макової соломки, 53 г – амфетамінів,  15 г – кокаїну. Також 

було знищено 25074 квадратних метрів незаконних посівів снодійного 

маку та 121 квадратний метр незаконного посіву коноплі [1].  

Поряд із такими «звітними» даними, слід відзначити, що розкриття 

та розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень 

наштовхується на цілу низку «перешкод», значна кількість з яких 

пов’язана із існуючим недосконалим правовим полем. 

В першу чергу варто звернутися до реальної можливості дати 

правильну кваліфікацію протиправному діянню при внесенні інформації в 

ЄРДР. Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, яке затверджене Наказом Генеральної 

прокуратури України  від 06.04.2016  № 139 до Реєстру, серед іншого, 

вносяться відомості про попередню правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність [2].  
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На сьогоднішній день, як на мене, виконати цю вимогу у ряді 

випадків видається неможливим з позицій надання вірної кваліфікації 

вчиненого діяння. Адже для розмежування юридичної відповідальності, в 

першу чергу слід володіти відомостями хоча б про вид (тип) наркотичного 

засобу, якщо виявлений та вилучений середник взагалі належить до таких 

та його кількість. У слідчого немає жодної правової можливості 

пересвідчитися у цьому самотужки, без призначення відповідної 

експертизи, а звідси слідує, що даючи попередню правову кваліфікації він 

змушений діяти навмання, що в принципі, як на мене, суперечить 

здоровій логіці речей. 

Частиною першою статті 214 КПК визначено, що слідчий, 

прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний 

внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

та розпочати розслідування [3].  

Саме виходячи із цієї законодавчої вимоги є два варіанти дій на 

практиці, зокрема вносити в ЄРДР «все, що трапляється на очі» або ж 

укривати очевидні злочини, припускаючи, що виявлені та вилучені засоби 

не є наркотичними, що категорично неприпустимо та протиправно.  

Досить спірною та непослідовною є законодавча позиція про те, що 

здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру 

або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може 

бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі 

виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України, досудове 

розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості [3].  

Чому ж законодавцю не передбачити можливість призначення і 

проведення експертизи до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань? Що цьому перешкоджає? Як на мене позитив від 

таких законодавчих змін є очевидним. 

Коли ж у слідчого з’являється реальна можливість «впевнитися у 

своїх припущеннях», бо інакше назвати надану ним кваліфікацію 

вчиненого діяння досить важко. Звісно така можливість наступить лише 

тоді, коли він отримає, як іменують на практиці, «позитивний» висновок 
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експертизи. Чи може існувати така ситуація у досудовому розслідуванні? 

Як на мене, то категорично ні.  

Якщо звернутися до частини другої статті 242 КПК, то там варто 

було б передбачити імперативну вказівку слідчому або прокурору 

призначати експертизу і щодо належності виявлених та вилучених 

речових до наркотичних засобів. 

Хочеться вірити, що ця проблематика, як і десятки інших прогалин 

та колізій чинного КПК буде знята найближчим часом, а удосконалене 

кримінальне процесуальне законодавство сприятиме оптимізації слідчої 

діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЛІДОВОЇ КАРТИНИ ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ ЗГВАЛТУВАНЬ 

Слід погодитися із тими дослідниками, які стверджують, що саме 

за особливими ознаками трупа, за зовнішнім виглядом одягу жертви, 

слідчий приймає до відпрацювання версію, що мало місце зґвалтування 

поєднане з вбивством. Про вчинений насильницький статевий злочин в 

даному конкретному випадку свідчить обстановка виявлення трупа, поза 

трупа, пошкодження на одягу потерпілої та тілесні ушкодження в 

областях статевих органів. 
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В більшості випадків у загиблих, які постраждали від 

насильницьких дій, в наслідок зґвалтування нижня частина тіла оголена, 

нижня білизна частково знята або розірвана, виявляються пошкодження 

одягу в районі бюсту жертви. Нижні кінцівки  трупа , як правило 

розведені в сторони та мають характерні тілесні ушкодження у вигляді 

захватів рук.  

Особливий вид має труп, коли зґвалтування  скоєно особою раніше 

судимою за вчинення аналогічних злочинів, або особою, яка страждає 

психічними розладами. Саме така категорія злочинців з метою отримання 

найбільшого задоволення завдає своїй жертві страждання: б’є, душить, 

кусає, а іноді і вбиває її. Перебуваючи в стані нездорової, хворої ейфорії, 

після завдання смерті потерпілій, злочинець іноді за допомогою засобів, 

які знайшов на місці, відрізає у трупа груди, голову, розпорює живіт, 

витягає нутрощі, вирізає статеві органи або вводить в них різні предмети 

[1, С. 144-147].  

Першопочатковим етапом підготовки до проведення такого огляду 

місця події є правильне та вчасне становлення меж його проведення, 

забезпечення його охорони до прибуття відповідних спеціалістів та 

залучення до огляду працівників кінологічного центру. Саме виявлення 

трупа із слідами зґвалтування вчиненого на грунті садизму несе в собі 

велику слідову інформацію, за якою в подальшому ідентифікується особа 

злочинця.  

При огляді потерпілої, яка вбита насильником, необхідно детально 

описати ложе трупа, взяти з нього взірці трави, піску, землі. Перед 

оглядом трупа слід провести детальний огляд місцевості, при якому 

необхідно вилучати все що буде знайдене не зважаючи на ймовірність 

знаходження даних предметів на місцевості довгий проміжок часу. Саме 

вказані сліди, які вилучені неподалік місця злочину дадуть змогу слідчим 

органам встановити коло осіб, які там перебували чи відвідували дану 

місцевість, що спростить роботу по встановленню свідків, які могли 

бачити злочинця та потерпілу, а в окремих випадках і встановити особу 

злочинця.  

При огляді трупа із слідами зґвалтування слід намагатися 

відшукати волосся злочинця, плями сперми, крові, слини. Волосся може 

бути затиснутим в руках або знаходитися під нігтями, в роті, біля статевих 

органів, на одязі загиблої. 

Зважаючи на дії особи злочинця, сліди сперми необхідно шукати 

не тільки в статевих органах та біля них, але й під грудьми, під руками, 

біля рота, в роті та інших місцях. 
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В більшості випадків на тілі жертви, а саме на грудях, на руках, на 

обличчі трупа можуть бути виявлені сліди нігтів та зубів злочинця. При  їх 

виявленні в протоколі обов’язково зазначається, на яких частинах тіла 

вони знаходяться, якої вони форми та їх розмір. Виявлені сліди 

фотографують з масштабною лінійкою та по можливості з них 

виготовляють зліпки. 

Зважаючи , на те що вищевказані огляди місць зґвалтувань 

проводяться в більшості випадків у вечірню або темну пору доби з 

використанням штучного освітлення, позитивні результати отримуються 

при проведенні додаткових оглядів місць подій при природному 

освітленні. Саме додатковим оглядом місця події неможна нехтувати, 

коли при потерпілій не виявлено частин її одягу, предметів особистого 

вжитку.   

Після проведення основного огляду місця події огороджену 

територію, де було проведено огляд, передається під охорону відповідним 

закріпленим працівникам, які не допускають на вказане місце будь-яких 

сторонніх осіб до проведення додаткового огляду. Даний вид огляду слід 

проводи з використанням пошукових груп, які формуються з числа 

слідчих та відповідних спеціалістів, з чітким розподілом меж огляду 

території та застосуванням спецтехніки (металошукач, магніт, косильні 

засоби). Результати огляду місця пригоди оформлюються протоколом. 

Обстановка місця пригоди фотографується та фіксується з використанням 

відеозапису [1, С. 144-147].  
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УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, 
ВЧИНЕНИХ НАРКОМАНАМИ 

Сьогодні наркотики проникли в наше життя повсюдно: немає 

середовища, місць, де б їх не було. Наркоман тепер ні в кого не викликає 

асоціації з людиною-покидьком, яка пробує встромити у синю руку 

шприц. Сьогодні це зразковий учень, науковець чи бізнесмен, працівник 
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престижної фірми. Змінюється і ставлення суспільства до цього явища. 

Старше покоління вважає наркоманію хворобою, яка зачіпає 

«другорядних» людей у суспільстві. Проте молодь трактує наркотики як 

протиотруту на всі проблеми, як чудовий засіб, що мобілізує до 

витонченої чи фізичної праці, а також досконалий додаток на вечірці. 

Спричинює до експерименту різне: з цікавості, мода – підтримати колег 

у пошуках панацеї від  власних проблем – чи забава. Чисельність 

залежних від наркотиків лавиною зростає, а вік вживаючих наркотики 

постійно знижується. «Ніколи ще не було такого повального 

зловживання наркотиками в низці районів світу серед осіб 11-30 років, 

як в наш час», – говорить Джордж Бердвуд, лікар, журналіст, почесний 

голова Лондонського відділення асоціації з попередження наркоманії. 

Найбільш кількісно ураженими наркоманією регіонами України 

є: Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Луганська, та місто Київ – 

30.000 тис. осіб. Характерно, що на зазначені регіони припадає більше 

половини підоблікових осіб цієї категорії.  

За соціальним станом серед наркоманів переважають безробітні – 

74,2 %. Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості 

наркоспоживачів з числа сільських жителів. Якщо минулого року їх 

частка від загальної кількості наркоспоживачів складає на сьогодні – 

22,9 %. із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, 5,2 тис. – 

це неповнолітні, 29,1 тис. – жінки. 

Наркоманія породжує не тільки злочини, пов’язані з її існуванням 

(виготовлення, зберігання, збут, розкрадання наркотичних речовин), але 

й умови для вчинення інших злочинів (вбивств, крадіжок, розбійних 

нападів тощо). 

Об’єктами слідчого огляду по даній категорії справ можуть бути: 

- приміщення, де зберігають та виготовляють наркотичні 

засоби і психотропні речовини (аптеки, аптечні склади тощо); 

- ділянка, на якій ростуть коноплі, мак; 

- різного роду пристосування для приймання, зберігання та 

виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин; 

- власне зазначені засоби та речовини, а також прекурсори. 

Важливе місце в процесі розслідування злочинів даної категорії 

відводиться спеціалісту. Маючи певні знання, він здатен виявляти 

об’єкти, які не завжди може помітити слідчий, забезпечити оперативне 

виявлення слідів злочину. Дослідження свідчать, що участь спеціаліста в 

розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами, має процесуальну (у 

слідчих (розшукових) діях та при проведенні експертиз) і не 
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процесуальну (консультації, надання довідкових даних, свідчень та ін.) 

форми. 

Спираючись на консультацію спеціаліста, слідчий може більш 

точно визначити належність матеріальних слідів до події злочину, 

побудувати припущення про його механізм та дії злочинців. 

Рекомендації можуть стосуватись природи походження слідів, їх 

відповідності знайденим слідам зламу на перешкодах, придатності 

виявлених слідів рук для ідентифікації, перевірки по дактилоскопічних 

обліках тощо. 

У відповідності до зазначеної проблеми в ході огляду місця події 

спеціаліст звертає велику увагу на пошук так званих субстратних слідів-

мікрооб’єктів, в яких після ретельного дослідження можна виявити 

сліди наркотичних та психотропних речовин (кров, слина та ін.), а також 

предметів запахоносіїв. Вчасне виявлення таких об’єктів дає можливість 

оперативно розслідувати злочин. 

Важливе значення має огляд місця затримання, який дозволяє 

виявити сліди взуття, розсипаний наркотик, залишки його упаковки 

(паперу, поліетилену, целофану), мішки, сумки, інші предмети, тайники 

(у приміщеннях, підворіттях). Потрібно перевіряти показання на місці 

події. 

Важливе місце належить огляду одягу підозрюваного, оскільки 

найчастіше у складках кишень відшукують частки наркотичних та 

психотропних речовин, придатних для дослідження. З цією ж метою 

можна вилучити вміст з-під нігтів підозрюваного. При крадіжках 

наркотичних засобів із аптек, складів, лікувальних установ важливо 

ретельно провести огляд місця події та визначити, як і за допомогою 

чого злочинець забрався в приміщення, що вкрадено. Потрібно зважати 

на те, що наркомани крадуть в першу чергу наркотики, тому сліди 

злочинця потрібно шукати там, де останні зберігались, на предметах, 

яких він міг торкатись. 

Для участі в огляді слід запрошувати спеціаліста, який може 

надати допомогу у визначенні виду наркотичного засобу. Це може бути 

співробітник експертної служби, фармацевт, нарколог. У ході огляду він 

повинен описати стан, запах, колір, специфічні морфологічні ознаки 

виявленого об’єкта, орієнтовно визначити його вид, оскільки остаточні 

висновки можуть бути зроблені тільки після проведення відповідної 

експертизи. Вилучені наркотичні засоби та їх предмети-носії повинні 

бути детально описані, упаковані та опечатані. 

Розглянемо роль спеціаліста в проведенні такої слідчої 

(розшукової) дії, як обшук, її специфіку при розслідуванні злочинів, 
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вчинених наркоманами. Метою обшуку у зазначених випадках буде не 

тільки пошук викрадених цінностей, але і виявлення: 

- наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів; 

- предметів, призначених для введення наркотичних 

(психотропних) речовин в організм людини (шприци, трубки тощо); 

- предметів, які можуть свідчити про використання 

наркотичних препаратів (упаковки від ліків, які містять наркотичні 

речовини), а також їх зберігання, перевезення та виготовлення 

(м’ясорубки, кофемолки, хімічний та побутовий посуд тощо); 

- медичних рецептів, інструкцій та переліків лікарських 

препаратів невідомого походження. 

Пізнання спеціаліста дозволяють виявити схованки, в яких 

злочинці зберігають вкрадені коштовності, знаряддя вчинення злочину, 

печатки, штампи та медичні рецепти. По виявлених при обшуку 

медичних рецептах спеціаліст за дорученням слідчого відбирає зразки 

почерку, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. 

Документи, виявлені під час обшуку, дозволяють виявити 

замасковані зв’язки злочинців. До таких документів можна віднести: 

листи, квитанції камер зберігання, проїзні квитки. Крім того, злочинці 

використовують при листуванні своєрідний жаргон, зрозумілий 

спеціалісту. 

Участь спеціаліста, застосування відповідних технічних засобів 

(пошукових приладів, фото- та відеоапаратури), спеціально 

натренованих на пошук наркотиків службових собак – гарантія 

ефективного обшуку. Корисною є участь спеціаліста і в освідуванні 

злочинців-наркоманів. Для виявлення слідів ін’єкцій застосовують 

методику фотозйомки з розділенням кольорів. Факт застосування 

підозрюваним наркотичних або психотропних речовин може бути 

встановлений також за результатами виконання змивів (з рук, навколо 

носа та рота), відбору слини, крові. 

В той же час участь спеціаліста в проведенні слідчого 

експерименту, перевірці та уточненні свідчень на місці події, допиті, 

очній ставці недоцільна. 

Очевидно, що використання допомоги спеціаліста у 

розслідуванні злочинів, вчинених наркоманами, буде сприяти 

підвищенню ефективності слідчої діяльності та встановленню 

об’єктивної істини по справі. 
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ВІДМІННОСТІ У СПОСОБАХ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ І 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Одним із важливих структурних елементів окремої 

криміналістичної методики є криміналістична характеристика. Вона 

визначається у двох напрямах. Перший – це подальший розвиток теорії 

криміналістики, криміналістичної характеристики в цілому та її окремих 

видів. Другий напрям практичний і безпосередньо пов’язаний із 

завданнями, які необхідно вирішувати під час розслідування. В 

узагальненому вигляді практичне призначення криміналістичної 

характеристики полягає у підвищенні ефективності розробки і 

використання рекомендацій щодо аналізу слідчих ситуацій, побудові і 

перевірці слідчих версій, плануванню розслідування, організації та 

тактиці проведення слідчих (розшукових) дій, тактичних комбінацій і 

операцій, використанню допомоги громадськості і пов’язаних із цим 

більш вузьких завдань по розслідуванню та попередженню злочинів [1, 

с. 15]. 

Основною складовою криміналістичної характеристики є спосіб 

вчинення злочину. Комплексне дослідження цієї категорії дозволили 
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Г.Г. Зуйкову визначити її наступним чином: «спосіб вчинення злочину – 

це система дій по підготовці, вчиненню та приховуванню суспільно 

небезпечного діяння, що може бути пов’язане з використанням 

відповідних знарядь, засобів, умов місцевості та часу, а також 

детерміновані умовами зовнішнього середовища і рисами злочинця» [2, 

с. 16-17]. В. Ю. Шепітько визначає спосіб вчинення злочину як дії 

злочинця, що виражаються у системі операцій та прийомів, як збірне 

поняття, структура якого охоплює способи: а) підготування до 

злочинних дій; б) їх вчинення; в) приховування (маскування). Він 

зазначає, що існують злочини, які можуть учинятися без попередньої 

підготовки чи які не переслідують мети подальшого приховування самої 

події чи її слідів [3, с. 328]. Як бачимо, спільним у визначеннях поняття 

«спосіб вчинення злочину» є виокремлення у його структурі підготовки, 

безпосереднього вчинення та приховування злочину. 

Дослідження норм Особливої частини Кримінального кодексу 

України (далі – КК України) дає підстави до злочинів, вчинюваних у 

сфері обігу лікарських засобів, віднести наступні: 1) контрабанда 

фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК України); 

2) використання коштів, здобутих від незаконного обігу отруйних або 

сильнодіючих лікарських засобів (ст. 306 КК України); 3) незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, 

зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин 

або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ст. 321 КК України); 

4) фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих 

лікарських засобів (ст. 3211 КК України); 5) порушення встановленого 

порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної 

реєстрації лікарських засобів (ст. 3212 КК України) [4]. Всі ці злочини є 

умисними, тому, окрім безпосереднього вчинення злочину, можуть бути 

наявні ознаки підготовки до їх вчинення та приховування. До слова, у 

диспозиції окремих статей мова йдеться про великі та особливо великі 

розміри фальсифікованих лікарських засобів, що становить на даний від 

50 до 500 н.м.д.г. та від 500 і більше н.м.д.г. відповідно [5]. 

Підготовка до вчинення злочину – це певна система дій, що 

охоплюється злочинним умислом особи злочинця та передує діям щодо 

безпосереднього вчинення злочину. З огляду на досліджувані нами 

злочини, до типових підготовчих дій можна віднести: 1) вивчення 

законодавства, що регулює питання обігу в Україні та інших державах 

лікарських засобів; 2) вивчення попиту на певні лікарські засоби та цін 

на них; 3) підшукування постачальника певних лікарських засобів чи 

сировини для їх виготовлення; 4) підшукування спільників та розподіл 
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між ними ролей; 5) підшукування місця для зберігання лікарських 

засобів чи сировини для їх виготовлення; 6) підшукування місця (оренда 

чи купівля) для виробництва чи виготовлення лікарських засобів; 

7) закупівля для цього необхідного обладнання; 8) підшукування місця 

(окремих фізичних осіб, аптек, торгових точок) для збуту лікарських 

засобів; 9) підшукування засобів для транспортування лікарських 

засобів та маршрутів їх руху; 10) підробка необхідних для цього 

фальшивих документів; 11) розміщення реклами про продаж лікарських 

засобів; 12) закупівля необхідних витратних матеріалів (для пакування, 

перевезення лікарських засобів тощо). 

До типових способів безпосереднього вчинення злочинів у сфері 

обігу лікарських засобів доцільно віднести: 1) виробництво, 

виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з 

метою збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів; 2) збут 

отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів; 3) порушення 

встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, 

зберігання, відпуску, обліку, перевезення чи пересилання отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів; 4) виготовлення, придбання, 

перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо 

фальсифікованих лікарських засобів; 5) збут завідомо фальсифікованих 

лікарських засобів; 6) виробництво фальсифікованих лікарських засобів; 

7) умисне порушення порядку доклінічного вивчення та клінічних 

випробувань лікарських засобів; 8) фальсифікація результатів клінічних 

випробувань лікарських засобів; 9) порушення встановленого порядку 

державної реєстрації лікарських засобів. 

Серед типових способів приховування злочинів, вчинюваних у 

сфері обігу лікарських засобів, варто назвати: 1) поступова заміна 

фальшивих документів справжніми; 2) знищення документів, що 

свідчать про походження лікарських засобів чи їх облік; 3) заява про те, 

що нічого не було відомо стосовно фальсифікації лікарських засобів; 

4) знищення залишків сировини та самих лікарських засобів; 5) продаж 

обладнання, на якому виготовлялися, вироблялися лікарські засоби; 

6) використання посередників (третіх осіб), яким не повідомляється 

правдива інформація про лікарські засоби. 

Для подальшої розробки цієї криміналістичної категорії, на наш 

погляд, важливим є те, що всі ці злочини законодавцем розміщені в КК 

України у Розділі ХІІІ «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров’я населення», а також те, що більша частина злочинів у 

сфері обігу лікарських засобів або міститься у статті КК України та 
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згадується разом із наркотичними засобами, або співзвучна з ними. Для 

прикладу, ст. 305 КК України передбачає кримінальну відповідальність 

за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. У ст. 306 КК 

України говориться про відповідальність за використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин, 

отруйних або сильнодіючих лікарських засобів. До способів вчинення 

злочину, передбаченого ст. 321 КК України (мова йде про отруйні чи 

сильнодіючі лікарські засоби) за своїм змістом аналогічними є ст.ст. 307 

і 311 КК України, де мова йде про наркотичні засоби, психотропні 

речовини або їх аналоги та прекурсори. За своїм змістом схожі також і 

статті 322 та 317 КК України, де передбачена кримінальна 

відповідальність за організацію та утримання місць для вживання 

одурманюючих засобів та виробництва чи виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів відповідно.  

Вищенаведене доводить практичну можливість та доцільність 

використання напрацювань у сфері протидії наркозлочинам при 

розробці окремої методики розслідування злочинів у сфері обігу 

лікарських засобів. Це в жодному разі негативно не відобразиться на 

ефективності методики, а лише позитивно на них вплине і збагатить, 

виходячи зі специфіки предмету злочинного посягання. 
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ОСВІДУВАННЯ – ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ 

Виявлення злочинів, повʼязаних з незаконним обігом наркотиків, 

було і залишається прерогативою спеціальних оперативних підрозділів. 

Доказування фактів протиправної діяльності здійснюється кримінально-

процесуальними засобами, важлива роль в структурі яких належить 

слідчим (розшуковим) діям, за допомогою яких відбувається формування 

доказів внаслідок отримання інформації від речей (слідчий огляд, обшук, 

освідування). Організація і тактика їх проведення щодо розглядуваної 

категорії злочинів має певну специфіку та зумовлює необхідність 

розгляду окремих із них. 

Однією із таких слідчих (розшукових) дій є освідування (ст. 241 

КПК України), яку в теорії розглядають як різновид слідчого огляду, 

специфіка якого обумовлюється обʼєктом – тіло живої людини. Дана 

слідча (розшукова) дія належить до групи нонвербальних. Основним 

методом під час її проведення є звичайне спостереження за допомогою 

органів зору. Для поліпшення умов спостереження можуть 

використовуватись різноманітні освітлювальні прилади та пристрої, 

збільшувальні прилади (лупа) та світлофільтри для відшукання на тілі 

людини дрібних та слабо контрастних слідів наркотичної речовини або 

речовин, які використовуються для виготовлення наркотиків. 

Як засіб інформаційного забезпечення розслідування, освідування 

є різновидом слідчого огляду. У звʼязку із цим слід визнати помилковим 

віднесення до завдань даної слідчої дії встановлення стану та інших 

властивостей організму людини, що мають значення для кримінального 

провадження. Встановлення стану людини, що перебуває під дією 

лікарських чи наркотичних речовин потребує спеціальних медичних 

досліджень і є завданням судової експертизи. Тому, незважаючи на те, що 

законодавець не відносить встановлення цих обставин до тих, для яких 

проведення експертизи є обов‘язковим (ч. 2 ст. 242 КПК), практика 

засвідчує, що в усіх кримінальних провадженнях за даними фактами 

проводилась експертиза. Це відповідає загальному правилу про те, що в 
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усіх випадках експертиза має призначатися тоді, коли для з‘ясування 

певних обставин потрібні спеціальні знання. 

Чинний КПК України визначає коло осіб, які можуть бути піддані 

освідуванню (підозрюваний, свідок, потерпілий) (ч. 1 ст. 241). Зважаючи 

на коло осіб, які можуть бути носіями інформації про розглядувані 

злочини, поширеними є випадки, коли такі особи відмовляються від 

освідування, що створює несприятливу (конфліктну) ситуацію. 

У таких випадках слідчий має застосувати тактичні прийоми, щоб 

переконати особу добровільно пройти освідування та роз‘яснює, що воно 

може бути проведено примусово. Зважаючи на те, що освідуванню 

можуть піддаватися особи різних груп учасників кримінального 

провадження (підозрюваний, свідок), в теорії по різному вирішують 

питання застосування примусу. Одні категорично заперечують його 

застосування, інші допускають таку можливість за певних умов. 

Більшість авторів допускають примусове освідування 

підозрюваного та розглядають умови, за яких воно може бути проведено – 

зібраними доказами підозрюваний певною мірою викривається у злочині і 

виявляє зрозумілу зацікавленість у приховуванні його слідів, що 

знаходяться на тілі [1, с. 72]. 

Дещо інше ставлення науковців спостерігається щодо примусового 

освідування свідка. Так, Д. О. Савицький наголошує, що освідування 

свідка може проводитися у виняткових, чітко визначених законом 

випадках. Оскільки закон таких випадків не визначає, автор пропонує 

власне їх бачення: якщо є достатні підстави вважати, що на тілі свідка 

можуть бути знайдені сліди злочину або інші докази, що мають значення 

у кримінальному провадженні, а також для оцінки правдивості його 

показань [2, c. 25]. 

Якщо піддати аналізу запропоновані автором підстави 

примусового освідування різних учасників кримінального провадження, у 

них важко знайти суттєві відмінності. У них мова іде про те, що наявні у 

слідчого дані свідчать про можливість виявити на тілі цих осіб сліди 

злочину або особливі прикмети. 

У цьому зв‘язку, слушною є думка С. М. Стахівського про те, що 

постанова про освідування, винесена відповідно до вимог кримінального 

процесуального закону, є обов‘язковою для виконання усіма особами, у 

тому числі свідками. Завдання слідчого – встановити істину, а оскільки 

вони не завжди заінтересовані у цьому, їх відмову добровільно пройти 

освідування можна розуміти як приховану протидію розслідуванню [3, 

с. 32]. Вважаємо, що коли є протидія розслідуванню, недоцільно 

позбавляти слідчого можливості застосувати усі допустимі законом 
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засоби для виявлення на тілі особи слідів контакту з наркотичною 

речовиною або її вживання. Таке вирішення даного питання ґрунтується 

на положеннях ч. 3 ст. 241 КПК України, в якій зазначається, що у разі 

відмови особи, незалежно від її процесуального статусу, пройти 

освідування добровільно, воно проводиться примусово та відповідає 

вимогам ч. 7 ст. 110 КПК України про те, що постанова прокурора є 

обов‘язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, 

свобод чи інтересів яких вона стосується. 

Доцільність та допустимість примусового освідування 

підтверджується результатами опитування слідчих, за якими кількість 

осіб, що свідомо ухиляються від освідування останнім часом значно 

зростає, зокрема: 87% – підозрюваних, 21% – потерпілих, 9% – свідків [4, 

с. 341]. 

На завершення слід зазначити, що закріплення у нормі КПК права 

слідчого проводити освідування примусово, якщо особа відмовляється 

пройти його добровільно, справляє на неї необхідний психологічний 

вплив, а правильне його роз‘яснення особі сприятиме зменшенню 

конфліктних ситуацій. Подальші дослідження даної слідчої (розшукової) 

дії, як ефективного засобу інформаційного забезпечення розслідування та 

узагальнення слідчої практики сприятимуть розробленню 

криміналістичних рекомендацій щодо покращення її проведення при 

розслідуванні злочинів у сфері наркобізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ 

З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

За незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилку або збут наркотичних засобів або психотропних речовин, їх 

розкрадання або вимагання, незаконні посіви або вирощування 

заборонених до вироблення рослин, що містять наркотичні речовини, 

організацію місць для споживання наркотичних речовин або 

психотропних речовин, незаконну видачу та підробку рецептів або інших 

документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або 

психотропних речовин Кримінальним кодексом України передбачена 

кримінальна відповідальність (ст. ст. 305-320 КК) [1]. 

Залежно від джерел надходження до споживачів наркотичні засоби 

і психотропні речовини можна розділити на групи: а) наркотичні лікарські 

препарати, які вживаються в медицині; б) речовини, що виготовляються 

кустарними способами з рослинної сировини, а також з деяких 

наркотичних лікарських засобів або шляхом самостійного синтезування; 

в) препарати, вживані зарубіжними державами, що потрапили в нашу 

країну контрабандним шляхом [2]. 

Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, має свої особливості, що проявляється у проведенні 

комплексу слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК, з метою 

встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні. Огляд місця 

події як слідча (розшукова) дія, яку законодавцем відповідно до частини 

третьої статті 214 КПК дозволено у невідкладних випадках проводити до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 

здійснюється негайно після завершення огляду [3], має велике значення 

для розслідування. Огляд – це слідча (розшукова) дія, в ході якої 

виявляють, безпосередньо сприймають, оцінюють і фіксують стан, 

властивості та ознаки матеріальних об’єктів з метою отримання 

фактичних даних, що мають значення для встановлення істини у 

кримінальному провадженні [4]. Огляд проводиться слідчим, прокурором 

з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 
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кримінального правопорушення. Необхідно відмітити, що різновидом 

огляду являється огляд місця події, тобто слідча дія, що полягає у 

безпосередньому вивченні території, на якій зроблено той або інший 

злочин, з метою ретроспективного розуміння сутності події, що відбулася, 

а також здійснювана для виявлення, фіксації й вилучення речових й інших 

доказів як свідоцтв того, що відбулося [4]. 

Враховуючи специфіку злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів, ми приєднуємось до тих науковців, що пропонують 

виділити такі різновиди огляду: а) огляд ділянки місцевості або 

приміщення, де вирощуються наркотиковмісні рослини для збуту; б) 

огляд приміщення, де здійснюється виготовлення або виробництво 

наркотиків для збуту; в) огляд місцевості, де відбулася передача 

наркотику [5]. Огляд ділянки місцевості або приміщення, де вирощуються 

наркотиковмісні рослини для збуту, є досить специфічною слідчою дією, 

адже після її проведення незаконний посів підлягає обов’язковому 

знищенню. В протоколі огляду необхідно обов’язково зафіксувати 

наступні фактичні дані:  місцезнаходження земельної ділянки чи 

приміщення з незаконним посівом рослин, розмір, наявність огорожі, 

охорони, спеціального обладнання, наявність шляхів підходу до неї та 

опис прилеглої території;  які саме рослини вирощуються, розмір посіву, 

його розташування відносно інших культур, кількість наркотиковмiсних 

культур на одиниці площі;  детальний опис слідів культивування рослин; 

 сліди збирання або виготовлення наркотичних засобів (надрізи на 

головках маку, наявність скошених ділянок, сліди збирання верхніх чи 

інших частин конопель);  наявність знарядь і засобів для культивації 

рослин на ділянці з посівом або прилеглій території;  наявність слідів 

перебування певних осіб на ділянці або в приміщенні, тобто слідів 

транспортних засобів, взуття, відбитків пальців рук тощо. При огляді 

приміщення, де здійснюється виготовлення або виробництво наркотиків 

для збуту, необхідно вилучити наступні об’єкти:  всю сировину для 

виготовлення наркотиків;  весь виготовлений наркотик, як кінцевий 

продукт та відходи технологічного процесу;  засоби, знаряддя, 

обладнання та пристосування, що використовувались в технологічному 

процесі виготовлення чи виробництва наркотику;  літературу з хімічного 

синтезу, фармакології та фармацевтики, записи з хімічними формулами;  

зразки та проби кіптяви на стелі, стінах, засобах вентиляції, води із систем 

каналізації тощо;  записи, що свідчать про виготовлення та збут 

наркотичних засобів і психотропних речовин (у зошитах, на окремих 

аркушах, щоденниках);  записники, фотографії, будь-які електронні носії 



78 

інформації (диски пам’яті комп’ютера, флеш карти, диски, мобільні 

телефони), за допомогою яких можна встановити зв'язки затриманого та 

його причетність до збуту наркотиків;  чисті бланки рецептів, кліше 

печаток, які свідчать про виготовлення рецептів на право придбання 

наркотиковмiсних препаратів. Пакувати разом матеріали та речовини, 

виявлені в різних місцях, заборонено. При огляді лікарських 

наркотиковмiсних препаратів особливу увагу слід зосередити на фіксації в 

протоколі назви препарату, його форми, особливостей пакування, 

підприємстві, що виготовляє його, терміну придатності, маркуванні. При 

огляді пакунків, ампул чи інших ємкостей з наркотиками (чи просто 

підозрілих за змістом) слідчий повинен вжити заходів щодо виявлення, 

фіксації і вилучення за допомогою фахівця слідів пальців рук на них. 

У протоколі огляду місця події слід вказати повний перелік усіх 

вилучених предметів із зазначенням їх якісних і кількісних характеристик 

(вигляд, склад, консистенція, колір, об'єм, вага), а також особливості 

пакувальних засобів та матеріалів. При огляді притонів у протоколі слід 

відобразити виявлену на момент огляду обстановку, сліди використання 

наркотичних засобів; факт перебування в цих приміщеннях конкретних 

осіб. Головною метою огляду місцевості, де відбулася передача 

наркотику, є знайдення речей, предметів, викинутих або прихованих 

особою, що підозрюється у причетності до збуту. В першу чергу огляд 

повинен бути направленим на виявлення наркотиків та отриманих від 

збуту грошей (цінностей), від яких завжди намагаються позбавитись 

злочинці. Але, слід пам’ятати, що в процесі обстеження території можуть 

бути знайдені й інші речові докази злочинної діяльності, наприклад, 

шприци, голки до них, матеріал для пакування наркотиків, листки із 

записами даних «клієнтів», розписками, тощо [5]. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ 
ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИРОБНИЦТВОМ, 

ВИГОТОВЛЕННЯМ, ПРИДБАННЯМ, ЗБЕРІГАННЯМ, 
ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ЧИ ПЕРЕСИЛАННЯМ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 
АБО ЇХ АНАЛОГІВ 

У теорії та практиці часто виникають питання щодо правильної 

кваліфікації діянь, які полягають у виробництві, виготовленні, 

придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

На перший погляд ці дії підпадають під ознаки кримінального 

правопорушення передбаченого статтями 307, 309 КК України. 

Подібну норму містить і КУпАП у статті 44. Тож на що потрібно 

звернути увагу? 

Предметом кримінального правопорушення являються 

наркотичні засоби, психотропні речовини, аналоги наркотичних 

засобів. Предметом адміністративного правопорушення є лише 

наркотичні засоби  та психотропні речовини. Тобто до переліку 

останніх не входять аналоги наркотичних засобів.  

Об’єктивна сторона ст. 44 КУпАП не охоплює дії пов’язані із 

виготовленням наркотичних засобів або психотропних речовин. Такі 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/
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дії є об’єктивною ознакою кримінального правопорушення і 

охоплюють всі протиправні дії (за винятком виробництва), включаючи 

рафінування та екстракцію, в результаті яких вони одержуються, а 

також перетворюються на інші готові до використання форми чи на 

лікарські засоби, що їх містять [3]. Наприклад, вилучення опію-сирцю 

із зрізаних головок зеленого маку, висушування зрізаних стебел, 

коробочок маку всіх видів після вилучення з них насіння тощо[4, 

с. 1042]. 

Мета є основною ознакою, що відмежовує кримінальні 

правопорушення передбачені ст. 307 та ст. 309 КК України. Так, 

діяння які полягають у виробництві, виготовленні, придбанні, 

зберіганні, перевезенні чи пересиланні  наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту слід 

кваліфікувати лише за ст. 307 КК України, де сам збут є самостійною 

формою об’єктивної сторони цього злочину. 

Судова практика встановила, що якщо ж наркотичний засіб 

виготовлено для збуту, а особа не встигла його збути, вона повинна 

відповідати не за приготування до збуту, не за готування чи замах до 

злочину передбаченого ст. 307 КК України (курсив виділено мною), а 

за виготовлення для збуту наркотику, що є закінченим злочином [4, 

с. 1042].  

Слід наголосити на тому, що мета одержати майнову вигоду із 

збуту чи відсутність такої мети значення для кваліфікації не має так як 

безоплатна передача предмету злочину є однією із форм збуту. Судова 

практика вказує, що безоплатна передача чи пересилання 

наркотичного засобу в місця позбавлення волі в цілому правильно 

кваліфікуються судами як збут за ст. 307 КК України [5]. 

Відсутність такої ознаки, як збут та мета збуту є характерна не 

лише для діяння передбаченого ст. 309 КК України, але й для 

адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44 КУпАП. 

Ще однією вагомою ознакою на яку слід звернути увагу є 

розмір наркотичних засобів чи психотропних речовин. Так, незаконні 

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в 

невеликих розмірах є адміністративно каране діяння. З чого логічно 

випливає що вчинення таких дій щодо наркотичних засобів, 

психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, тобто 

таких що перевищують невеликий розмір, є кримінально караним 

діянням і в залежності від мети буде кваліфікуватись за відповідною 

частиною ст. 307 або ст. 309 КК України. Та з цього правила є 
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виключення, коли предметом є особливо небезпечні наркотичні засоби 

чи психотропні речовини, їх розмір не визначається (наприклад, 

героїн, ефедрон). У такому випадку кримінальна відповідальність за 

ст. 309 КК України настає в разі здійснення таких незаконних дій 

навіть із мізерною кількістю цих наркотичних засобів [5]. 

Дискусійним являється питання щодо кваліфікації дій особи, в 

якої вилучено декілька видів наркотичних засобів, кожен з яких не 

перевищує невеликий чи великий їх розмір. 

Судова практика показує, що допустимим є складення розмірів 

наркотичних засобів різних видів. Розмір цих засобів (речовин) 

визначається виходячи з їх загальної кількості. У випадках, коли 

предметом злочину разом із наркотичним засобом чи психотропною 

речовиною є ще й прекурсор, об’єднувати їх розміри неприпустимо. 

Можна складати лише розміри прекурсорів різних видів [5]. 

Таким чином при вирішенні питання щодо правильної 

кваліфікації діянь пов’язаних з незаконним  виробництвом, 

виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи 

пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів та встановлення відповідного виду відповідальності слід 

враховувати: об’єктивну сторону, предмет та його розмір, а також мету 

протиправного діяння. 
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ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПІЛЬНОЇ 
НАРКОЛАБОРАТОРІЇ 

Поряд з надходженням синтетичних контрабандних наркотиків 

через кордон існує реальна загроза створення нелегальних осередків з 

їх виготовлення місцевими нарковиробниками.  

Незважаючи на нібито незначне вживання синтетичних 

препаратів, це асоціальне явище становить підвищену суспільну 

небезпеку, тому своєчасне виявлення й ліквідація підпільних 

нарколабораторій є одним із пріоритетних напрямів роботи у сфері 

боротьби з незаконним наркообігом [1, с. 152]. 

На думку О. В. Рубежанської при документуванні злочинів, 

пов’язаних з підпільним виготовленням наркотиків існують певні 

проблемні питання. 

По-перше, нормативно не визначено види та класифікацію 

обладнання, призначеного для виготовлення наркотиків. Це не тільки 

затрудняє його облік та ідентифікацію, здійснення порівняння для 

подальшого запобігання витоку такого обладнання до незаконного 

обігу, а й негативно впливає на результати розслідування, пов’язаних з 

незаконним обігом такого обладнання. 

По-друге, відсутня номінальна норма, що розкриває 

етимологічне значення терміну «підпільна нарколабораторія», а також 

загальновизнана дефініція, яка використовується у зарубіжній 

літературі. 

Залишаються неврегульованими питання проведення 

першочергових слідчих дій на місці скоєння злочину, що вчинено з 

обладнанням, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, 
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психотропних речовин або їх аналогів. З урахуванням того, що вказане 

обладнання є небезпечним для життя та здоров’я людини виникає 

необхідність застосування додаткових заходів безпеки при вилученні, 

зберіганні та знищенні предметів та речовин, вилучених під час огляду 

підпільної лабораторії з нелегального виготовленню синтетичних 

наркотиків[2, с. 272]. 

Підпільна нарколабораторія є об’єктом підвищеного рівня 

небезпеки, в якому наявна загроза отруєння наркотичними засобами 

або психотропними речовинами чи іншими отруйними або 

високотоксичними речовинами від потрапляння на шкіру або вдихання 

парів, отримання хімічних опіків тощо.  

Захоплюючи нарколабораторію необхідно передбачати 

наявність вибухових пристроїв (наприклад, розтяжки, міни-пастки) та 

легкозаймисті речовини як в її середині, так і на прилеглій території [3, 

с. 83]. 

Не виключається можливість організації спостереження 

наркоділками за прилеглою територією підпільної нарколабораторії, у 

тому числі за допомогою приладів нічного бачення. У такому разі всі 

намагання працівників поліції щодо її ліквідації можуть бути марними: 

наркоділки заздалегідь знищать обладнання та хімічні речовини. 

Перед безпосереднім захопленням підпільної нарколабораторії 

встановлюється приховане спостереження як за нею, так і за 

прилеглою територією. Встановлюється режим роботи 

нарколабораторії, особи, які її відвідують, шляхи підходу групи 

захоплення та можливі шляхи відходу наркоділків, вивчається тип 

дверей та моделі замків. Як правило, протиправна діяльність 

нарколабораторії нетривала, оскільки її обладнання та хімічні 

речовини швидко знищуються зловмисниками.  

Захоплення підпільної нарколабораторії має проходити миттєво. 

Тому для цього бажано залучати підрозділи спеціального призначення. 

Штурмуючи нарколабораторію, слід продумати швидкий та безпечний 

вхід у приміщення, відкриття запираючих пристроїв у дверях і вікнах, 

через які будуть проникати у приміщення працівники поліції, 

визначитись щодо потреби та доцільності використання спеціальних 

пристроїв примусового відкривання дверей.  

Враховуючи, що під час штурму працівники спецпідрозділів 

іноді не звертають уваги на оточуючі предмети (хімічні препарати, 

речовини, рідину тощо), а концентрують свою увагу на людях, тому 

перед захопленням оперативні працівники поліції підлягають 

інструктажу. Під час інструктажу не потрібно називати хімічні 
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формули, що використовуються наркоділками під час синтезу 

наркотичних засобів, оскільки це не завжди запам’ятовується. Варто 

сконцентрувати увагу на таких факторах: 

- бажано не стріляти під час захоплення, особливо під час 

втрати орієнтування у задимленому приміщенні (вогонь від пострілу 

може спричинити вибух газу); 

- звертати увагу на електричні дроти, водяні шланги, щоб не 

допустити їх відключення, розрив та пошкодження; 

- під час затримання не допускати пошкодження, перевертання 

та биття хімічного посуду, розлиття рідини; 

- після затримання осіб, останніх необхідно міцно зв’язати або 

тримати на належній відстані від хімічного посуду для недопущення 

ними пошкодження та розбивання обладнання, знищення речових 

доказів; 

- як тільки всі особи будуть затримані, негайно треба відкрити 

вікна та провітрити приміщення; 

- торкатись руками ні до чого до прибуття експертів; 

- під час проведення огляду (обшуку) затриманих слід пам’ятати 

про можливість наявності у них шприців та голок зі слідами 

інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІДу, гепатиту тощо). 

Під час інструктажу роз’яснюються правила застосування 

вогнепальної зброї та надання медичної допомоги при пораненнях. 

Члени групи захоплення забезпечуються засобами індивідуального 

захисту: рукавички, респіратори, спеціальні окуляри. Від правильного 

поводження на місці події залежить безпека учасників огляду та успіх 

операції. 

З метою запобігання підвищення рівня наркозлочинності 

оперативними підрозділами Національної поліції України необхідно 

зосереджувати увагу на викритті кваліфікованих кримінальних 

правопорушень по пріоритетних напрямках, зокрема, пов’язаних зі 

збутом наркотичних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, 

легалізацією коштів отриманих від незаконного обігу наркотичних 

засобів, припинення діяльності організованих злочинних 

наркоугруповань, та ліквідацією підпільних нарколабораторій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ 
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 

ІНТЕРНЕТ 

Інтернет, днем народження якого вважають 29 жовтня 1969 р., 

вже давно став невід’ємною частиною нашого життя. Він допомагає 

спілкуватися, займатися бізнесом і благодійністю, робити покупки, 

сплачувати комунальні послуги, розважатися тощо. Можливості 

Інтернету дозволяють створити потужну базу для забезпечення 

освітніх процесів (дистанційне навчання, обмін літературою тощо). У 

Всесвітній павутині нині розміщена величезна кількість інформації, 

яка у той чи інший момент та спосіб може стати для людини 

корисною, цікавою. Однак, проблема полягає у тому, що ця 

інформація стає у нагоді не тільки для досягнення благородних, але й 

протизаконних цілей. 

Останнім часом побільшало випадків учинення злочинів 

(кримінальних правопорушень) з використанням мережі Інтернет. У 

переважній своїй більшості це крадіжки, шахрайства, незаконний обіг 

наркотиків, посягання на територіальну цілісність і недоторканість 

України. У зв’язку з цим, у слідчого нерідко виникає потреба 

працювати з інформацією, що міститься на веб-сторінках, та 
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вирішувати питання про можливість її використання в процесі 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню. 

Одним із перших нетрадиційні на той час джерела доказів почав 

вивчати О. Т. Боннер, який їх класифікував наступним чином: 1) аудіо- 

та відеозаписи; 2) електронні документи; 3) відомості, отримані з 

глобальних інформаційних систем; 4) електронна пошта; 5) свідчення 

спеціальних технічних засобів; 6) засоби «електронного судочинства» 

(відеоконференції, офіційні веб-сайти, електронне листування, 

автоматизовані судові інформаційні системи тощо) [1, с. 46–48]. 

Схожу класифікацію пропонує і цивіліст А. Ю. Каламайко: 1) звуко- та 

відеозаписи; 2) електронні документи; 3) інша інформація в 

електронній формі (інформаційні повідомлення). А їх джерелами 

пропонується вважати файли, які створюються користувачем, та 

файли, які створюються самою системою [2, c. 10]. Автор, хоч і 

розглядає цю проблематику з позиції цивільного процесу, зазначає, що 

відповідно до ч. 2 ст. 61 ЦПК України не підлягають доказуванню 

обставини, які визнані судом загальновідомими. Відповідно до цього, 

А. Ю. Каламайко до загальновідомих обставин пропонує включати як 

факти, що відомі широкому колу осіб, так і факти, відомості про які 

можуть бути отримані судом з надійних та загальнодоступних джерел 

у судовому розгляді. Саме до останньої групи можна віднести веб-

сайти [3, c. 119]. 

Слушну думку висловлює О.Ю. Гусєв про те, що на 

сьогоднішній день доцільно говорити не про види електронних 

доказів, а про найбільш поширені джерела цифрової інформації. 

Найбільше за обсягом доказової інформації міститься в мережі 

Інтернет, яка може бути використана в якості доказу. Ці докази 

характеризуються наступними особливостями: 1) мають динамічний 

характер; 2) носій цифрової інформації, що зберігає доказову цифрову 

інформацію, є доволі віддаленим від місця здійснення судочинства, 

тому інколи подати носій інформації до суду неможливо [4]. 

Д. М. Цехан акцентує увагу на тому, що інформація, яка 

створена за допомогою високих інформаційних технологій має 

унікальні особливості, які відрізняють її від усіх форм представлення 

інформації, що існували раніше та є звичними для слідчих, зокрема: 

вона існує у нематеріальному вигляді; вона зберігається на 

відповідному носієві, оперативній пам’яті ЕОМ або каналі зв’язку; для 

її сприймання та дослідження необхідне використання програмно-

технічних засобів; вона має здатність до дубляжу, тобто копіювання 

або переміщення на інший носій без втрати своїх характеристик; вона 
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має особливий статус оригіналу і може існувати у такому статусі в 

декількох місцях. 

Автор зауважує, що експертами Scientific Working Group 

запропоновано під терміном «цифрові докази» розуміти будь-яку 

інформацію доказового значення, які зафіксована чи передана у 

цифровій формі. І саме тому сьогодні можна говорити про існування у 

нашому кримінальному процесі «цифрових доказів», під якими слід 

розуміти фактичні дані, що представлені у цифровій (дискретній) 

формі та зафіксовані на будь-якому типі носія та після обробки ЕОМ 

стають доступними для сприйняття людиною. Варто погодитися з 

думкою Д. М. Цехана стосовно того, що для закріплення у якості 

доказів інформації, яка отримана внаслідок проведення слідчих 

(розшукових) чи негласних слідчих (розшукових) дій, потрібне 

виконання принаймні трьох умов. По-перше, необхідно здійснити 

оформлення всіх необхідних документів, що підтверджують правові 

підстави, окреслюють коло суб’єктів та умови фіксації даних у 

відповідності до чинного законодавства України. По-друге, при 

фіксації необхідно уникати можливих фізичних дефектів відповідного 

носія та забезпечувати максимально високу якість фіксації з метою 

можливості подальшого експертного дослідження такої інформації. 

По-третє, у разі відсутності у слідчого необхідних спеціальних 

технічних знань та навичок роботи з апаратними засобами та 

програмним забезпеченням, повинні залучатись спеціалісти, здатні 

кваліфіковано поводитися з ними, і згодом підтвердити технічну 

можливість та факт отримання таких відомостей у судовому засіданні 

[5, c. 256–258]. 

КПК України також приділяє увагу питанню використання в 

процесі доказування «цифрових доказів». У ч. 2 ст. 84 КПК України 

вказується, що процесуальними джерелами доказів можуть бути 

показання, речові докази, документи та висновки експертів. У ст. 99 

КПК України зазначається, що документ – це спеціально створений з 

метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить 

зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо 

відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, 

що встановлюються під час кримінального провадження. До 

документів, за умови наявності в них відомостей вищевказаних 

відомостей, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, 

відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні) [6]. Як 

бачимо, законодавець певним чином врегулював питання 

використання «цифрових доказів» під час розслідування злочинів 
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(кримінальних правопорушень). Однак, спірним залишилося питання 

розуміння такого доказу як речового доказу чи документа. 

На даний час спостерігаються певні проблеми щодо роботи з 

контентом веб-сторінок та його використанням у процесі доказування в 

силу різних причин. Основними з них можна назвати недостатню 

підготовку слідчих у цьому аспекті та неузгодженість процесуального 

законодавства. На даний час варто говорити про те, що практикою 

вироблені механізми фіксації вмісту веб-сторінок, які носять 

фрагментарних (поодинокий) характер та потребують вдосконалення: 

1) подання рапорту слідчим (працівником оперативного підрозділу) разом 

із роздруківкою веб-сторінки через браузер чи з використанням функції 

Print Screen; 2) огляд веб-сторінки самостійно чи із залученням спеціаліста 

та складання протоколу огляду; 3) скерування запиту до відповідного 

провайдера щодо змісту веб-сторінки; 4) використання можливостей 

сучасних техніко-криміналістичних експертиз (комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів, інформаційно-комп’ютерної, телекомунікаційних 

систем та засобів, комплексної). 
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СЕКЦІЯ № 4. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВІ НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ 

Ботнаренко І. А., старший науковий 
співробітник наукової лабораторії з 
проблем кримінальної поліції навчально-
наукового інституту № 1 Національної 
академії внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

ВПЛИВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 
НАРКОМАНІЇ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 

Наркоманія серед неповнолітніх становить серйозну загрозу 

національній безпеці України: передусім, через складне економічне 

становище, відбувається активізація ділками і злочинними елементами 

протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та втягнення 

до торгівлі ними як малозабезпечених, так і малолітніх та неповнолітніх 

осіб. Крім того, наслідки немедичного вживання наркотичних та 

психотропних речовин та засобів для фізичного та психічного здоров’я 

підростаючого покоління є вражаючими: окрім збільшення кількості осіб, 

які перебувають на обліку в медичних закладах із діагнозом «наркоманія», 

занепокоєння викладає підвищення рівня захворюваності населення на 

соціально-небезпечні хвороби (ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз тощо).  

Як одна з найгостріших соціальних проблем, проблема 

наркотизації молоді постійно привертає увагу науковців-правників: 

В. І. Борисова, В. О. Глушкова, В. В. Голіну, С. Ф. Денисова, 

О. М. Джужу, М. І. Мельника, А. А. Музику, В. Я. Тація, М. І. Хавронюка, 

В. І. Шакуна та багатьох інших. 

З точки зору соціальної педагогіки, наркозалежність є результатом 

тривалого впливу сукупності негативних соціалізуючих чинників і умов, 

призводить до глибоких особистісних деформацій, що заважають 

нормальній соціалізації. Тому це явище безумовно слід розглядати лише у 

взаємозв’язку з десоціалізуючими та дестабілізуючими умовами і 

факторами, що впливають на особистість. 

Причини та фактори, які детермінують вживання неповнолітніми 

наркотичних засобів, різноманітні та лежать в основі різних сфер 

суспільної діяльності. Основне місце в моральному формуванні 
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особистості належить сім’ї як мікросередовищу, де формується світогляд 

та життєві установки особи. Разом з тим, сім’ї належить головна роль у 

профілактиці розповсюдження наркоманії та ранньому їх виявлені.  

Так, виділяють чотири типи сімей з порушеннями емоційного 

спілкування, які спонукають виникненню наркологічних захворювань: 

1) сім’я з травматизацією дітей, де діти, які зазнали насильства, особливо з 

боку батьків, можуть потім ідентифікувати себе або з агресором, або з 

жертвою. Але і в тому і в нашому випадку почуття болю, сорому, жаху 

залишаються, та можуть стати причинами адиктивної поведінки; 

2) «нав’язлива» сім’я – де батьки нав’язують себе дитині, нав’язливо 

контролюють її поведінку, що викликає в ній сором та злобу. У таких 

батьків існують нереалістичні очікування відносно дітей. В таких 

випадках може виникати маска фальшивої ідентичності, лицемірні ролі в 

якості захисту. Неспіввідношення своєму справжньому «я» можуть 

компенсаторно призвести до вживання наркоречовин; 3) «брехлива» сім’я 

– в результаті постійної неправди, яка культивується в сім’ї, домінуючою 

емоцією в дитини стає сором, відбувається деперсоналізація, втрачається 

відчуття реальності. Наростаюче відчуження, фальшивість відносин в 

сім’ї можуть стати одним із факторів звикання до наркотиків; 

4) «непослідовна, ненадійна сім’я» – сім'я, в якій батьки не встановлюють 

чітких норм поведінки, у яких діти залишаються наданими самим собі, і 

де дисциплінарна практика надмірно сувора й непослідовна, підлітки 

піддаються більшому ризику здійснення правопорушень і частого 

вживання алкоголю й наркотиків [1, с. 32]. 

Різними дослідженнями встановлено, що факторами 

мікросоціального характеру, що впливають на виникнення потягу у 

неповнолітніх до вживання наркотичних засобів, є: а) негативний приклад 

батьків, родичів і друзів; асоціальна спрямованість сім’ї; б) наявність 

сімейних проблем, конфліктів, дисгармонійність стосунків з батьками; 

в) низький рівень освіченості і педагогічної грамотності батьків, 

неадекватність чи відсутність виховних впливів (відносини 

авторитарності і лібералізму); г) жорстокий контроль, недовіра до 

старшокласника, неповага до його особистості; д) надмірна емоційна 

прив’язаність до батьків (виховання за типом гіперопіки) або виховання за 

типом гіпоопіки або емоційного відчуження (відсутність емоційного 

тепла, зацікавленості дитиною, психологічний дискомфорт, жорстокість, 

відсутність почуття захищеності, сердечності у ставленні до дитини); 

бездоглядність дитини; е) сімейна обтяженість алкоголізмом чи 

наркоманією (у цьому випадку вживання наркотичних засобів може стати 

повторенням «життєвого сценарію батьків») [2, 3].  
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Отже, несприятливі умови в сім'ї та порушення стосунків у 

відносинах «батьки – дитина» не можуть не відбитися на психологічному 

благополуччі підлітка та не вплинути на формування у нього негативних 

потягів та схильностей, зокрема, до вживання наркотичних засобів, як 

захисного механізму від сімейного неблагополуччя. Тому і заходи з 

протидії цьому антисуспільному явищу повинні здійснюватися з 

урахуванням того факту, що наркоманія – це не тільки проблема особи, а 

й проблема родини. 
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ПРОФІЛАКТИКА ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ 
РЕЧОВИН СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

На сьогодні наркоманію відносять до соціальних проблем. 

У виникненні адиктивної поведінки звинувачують і безробіття, і 

політичну нестабільність, і моральну розбещеність. Отже, необхідною 

складовою роботи з профілактики наркоманії є своєчасне виявлення 

підлітків “групи ризику” і надання їм психолого-педагогічної допомоги. 

Для цього соціальні педагоги повинні мати достатній рівень 

поінформованості про причини виникнення потреби до наркотиків у 

підлітків і володіти відповідними соціально-психологічними заходами й 

мето-дами профілактичної антинаркотичної роботи.  
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На сьогодні багато вчених займаються розробкою питань 

профілактики наркоманії в Україні. Серед них: спеціалісти Українського 

науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи 

(О. Коструб, О. Вінда, І. Сомовата та ін.), Інституту психології 

ім. Г. Костюка АПН України (Н. Максимова, С. Толстоухова), 

Українського державного центру соціальних служб для молоді 

(З. Зайцева, Г. Рашковський та ін.), Українського інституту соціальних 

досліджень (О. Баларієва та О. Яременко), а також спеціалісти інститутів, 

університетів, організацій, установ, які займаються проблемами здорового 

способу життя в дітей, підлітків та молоді (Б. Лазаренко, І. Пінчук, 

А. Мазаєв та ін.). 

Простежується тенденція до зниження середнього віку, у якому 

молодь починає налити, вживати алкоголь та інші психоактивні речовини 

(ПАР). Згідно досліджень, "18 % хлопців і 14 % дівчат починають 

вживати пиво у віці до 9 років" [1, с. 29]. 

Маємо зазначити, що спостерігається тенденція вживання більш 

небезпечних наркотичних засобів, змінюється структура наркотизації. 

Сучасні підлітки вже з 11-12 років починають використовувати 

опіатоподібні і коноплеві культури. Сучасна молодь навіть не приховує, 

які психотропні та наркотичні засоби вживає. Особливо гострою 

проблема вживання психоактивних речовин є в загальноосвітніх 

навчальних закладах, що зумовлено віком контингенту учнів. 

Основна частина учнів є неповнолітніми та іноді проживає в 

проблемних, неблагополучних сім’ях, батьки яких мають низький рівень 

поінформованості про наркотики, відсторонюються від питань 

профілактики (не володіють знаннями про психологічні та вікові 

особливості підлітка, причини вживання ПАР) або ж самі подають дітям 

негативний приклад. 

16-17 років – найкриміногенніший віковий період. Саме у цьому 

віці підлітки скоюють 60-65 % злочинів від загальної кількості злочинів, 

що скоїли неповнолітні. Отже, на сьогоднішній день питання боротьби з 

наркоманією стоїть на одному рівні з питанням стосовно боротьби зі 

злочинністю (45 % злочинів вчиняються у стані наркотичного сп’яніння). 

Досягнення мети антинаркотичної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі зумовлює її зміст і напрямок. У профілактиці 

наркоманії вчені виділяють два види профілактики: загальну та 

індивідуальну. 

Загальна антинаркотична профілактика може включати: 
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– роз’яснення учням гігієнічних і моральних аспектів шкідливості 

вживання наркотичних і психоактивних речовин. Роз’яснення причин 

виникнення наркоманії і токсикоманії; 

– розкриття суті наркоманії як захворювання і картини ранніх 

ознак цього захворювання; 

– характеристика соціальних, економічних, етичних, психічних, 

юридичних наслідків вживання наркотиків; 

– виявлення учнів, які за методом "рівний-рівному" могли б 

інформувати своїх однолітків та проводити з ними заходи; 

– нетрадиційні форми виховної роботи по профілактиці 

психоактивних речовин: літературно-музичні композиції, змагання 

команд КВК, ігрові програми. 

Основні вимоги до антинаркотичної профілактичної діяльності: 

повинна мати безперервний характер;вестись одночасно проти вживання 

всіх груп психоактивних речовин – тютюну, алкоголю, лікарських та 

нелегальних наркотичних засобів; врахування актуальності інформації 

про ПАР; інформація не повинна бути насичена термінами, теоретичними 

та статистичними даними, мова викладання матеріалу повинна бути 

зрозумілою [2, с. 32]. 

Одним з головних завдань для педагога в профілактичній роботі є 

своєчасне виявлення учнів "групи ризику". Методами виявлення підлітків 

категорії "групи ризику" можуть бути: спостереження вчителів, 

соціальних педагогів та психологів; медичні обстеження підлітків; 

надання інформації Відділом Кримінальної поліції Служби у справах 

дітей та Службами у справах дітей при районних та міських 

адміністраціях; психологічні тренінги; відвідування місця проживання 

підлітків; індивідуальна робота з учнями [2, с. 32]. 

Наступним етапом у профілактичній роботі є проведення 

індивідуальної профілактичної роботи. 

Індивідуальна профілактика наркоманії – система заходів впливу 

на окрему молоду людину з метою недопущення зловживання нею 

наркотичними засобами і психотропними речовинами з використанням 

правових, соціальних, психологічних, медичних та інших методів впливу. 

Основна мета індивідуальної 

профілактичної роботи з дітьми та молоддю: уживання вичерпних 

заходів для запобігання першій спробі вжити наркотики [3, с. 117]. 

Значна роль у досягненні ефективності профілактики вживання 

психоактивних речовин учнями в загальноосвітніх навчальних закладах 

належить антинаркотичній просвіті батьків та індивідуальній роботі з 

неблагополучними сім’ями. 
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ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 
ТА МОЛОДІ 

На відміну від алкоголізму та паління, проблеми наркоманії 

тривалий час були забороненою темою для нашого суспільства. 

Замовчування цього страшного явища органами охорони здоров`я, 

призвело до того, що останнім часом спостерігається швидке 

зростання наркоманії серед підлітків, а суспільство виявилося погано 

озброєним для боротьби з ним. Саме тому педагоги повинні бути 

озброєні інформацією та методами боротьби з наркоманією. 

Антинаркотична робота серед школярів має два основних 

спрямування – гігієнічне та моральне. З одного боку, необхідно 

розповсюдити серед підлітків найточніші знання про отруйний вплив 
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наркотиків та наслідки наркоманії, з іншого – виховувати уявлення про 

наркоманію як про стан безумовно, аморальний. 

Здавна використання наркотичних речовин та рослин 

обмежувалося релігійними традиціями та моральними нормами. Тому 

протягом тривалого часу наркотики використовувалися з лікувальною 

метою (для знеболювання) та під час проведення релігійних заходів. 

В останнє десятиріччя спостерігається швидке зростання 

наркоманії та її змоложування. В коло споживачів наркотиків 

втягується досить відчутна кількість підлітків. Саме у підлітковому 

віці, як правило, вперше вживаються наркотичні речовини, тому дуже 

важливо вміти помічати та розрізняти ранні ознаки вживання 

наркотиків, коли проблема ще не набула хронічного характеру і значно 

легше піддається корекції [2]. 

Наркоманія є проблемою соціальною, економічною, медичною, 

а профілактика наркоманії – проблема передусім соціально-

психологічна і педагогічна. 

Важливим соціально-виховним завданням у плані профілактики 

наркоманії є розробка і пошук еквівалентів наркотику як засобу 

об`єднання людей у певні моменти спілкування. 

Антинаркотичне виховання включає два аспекти. Перший з них 

– удосконалення виховного процесу в цілому, бо саме вади виховання, 

що спричинюються до порушень у розвитку особи, схиляють до 

наркоманії. Другий аспект полягає в тому, щоб з виховання було 

виключене все те, що сприяє розвиткові підвищеної зарозумілості, 

надмірних претензій, схильності до переоцінки власної особи. 

Виховання має ні заглушати особу, ні потурати їй. 

У здійсненні виховання треба виходити щонайменше з трьох 

принципів: 

– перший: визначеність вимог дорослих, чіткість і 

недвозначність їхньої реакції на поведінку дитини – основа 

формування у неї моральних принципів; 

– другий: вимогливість, яка не пригнічує і не ставить 

непосильних завдань, але передбачає обов`язкове виконання 

необхідного й посильного, – основа розвитку волі дитини; 

– третій: ласка й доброта – основа розвитку впевненості в собі, 

захищеності, психологічної стійкості [3]. 

Лише поєднання всіх трьох принципів може дати бажаний 

результат, якісно інший порівняно з просто сумацією окремих ефектів 

від здійснення кожного з них. 
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Запобігання зловживанню наркотиками потрібно розпочинати з 

раннього віку. Під час роботи з дітьми різних вікових груп необхідно 

використовувати й різні засоби антинаркотичної пропаганди. Під час 

роботи з молодшими школярами необхідно враховувати, що для них 

характерні конкретно-образне мислення, мала концентрація уваги, 

наочно-образний характер пам`яті. Текстовий матеріал в цьому віці 

сприймається важко. Тому необхідно використовувати наочність: 

показ фільмів, відеофільмів, малюнків. Ці засоби сприяють вихованню 

в молодших школярів негативного відношення до наркотиків. 

Таким чином можна зробити висновок, що комплекс заходів, які 

впроваджуються у середовище школярів з метою вироблення 

негативного сприйняття ними «престижності наркоманії» і 

усвідомлення реальних наслідків від вживання таких речовин повинно 

базуватись на виробленні знань про їх властивості, дії на організм та 

неминучі страшні наслідки при виникненні залежності. 

Також слід зауважити, що у старшому шкільному віці позиція 

не тільки психологів чи медиків, а й вчителів має доводитись до учнів 

із обов’язковою аргументацією, наприклад шляхом відео трансляції 

різних фактів із практики боротьби та лікування наркозалежних, 

виступів лікарів-наркологів, правоохоронців тощо. Соціальним 

педагогам, які виховують підростаюче покоління в антинаркотичному 

дусі, слід приділяти увагу зустрічам та роз’яснювальній роботі не 

тільки серед учнів, а й батьків, особливо у неблагополучних сім’ям.    
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД МОЛОДІ 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 1678-
VII від 16.09.2014 р. [2] – зазначається, що метою Угоди є 
забезпечення всебічного розвитку держави, адаптації вітчизняного 
законодавства до норм Європейського співтовариства, проведення 
структурних реформ тощо, та, як наслідок, підвищення стандартів 
життя населення.  

На сьогоднішній день основним завданням держави з поміж 
комплексу заходів щодо забезпечення належного та гідного життя 
населення є боротьба з таким негативним соціальним явищем як 
«наркоманія». 

Варто підкреслити той факт, що науковці по різному 
розглядають дефініцію поняття «наркоманії»: це шкідлива звичка, 
хвороблива пристрасть до вживання різними способами (ковтання, 
вдихання, внутрішня ін'єкція) наркотичних речовин, для того, щоб 
впасти в одурманений стан [1]; різновид девіантної поведінки, яка 
виявляється у немедичному вживанні наркотичних речовин, що 
спричиняє розвиток таких захворювань як наркоманія і токсикоманія, 
а також у цілому спектрі діянь, пов’язаних із незаконним обігом 
наркотичних речовин (придбання, продаж, виробництво наркотиків 
тощо) [3]. 

Наркотизм тісно пов’язаний ще з одним негативним явищем 
сьогодення, а саме зі злочинністю за різними напрямками, а саме: 

- у стані наркотичного сп’яніння людина втрачає контроль над 
собою, частково або повністю усувається дія стримуючих чинників, 
що відповідно сприяє вчиненню нею злочинів; 

- тяга до наркотиків може підштовхувати людину на будь-який 
злочин; 
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- вживання наркотиків часто сприяє залученню людини до 
злочинного середовища, де вона може бути втягнута у скоєння 
небезпечних злочинів [7, с. 65]. 

В Україні 25% підлітків в Україні мають досвід вживання 
заборонених наркотиків, 12% підлітків вживали марихуану хоча б 
один раз, 3% опитаних вживали екстазі та мали досвід вживання 
"курильних" сумішей. Важливо, що 11% підлітків вважають, що 
можна легко дістати марихуану або гашиш. Про це свідчать результати 
дослідження "Європейське опитування учнівської молоді щодо 
вживання алкоголю та наркотиків" (ESPAD), які оприлюднило МОЗ 
[4]. 

Зусилля фахівців повинні бути зосереджені на формуванні 
“внутрішніх” перешкод, на вихованні особистісної стійкості до 
наркотичної спокуси. Організовуючи профілактичну роботу, 
необхідно брати до уваги: реальний стан розповсюдження тієї чи іншої 
наркотичної речовини серед різних соціальних груп, їх уявлення про 
наркотики, ставлення до цієї проблеми, до різних форм 
профілактичної роботи; інформування щодо дійсних властивостей 
наркотиків, їх впливу на психіку і організм людини; пропаганду 
здорового способу життя, культури здорового відпочинку, підтримку 
антинаркотичних субкультур; формування вміння протидіяти 
наркогенному впливу оточуючих, уникати ситуацій, пов’язаних зі 
спокусою або примусом; створення умов для подолання особистістю 
соціальних проблем, своєчасного отримання консультативної, 
педагогічної, психотерапевтичної допомоги, працевлаштування; для 
задоволення рекреаційних і творчих потреб, змістовного дозвілля [5; 
с. 42]. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
№ 735-р від 28.08.2013 р. «Про схвалення Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2020 року», яким передбачено 
спрямування всіх суб’єктів наркополітики на зниження незаконного 
попиту на наркотики, що включає профілактику, подолання 
стигматизації, лікування та реабілітацію осіб, хворих на наркоманію, а 
також особливу увагу приділено саме профілактиці вживання 
наркотиків дітьми та молоддю, що є одним з основних соціальних 
напрямів діяльності держави [6].  

З вище зазначеного слід приділити особливу увагу 
профілактичній роботі з дітьми та молоддю, слід проводити 
інформаційну та роз’яснювальну роботу з урахуванням психологічних 
особливостей різних виховних груп. Все ж слід більшу увагу потрібно 
приділяти молоді, яка відчула цей згубний вплив наркотиків та бажає 
позбавитись від наркотичної залежності, наприклад створення центрів 



99 

реабілітації наркозалежних осіб з широким спектром сучасних 
методик боротьби з наркоманією на всіх стадіях її розвитку. 
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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ  

Наркоманія – це хворобливий потяг до наркотичних засобів. Поряд 
з наркотиками, останнім часом все більше поширюється немедичне 
вживання психотропних і сильнодіючих речовин, хворобливий потяг до 
яких називається токсикоманією. 

У лютому 1995 року були прийняті два закони: "Про обіг в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" і 
"Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", що створили 

http://moz.gov.ua/
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надійну правову базу для боротьби з наркоманією і токсикоманією. У цих 
законах наводиться поняття наркоманії як хворобливого психічного 
стану, зумовленого зловживанням наркотичними засобами, і такого, що 
характеризується психічною або фізичною залежністю від них. Наркоман 
– це особа, якій медичним закладом у визначеному порядку встановлено 
діагноз "наркоманія". Аналогічним є поняття "токсикоман" і 
"токсикоманія". 

За Ініціативою України ООН оголосила останнє десятиріччя XX 
століття "Десятирічкою боротьби з наркоманією". Світове співтовариство 
здійснює боротьбу з поширенням наркотиків у таких напрямках: 

1. Широка профілактична діяльність, спрямована на недопущення 
втягнення молоді у вживання наркотиків. З цією метою застосовуються 
найновіші досягнення медицини, психіатрії, педагогіки, залучається 
широка громадськість. Вважається, що цей напрямок мусить бути 
пріоритетним у кожній державі. 

2. Силова боротьба з наркобізнесом із залученням спеціалізованих 
установ, військової техніки, фахово підготовлених працівників, контроль 
за відмиванням "брудних" грошей, захоплення наркокур'єрів і вихід через 
них на лідерів нзркокартелів. 

3. "Лібералізація" наркотичної проблеми, тобто перехід до 
легальної реалізації наркотиків через аптеки та інші торговельні заклади 
(йдеться щодо "легких" наркотиків). Це дає можливість контролювати 
ринок збуту наркотиків та проводити повний облік лікування наркоманів. 
Але практика показує, що депеналізація споживання наркотиків 
(Голландія, Швеція) не призводить до бажаних результатів. У наркоманів 
лишається потяг до "важких" наркотиків. На наш погляд, такий напрямок 
боротьби з наркоманією не може бути прийнятним для України, хоча в 
Києві, Одесі та деяких інших містах у рамках проекту ВООЗ 
здійснюється видача наркоманам шприців, презервативів, дезрозчину 
тощо. 

В Україні існує також міжвідомчий банк даних осіб, причетних до 
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, створено 
єдиний реєстр хворих на наркоманію. У системі Національної поліції 
України функціонує Департамент протидії наркозлочинності. 

В числі технічних заходів профілактики є розробка нових зразків 
техніки для збирання наркотичних культур з метою зменшення втрат 
врожаю, виведення сортів конопель без канабїноїдних сполучень і 
снотворного маку з низьким вмістом алкалоїдів, зменшення площ посівів 
коноплі, виокремлення плантацій для їх кращої охорони. 

Важливим культурно-виховним заходом профілактики наркоманії 
є організація дозвілля молоді. Місцевій владі треба активніше створювати 
за місцем проживання і при навчальних закладах школи здоров'я, 
спортивні секції та інші гуртки, розширювати мережу клубів за 
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Інтересами, бібліотек, музичних і художніх шкіл, вирішити питання про 
їх відвідування на пільгових умовах. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його прове-
дення" здійснюється огляд осіб із груп ризику. Але в цілому форми 
надання допомоги хворим на наркоманію у медичних закладах як 
загального, так і закритого типу потребують удосконаленні. Тут доцільно 
запозичити зарубіжні методи реабілітації наркоманів (за прикладами 
кооперативу Родольфо в Італії, общини Леві Петруса в Швеції, Делансі-
стріт у США). Правда, дещо вже робиться в цьому плані у Львові та 
Одесі. Фахівці розробили антинаркотичні програми для учнів та батьків. 

Серед правових заходів боротьби з наркоманією велике значення 
мають названі вище закони, що стали серйозним кроком уперед в 
регулюванні проблем, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Ці 
закони відповідають міжнародним стандартам і водночас враховують 
нинішню ситуацію в Україні. Прийняття Закону "Про обов'язкове 
лікування хворих на алкоголізм та наркоманію" дасть змогу значно 
покращити наркотичну ситуацію шляхом активізації профілактичних 
заходів. Серйозно посилена кримінально-правова боротьба з незаконним 
обігом наркотиків. До Кримінального кодексу введена низка спеціальних 
норм про відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів, незаконне їх виготовлення та 
збут тощо. 

Правоохоронні органи у своїй профілактичній роботі аналізують 
дані, що характеризують як злочинців, так і споживачів наркотиків, 
фактори, які обумовлюють порушення антинаркоманійного 
законодавства. Збиранням таких відомостей мають займатися всі служби 
поліції. Відповідна інформація має надходити і від органів охорони 
здоров'я, освіти, керівників трудових колективів, громадськості. 

Запобігання наркоманії потребує ретельного аналізу оперативної 
обстановки на території, де мають місце нелегальний обіг наркотиків та їх 
немедичне вживання. Вивчаються чинники, що обумовлюють порушення 
антинаркоманійного законодавства та особи, які його порушують. 
Головним завданням при цьому є усунення цих чинників, або, принаймні, 
часткове перешкодження їх негативному впливу. Особливу увагу слід 
звернути на роботу з батьками, які мають підлітків з ознаками вживання 
наркотиків (сліди уколів на тілі, поява шприців, різке схуднення, блиск 
очей, постійне ковтання слини тощо). 

Варто регулярно здійснювати оперативні відпрацювання підпри-

ємств і організацій, діяльність яких пов'язана з виробництвом чи 

використанням наркотичних засобів, хімічних реагентів, де можливе 

виготовлення синтетичних наркотиків, а також жилого сектора, гур-

тожитків, місць дозвілля, де ймовірне немедичне вживання наркотиків. До 
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профілактичної роботи треба ширше долучати електронні та друковані 

засоби масової інформації, щоб разом із журналістами постійно виступали 

лікарі, працівники поліції, прокуратури, педагоги. Їх бесіди мають 

максимально враховувати аудиторію і бути спрямовані на розвінчення 

культу наркотиків, формувати негативне ставлення до осіб, які їх 

вживають і розповсюджують. 

Копин М., курсант 3-го курсу 
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ 

Незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, різнобічне і 

водночас суспільно небезпечне явище у сучасному світі. З одного 

боку, наркотики є корисними і необхідними медичними препаратами, 

а з іншого – вони заподіюють величезну шкоду, яка практично не 

піддається обрахунку.  

Насамперед, це й деградація особистості наркомана, і потяг до 

вчинення різноманітних злочинів, і зниження матеріально-технічного 

та інтелектуального потенціалу суспільства, і проникнення злочинців у 

державні та владні структури, і їхній вплив на формування політики 

держав у злочинних інтересах. Будучи досить вигідним з майнової 

точки зору промислом (прибутки від якого вираховуються мільярдами 

доларів США), незаконний обіг наркотиків визнається суспільно 

небезпечним та злочинним більшістю країн світового співтовариства, а 

у багатьох державах його окремі прояви розцінюються як тяжкі та 

особливо тяжкі злочини. Особлива небезпека полягає у тому, що особи 

цього кола об'єднуються у суворо впорядковану систему, що 

представляє собою організовані групи або злочинні співтовариства. У 

процесі функціонування подібні групи та угруповання контролюють 

осіб, які самостійно вчиняли злочини, пов'язані з наркотиками, та 

встановлюють міцні організаційні зв'язки між собою, а також 
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монополізують обіг наркотиків на значних територіях. Крім того, вбий 

проникають за межі державних кордонів з метою вчинення 

незаконного обігу наркотиків, що призводить, крім усього іншого, ще 

й до міжнаціональних та міжнародних конфліктів [2]. 

Загальна профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним 

обігом наркотиків, що здійснюється поліцією, полягає у виявленні 

специфічних криміногенних обставин, що сприяють втягуванню 

населення у немедичне вживання наркотичних засобів, і проведенні 

заходів щодо припинення або зменшення впливу цих детермінант та 

скорочення незаконного обігу наркотиків у цілому. Для здійснення 

всіх форм індивідуальної профілактики і досягнення успіху 

працівники поліції ведуть пошук осіб, які схильні до вчинення 

злочинів, пов'язаних з наркотиками, або тих, що вживають, 

наркопрепарати без призначення лікаря. Працівники поліції 

здійснюють такі заходи , які пов’язані із незаконним обігом наркотиків 

, а саме:  

- розробляється і впроваджується система підготовки 

соціальних працівників для роботи у наркологічних заходах; 

- здійснюється навчання фахівців органів внутрішніх справ, на 

базі вищих навчальних закладів системи МВС України, щодо навичок 

проведення сучасної профілактичної антинаркотичної роботи серед 

різних верств населення; 

- проведення щорічної оперативно-профілактичної операції 

"Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та 

конопель, недопущення їх незаконного отримання; 

- підтримка на постійній основі контактів з правоохоронними 

органами і спецслужбами зарубіжних країн з питань протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, а також участь у міжнародних семінарах-нарадах, 

конференціях тощо [3]. 

Для найбільш ефективної взаємодії правоохоронних органів 

необхідно визначити основні напрями спільної діяльності працівників 

поліції, митних органів, органів прикордонної служби та Служби 

безпеки України щодо запобігання та протидії контрабанді 

наркотичних засобів і психотропних речовин, якими є: аналіз, 

узагальнення, систематизація інформації про причини злочинності у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; 

виявлення факторів, що сприяють виникненню та розвитку даної 

кримінальної діяльності; підготовка та направлення на адресу вищих 

органів влади інформації про виявлені причини, що зумовлюють 
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контрабанду, тенденції її розвитку, а також пропозиції про найбільш 

ефективні шляхи протидії їй. 
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ІНТЕРНЕТ – ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА СПОЖИВАННЯ 
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ 

Незаконний обіг наркотиків і зловживання ними продовжують 

розвиватися з наростаючими темпами, представляючи серйозну 

загрозу національній безпеці нашої країни. Наркоманія, як результат 

незаконного обігу наркотичних засобів та їх аналогів виявляє 

руйнівний вплив на соціально-економічний стан країни, на духовне 

життя суспільства, на генофонд народу, сприяє поширенню 

смертельно небезпечних захворювань, призводить до збільшення 

кількості злочинів, пов'язаних з наркоманією та наркобізнесом. 

Виключно важливу роль у розповсюдженні наркотичних засобів 

серед населення відіграють засоби масової інформації. Соціологи 

схильні розглядати простір мережі Інтернет як соціальний 

«кіберпростір» - свого роду інформаційно-комунікативне поле, 
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сформоване взаємодіючими один з одним користувачами, і 

характеризується практично необмеженою свободою і анонімністю. 

Оскільки останнім часом з'явилися методичні розробки по 

використанню ресурсів мережі Інтернет у профілактичній роботі, у 

зв'язку з цим можна виділити два напрямки мережової діяльності, 

котрі по-різному впливають на наркотизм: пронаркотичний та 

антинаркотичний, обидва ці напрями мають досить великі мережеві 

ресурси [1, c. 9]. 

Пронаркотичні ресурси налічують величезну кількість WEB-

сторінок: реклама наркотичних засобів та їх аналогів і пов'язаного з їх 

споживанням способу життя отримала широке поширення в мережі 

глобальної комунікації Інтернет. На пошукових серверах ведеться 

статистика найбільш відвідуваних сайтів по різним тематикам, і 

практично скрізь у першій десятці один-два пронаркотичних сервера. 

Існують сервери, які містять велику кількість текстів, докладно 

описують різні види наркотиків та закликають до їх вживання, а також 

опису психоделічних переживань. ЛСД, гашиш, кетамін, екстазі 

представлені в них як нешкідливі речовини, які допомагають краще 

пізнати себе і навколишній світ. На багатьох сторінках детально 

вказані способи приготування, стереохімічні формули, схеми синтезу, 

шляху введення, «дозування», можливість поєднаного прийому 

різноманітних психоактивних речовин. Даються поради, як 

поводитися при затриманні органами правопорядку за зберігання 

наркотиків, як ухилитися або «обдурити» тест-контроль і т. п. 

У зв'язку з тим, що мережа Інтернет виступає як комунікативне 

поле, вона активно використовується в якості інтерактивного 

анонімного інформаційного каналу. Так, на більшості найбільш 

популярних пронаркотичних сайтів є «чат-кімнати» - інтерактивні 

сторінки, на яких можливе спілкування в реальному часі на хвилюючі 

споживачів наркотиків теми (скільки коштує, де дістати, як спожити). 

Спілкування відбувається без будь-яких обмежень. Крім того, існують 

численні тематичні мережеві конференції з допомогою електронної 

пошти, соціальних мереж [2].  

За даними соціологічних досліджень, кожен другий підліток 

дізнається про наркотики із засобів масової інформації, мережі 

Інтернет або певних телепрограм і телефільмів, які сьогодні є 

головними джерелами інформації про наркотики, в тому числі про 

властивості різних видів наркотиків, ейфоричних відчуттів після 

прийому наркотичних засобів і місцях їх придбання. 
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Антинаркотичні ресурси набагато менш численні; 

альтернативна антинаркотична діяльність, знаходиться у стані 

розвитку і представлена поодинокими і не завжди достатніми за 

обсягом серверами. Спрямованість цієї інформації визначається як 

споживачами, так і тими, хто ще не почав прийом адитивних речовин 

(первинна, вторинна і навіть третинна профілактика). Крім того, на 

таких сторінках надається інформація широкому колу фахівців: 

лікарів, педагогів, юристів, психологів і соціологів. Це - методичні 

розробки з профілактики адиктивної поведінки; спеціальна література 

з медичних, правових і соціальних аспектів адиктивної поведінки. 

Особливу суспільну небезпеку представляє поширення 

відомостей, що сприяють залученню до вживання наркотиків і 

психотропних речовин, за допомогою мережі Інтернет. В Інтернеті 

будь-який користувач, у тому числі підліток, може легко, без будь-

яких перешкод, отримати детальні інструкції, що дозволяють в 

домашніх умовах виготовити наркотики і психотропні речовини, у 

тому числі з ліків, котрі вільно продаються в аптеках. 

Подібна пропаганда і реклама згубно впливають, в першу чергу, 

на неповнолітніх осіб з їх ще не сформованим світоглядом і психікою, 

котра легко піддається впливу шляхом стимулювання інтересу до 

споживання цього зілля. В результаті такої пропаганди до споживання 

і незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

втягуються все нові і нові споживачі, у яких формується 

наркозалежність. Це сприяє створенню стійкого попиту на наркотичні 

засоби і психотропні речовини, веде до розширення ринку їх 

незаконного збуту. 

Отже, на розповсюдження інформації про наркотичні засоби, а 

також їх незаконний обіг з використанням мережі Інтернет 

позначається відсутність грамотної, систематичної роботи щодо 

припинення та профілактики таких злочинів.  

Виявлення і розкриття таких злочинів вимагає спеціальних 

знань як у сфері правового регулювання обігу наркотичних засобів, 

кримінологічної характеристики та профілактики наркозлочинності, 

так і в галузі комп'ютерних і інтернет-технологій. 
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НАРКОМАНІЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНА 
ПРОБЛЕМА 

Масове вживання наркотиків у Європі почалося у 

дев’ятнадцятому столітті, у період, коли група інтелектуальних 

авантюристів почали експериментувати над власною свідомістю, 

вживаючи наркотики, привезені з Єгипту та Індії. На сьогоднішній 

день наркоманія втратила свою «містичність» і стала соціальною 

проблемою, що негативно впливає на підлітків та молодь.  

Підлітковий вік відомий як вік збільшення протесту проти 

існуючих у суспільстві дорослих людей моральних норм і принципів. 

Оскільки в суспільстві дорослих існує однозначно негативне ставлення 

до наркотиків і наркоманії, підлітки в кожній із форм протесту 

вибирають вживанням наркотиків. Крім того, переоцінка цінностей у 

підлітковому віці пов'язана зі збільшенням потреб в переживанні 

ризику як форми емоційно насиченого переживання. Найчастіше ризик 

реалізується у вживанні наркотиків і правопорушення. 

Таким чином, можна умовно розділити молодь та підлітків на 

п’ять груп : 

1. Більша частина сучасної молоді та підлітків не виявляє 

ніякої зацікавленості наркотиками, і не схвалює їхнього вживання. 

2. Певна частина молоді та підлітків, що цікавиться стилем 

життя молодих наркоманів, але не має бажання жити так само, як 

вони, й приймати наркотики. 

3. Третю групу становлять ті, хто емоційно ототожнює себе з 

наркоманами, і самі періодично приймають наркотики.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4. Четверту групу – це молоді люди, що ідентифікують себе з 

наркоманами з погляду зовнішності, поводження, проте стосовно 

наркотиків, ніколи не піддаються повністю. 

5. Відносну меншість становлять молоді люди, які зовсім 

втратили зв'язок із суспільством. Вони повністю піддані психічній і 

фізичній залежності й прийняли спосіб життя наркоманів.  

Проте переважна більшість підлітків та молоді належить до 

першої й частково до другої групи. Четверту й п’яту групу становить 

меншість, чиї життєві позиції й способи дій несуть відбиток психічних 

відхилень, а фізичне й психічне здоров’я перебуває в найбільшій 

небезпеці [2, с. 34-42]. 

Ефективність профілактичних заходів підліткової наркоманії 

вкрай низька, і як наслідок, недостатнє знання специфіки підліткового 

віку. Профілактика будь-якого захворювання прийнято поділяти на 

первинну, вторинну й третинну. 

У підлітковій наркоманії первинна профілактика – це 

запобігання адиктивної (залежної від психоактивних речовин) 

поведінки підлітків. Вторинна – запобігання рецидивів після лікування 

ранніх форм наркоманії. Третинна – реабілітація, в тяжких випадках 

кількаразових рецидивів і безуспішного лікування.  

Підлітковий вік має свої особливості, він важкий в соціально-

психологічному плані. У підлітків яскраво виражена пізнавальна 

активність й водночас висока соціальна конфліктність. Зазначається 

значна нервово-психічна нестійкість, дисгармонійне розвиток 

особистості, низький самоконтроль. Разом з тим спостерігається 

висока активність організму і натомість недостатньо сформованих 

захисних сил. І відсутня увагу до свого здоров'я. Підлітки прагнуть 

самоствердження і самостійності, активно домагаючись цього в різний 

спосіб. 

Досліджуючи питання наркоманії серед підлітків, можна 

узагальнити чинники, які не є вичерпними, які впливають на 

формування особистості підлітків: 

1. Наслідування дорослих, специфіка соціалізації й пошук 

нових вражень, порушення в емоційній сфері. 

2. Стрес, цікавість, педагогічна занедбаність, наслідки травми. 

3. Економічні причини, недосконалість законодавства, традиції 

вживання легальних «наркотиків» (кава, тютюн, пиво, алкогольні 

напої). 

4. Сімейні проблеми, неповна сім’я, проблеми в сім’ї, 

спадковість. 
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5. Особливості характеру, такі як, поступливість, почуття 

провини, нерішучість, тривожність. 

Крім того, необхідно проводити профілактику, метою якої є – 

сформування психологічного імунітету, тобто викликати у людей 

негативне ставлення до наркотиків. Для цього слід забезпечити дієвий 

соціальний і правовий захист, зміцнювати систему соціальної 

допомоги дітям та дорослим, тобто створити якомога більше служб 

довіри, притулків, соціально-реабілітаційних центрів. А так само, 

потрібно підвищити кількість різних секцій, гуртків, оздоровчих 

центрів, де діти та дорослі зможуть проводити свій вільний час. 
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ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД МОЛОДІ 
ТА ПІДЛІТКІВ 

Наркотики. Наркоманія. Наркомани. На жаль, ці поняття стали 

дуже поширеними в сучасному світі. Люди, бажаючи втекти від 

проблем сьогодення, знаходять розраду в штучному «гормоні щастя». 

Наркотики  є дуже поширеними серед молоді та підлітків, адже так 

вони висловлюють протест батькам або ж від безпорадності та 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
http://w1.c1.rada.gov.ua/
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необізнаності потрапляють у руки наркодилерів. Наркоманія - не 

хвороба в звичайному розумінні цього слова. Але це є певна вада 

суспільства ,яка вбиває його з середини [1, с. 28]. 

Наркоманія – це тотальне (тобто таке, що зачіпає всі сторони 

внутрішнього світу, стосунків з іншими людьми і способів існування) 

ураження особистості, до того ж у більшості випадків 

супроводжується ускладненнями з боку фізичного здоров'я. Це 

означає, що людина, що йде по шляху наркомана, поступово знищує 

свої кращі моральні якості; стає психічно не цілком нормальним; 

втрачає друзів, потім сім'ю; не може визначитися з  професією або 

забуває ту, якою раніше володіла; залишається без роботи; втягується 

в злочинне середовище ; приносить безодню нещасть собі і 

оточуючим, і, нарешті, повільно і вірно руйнує своє життя [3, с. 128]. 

Розглядаючи прояви наркоманії в підлітковому віці, можна 

спостерігати певну послідовність дій, де діти висловлюючи протест 

батькам, самі того не розуміючи, стають на тернистий шлях, з якого 

вибратися майже неможливо. Проблема наркотизації сучасної молоді 

настільки гостра, що вживання неповнолітніми, юнаками і дівчатами 

наркотичних речовин стає небезпечним соціальним явищем. 60-70 

відсотків усіх правопорушень і злочинів молодь скоює у стані 

алкогольного  та наркотичного сп’яніння [5]. 

За останні роки майже вдвічі зросла кількість осіб, які 

перебувають на обліку в медичних закладах із діагнозом наркоманія. 

Статистичні дані про рівень і динаміку наркотизації відображають 

лише зовнішні тенденції цього небезпечного явища [4, с. 125]. 

Дослідження вчених, присвячені підлітковій та молодіжній 

наркоманії, показали, що виділення конкретних причин наркотизації 

підлітків і старшокласників є неможливим. Хоча єдина причина цього 

явища невідома, але ми повинні зробити все, щоб попередити і 

мінімізувати кількість його наслідків.[3, с. 356] Профілактику будь-

якого захворювання прийнято поділяти на первинну, вторинну й 

третинну. Первинна профілактика спрямована на попередження 

хвороби, вторинна – має на меті засоби стримувати темп розвитку 

хвороби і попереджувати ускладнення, а третинна – являє собою 

комплекс реабілітаційних впливів на хворих. Щоб побороти проблему 

вживання наркотиків ,потрібно працювати в осередку сім’ї, в якій 

виховується дитина. Одним із найскладніших завдань в організації 

профілактичної роботи із сім'єю, полягає у формуванні мотивації й 

запиту на таку роботу. Працюючи безпосередньо в осередку сім’ї 

наркомана, психологи, правоохоронні органи, соціальні педагоги 
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повинні дотримуватися таких принципів: 1. Забезпечення розширення 

нового побутового досвіду членів сім'ї щодо наркоманії. 2. 

Відповідальність. Важливо, щоб у процесі роботи члени сім'ї 

усвідомили й прийняли міру своєї відповідальності за те, що 

відбувається з ними. 3. Реалістичність очікувань. Необхідно, щоб із 

самого початку і соціальні працівники (психологи, педагоги й ін.), і 

члени сімей, залучені в профілактичну роботу, розуміли, що кожний з 

них вносить свій посильний внесок в успіх. 4. Включенність / 

виключеність. Відповідно до цього принципу фахівець, що реалізує ту 

або іншу форму роботи із сім'єю повинен перебувати у безперервному 

контакті з людьми, з якими він працює, забезпечуючи насичений й 

адекватний зворотний зв'язок і при цьому перебувати за межами 

сімейних відносин, зберігаючи свою професійну і особистісну 

незалежність, суверенітет, і самостійність сім'ї. 5. Принцип "тепер". 

Відповідно до цього принципу фахівець, що працює із сім'єю, повинен 

звертати увагу, насамперед на те, що реально відбувається в ситуації 

"тепер". Сутність даного принципу можна передати за допомогою 

афоризму: "не важливо, про що говорять члени сім'ї, важливо, що 

реально відбувається" [5, с. 58]. Перераховані принципи можуть бути 

реалізовані незалежно від того, у якій формі проводиться 

профілактична робота. Їхня реалізація спрямована на підвищення 

можливостей саморозвитку сім'ї. 

Отже, наркоманія стала однією з глобальних проблем сучасного 

суспільства. Виникнувши ще в 20 ст. вона лише поширювалася серед 

населення, захоплюючи все більшу його частину. На даний час, ця 

проблема прогресує, що не може не засмучувати. Для вирішення 

питання по боротьбі з цією проблемою необхідно дивитися у її корінь, 

з'ясувати причину і створювати умови, щоб у майбутньому вона не 

призвела до небажаних результатів. Суспільство зможе вилікуватися 

лише тоді, коли з належною увагою, докладаючи всіх зусиль, буде 

боротися за життя, тоді наркоманію можна буде перемогти. І саме тоді, 

ми отримаємо результат і профілактики, і лікування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ 
ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІДЛІТКАМИ 

З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ 

Наркотики відомі людству з незапам'ятних часів. Древні 

джерела свідчать про те, що наркотики вживалися в Месопотамії, 

Єгипті, Індії, Китаї за півтори тисячі років до нашої ери. Першими 

наркотиками були продукти опіумного маку та індійської коноплі. 

Вживання наркотиків, за загальним правилом, було долею «нижчих 

верств». 

До поширених наркотичних речовин відносяться: морфій і 

героїн – алколойди опіуму; гашиш (анаша, план, марихуана); 

стимулюючі засоби, що володіють ефектом збудження нервової 

системи;  кокаїн - алколойд рослини коки тощо [2]. 

Найбільш вразливою масою дітей, яких залучають до вживання 

наркотиків є вихідцями з неблагополучних сімей, адже сім'я – це 

невелика соціальна група, до якої входять поєднані шлюбом чоловік і 

жінка, їх діти (власні або усиновлені), кровні родичі, інші особи, 

пов'язані родинними зв'язками з подружжям. Вона забезпечує 

соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем, 

сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою [1, с. 22].  
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А неблагополучна сім'я – це сім'я, яка через об'єктивні або 

суб'єктивні причини втратила свої виховні можливості, внаслідок чого 

в ній виникають несприятливі умови для виховання дитини. 

До неблагополучних належать: 

1. сім'ї, де батьки – алкоголіки, наркомани – ведуть аморальний 

спосіб життя. У таких сім'ях формування дитини спотворюється. Вона 

народжується слабкою, хворобливою, страждає на нервово-психічні 

захворювання, росте без турботи, опіки, не має найнеобхіднішого; 

2. сім'ї асоціальні. Члени конфліктують з морально-правовими 

нормами суспільства, схильні до правопорушень; 

3. сім'ї конфліктні. У них відбуваються постійні конфлікти між 

батьками і дітьми, що проявляються у сварках, суперечках, взаємних 

образах, грубощах, навіть бійках. Виникають такі сім'ї через брак у 

взаємостосунках між батьками взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

щирості, морально-емоційної вихованості. Тут панують грубість, 

чвари, взаємні погрози, стійке незадоволення, що призводить до 

сімейної кризи. У дітей формуються підвищена збудливість, страх, 

невпевненість у своїх силах. Нестачу позитивних емоцій вони 

компенсують пошуком їх у вуличних компаніях, бродяжництві, 

вживанні алкоголю, наркотиків; 

4. сім'ї неповні. У них дитину виховує один з батьків, 

переважно матір. Виникають вони здебільшого внаслідок: розлучення 

подружжя, смерті одного з батьків, позбавлення батьківських прав 

тощо. У таких сім'ях спілкування з дітьми збіднене, часто вони 

відчувають труднощі побутового характеру, психологічний 

дискомфорт, тому нерідко їм не вистачає врівноваженості, 

доброзичливості, натомість виявляють надмірну роздратованість, 

байдужість; 

5. сім'ї, зовні благополучні. Систематично припускаються 

серйозних прорахунків у сімейному вихованні через низьку 

педагогічну культуру та неосвіченість (сім'ї, де взаємостосунки з 

дітьми є формальними; відсутня єдність у вимогах до дитини, наявні 

бездоглядність, надмірна батьківська любов або суворість у вихованні, 

застосовуються фізичні покарання тощо); 

6. сім'ї соціального ризику. Це – соціально незахищені сім'ї, які 

потребують соціальної допомоги та підтримки (малозабезпечені, 

багатодітні, з дітьми-інвалідами, батьками-інвалідами, неповні). Вони 

не можуть повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних 

соціальних умов [2]. 
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Психолого-педагогічними і соціальними чинниками ранньої 

наркотизації в сучасній Україні є: 

• збільшення «проблемних» сімей, де батьки (один з батьків) або 

інші родичі зловживають алкоголем чи вживають наркотичні речовини 

(деякі опитані підлітки засвідчили, що вперше отримали наркотик від 

одного з батьків, а 7% респондентів віком 16 – 17 років мають старших 

братів чи сестер, які курять марихуану або гашиш); 

• погіршення психологічного клімату в сім'ях, конфлікти, 

сварки, непорозуміння внаслідок зростання соціально-економічних 

негараздів, що передусім позначається на взаєминах батьків і дітей, 

спричинюють їх емоційну віддаленість один від одного; 

• відсутність чіткої цілеспрямованості у житті молоді, 

песимістичне ставлення до своїх життєвих перспектив, високий рівень 

молодіжного безробіття, суттєві фінансові обмеження багатьох 

молодих людей щодо якісного професійного навчання та здобуття 

вищої освіти тощо [4, с. 22]. 

Захистити дітей від сімейного неблагополуччя може система 

регулювання сімейного виховання. Організацію допомоги батькам, 

якщо вони мають бажання нею скористатися, здійснюють вчителі, 

школа на основі формування стосунків співробітництва, 

взаємодопомоги, взаєморозуміння [4, с. 76]. 

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України 152 тис. 

осіб були взяті на облік поліцією за порушення, пов’язані з 

незаконним обігом наркотиків. Серед них ті, хто використав наркотики 

не для медичних цілей (як наркозалежні, так і не наркозалежні люди) 

[3]. 

За статистичними даними майже 90% наркоманів – молоді люди 

віком до 30 років, з них кожна четверта – жінка. Тенденцію зниження 

вікової межі наркоманії в Україні підтверджують соціологічні дані [3]. 

Отже, вживання наркотиків широко доступне і поширене явище 

серед населення, а особливо молоді. Основними ж причинами 

поширення наркотиків є соціальні потрясіння у країні, політична 

нестабільність, корупція, правовий нігілізм, безробіття, при яких 

найуразливішою верствою населення є молодь, яка ще не готова 

винести незгоди життя, самореалізуватися, самоствердитися, і певна 

частина її шукає порятунку в наркотичному дурмані, а також низький 

рівень знань про негативний вплив наркотиків на здоров’я та життя 

людини. Соціальна незрілість, безвідповідальність, легковажність, 

бажання отримати задоволення, ейфорію є основними причинами 

вживання наркотичних і токсичних речовин. А також наївні думки про 
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те, що в будь-який момент можна кинути вживати наркотики та забути 

про їх існування. 
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справ, кандидат медичних наук, доцент 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ НАРКОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Наркоманія – це суспільна проблема, що характеризується 

трьома критеріями: медичним, соціальним та юридичним. Медичний 

критерій наркоманії характеризується тим, що вживання наркотичних 

засобів призводить до клінічних проявів наркоманії у вигляді 

наступних синдромів: психічна залежність, фізична залежність і 

толерантність [1, с. 145]. Соціальний аспект проблеми наркоманії 

пов’язується з встановленням причин залучення особи до вживання 

наркотичних засобів. Юридичний аспект явища наркоманії полягає в 

тому, що питома вага засуджених за злочини, пов’язані з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, за останні роки у загальній масі всіх засуджених складає 

приблизно 16-21 %. [2, с. 203]. 

Наркологічна допомога є частиною психіатричної. Згідно статті 

10 Закону України «Про психіатричну допомогу», психіатрична 

допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності. 

http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part6/049.htm
http://svatovo.ws/family/psychological_help_drugs2.html
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На даний час існує тенденція збільшення кількості недержавних 

організацій, які надають медичні та реабілітаційні послуги 

відповідним хворим [3, с. 123]. Нажаль, цей факт призводить до 

відмови від обов’язкових мінімальних курсів лікування осіб з 

вищезазначеними патологіями, що в деяких випадках може 

призводити до недотримання права хворих на одержання повноцінної 

допомоги, появи безлічі «цілителів», які не мають достатніх 

професійних і моральних рис, профанації та комерціалізації терапії, 

використання різноманітних «експрес-методів» лікування, які 

ігнорують принципи комплексності, поетапності та 

диференційованості [4, с. 27].  

Психіатричну допомогу має надавати лікар-психіатр. Але, 

згідно з протоколами надання медичної наркологічної допомоги, 

затвердженими наказом МОЗ України від 21.09.2009 № 681, визначено 

надання такої допомоги тільки лікарями сімейної медицини та 

лікарями-наркологами, зокрема у порядку примусової госпіталізації. 

Таким чином, сьогодні для забезпечення надання якісної 

психіатричної допомоги хворим наркологічного профілю та правових 

підстав для цього існує нагальна потреба привести у відповідність до 

Закону України «Про психіатричну допомогу» підзаконні акти, у тому 

числі й класифікатор професій, що пов’язані з наданням психіатричної 

допомоги [5, с. 70]. 

Привертає увагу також факт відсутності стандарту медико-

соціальної реабілітаційної допомоги, а пропоновані елементи такої 

допомоги, що включені до існуючих протоколів, у більшості випадків 

не можуть забезпечити бажаного лікувально-реабілітаційного ефекту. 

У відповідних нормативах обрана тривалість стаціонарного лікування 

наркологічних хворих не обґрунтована клініко-динамічними 

характеристиками захворювання та економічною ефективністю. Що 

стосується амбулаторної фази лікування, то на сьогодні в нашій 

державі взагалі відсутні нормативи надання медичної допомоги 

дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за 

спеціальністю «Наркологія», оскільки останній відповідний документ - 

«Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров’я 

«Наркологія», затверджений наказом МОЗ України від 28.12.2009 р. 

№ 507, втратив чинність згідно з наказом МОЗ України від 

08.05.2014 р. № 310).  

Значні надії у вирішенні проблеми наркоманії в Україні 

покладаються на методику замісної терапії. Зокрема, можливості її 

широкого запровадження наголошується у розробленому Державною 
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службою України з контролю за наркотиками Національної стратегії 

боротьби з наркотиками на період до 2020 року. Сьогодні є достатньо 

даних про те, що популярність програм замісної терапії у зарубіжних 

країнах значно знизилась. Як зазначають спеціалісти з лікування 

наркозалежності, в світі широко використовуються неопіоїдні схеми, 

що дозволяють провести хворого на наркоманію через синдром 

відміни зовсім без призначення опійних наркотиків [6, с. 714]. 

Вищезазначене вказує на те, що проблема запровадження практики 

замісної терапії в Україні також потребує серйозного опрацювання.  
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