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ПРОБЛЕМАТИКА НАРКОТИЧНОГО ОБІГУ В 
СУСПІЛЬСТВІ

У сучасному світі проблема поширення наркотичних 
засобів є однією з найбільш актуальних. Практично 
щодня з'являються нові види наркотичних засобів, 
вживання яких спричиняє все більш істотні негативні 
наслідки для життя та здоров'я громадян.

У зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які 
вживають наркотичні речовини, збільшується і кількість 
злочинів в даній сфері, в тому числі, пов'язаних зі 
збутом наркотичних засобів.

Підвищена небезпека поширення наркотичний 
засобів обумовлюється не тільки тією обставиною, що 
при цьому заподіюється серйозної шкоди здоров'ю 
людини, а також в гіршу сторону змінюється його 
соціальний статус, а й тим фактом, що наркозалежні 
особи є живильним середовищем для злочинності.

Висока вартість наркотичних засобів веде до 
значних витрат і вимагає чималої кількості грошових 
коштів для задоволення потреби наркозалежного особи. 
Разом з тим необхідні гроші є далеко не у кожного, що 
призводить до того, що у більшості осіб, що вживають 
наркотики, залишається єдиний шлях їх придбання -
кримінальний.
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Актуальність даної теми полягає в тому, що в даний 
час в умовах активного поширення наркоманії та 
зростання злочинів, пов'язаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів, все більшого значення набуває 
правильне застосування кримінально-правових норм 
чинного законодавства, які передбачають 
відповідальність за вчинення даного виду злочинів.

Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків 
мають високу латентність, через що необхідно 
проаналізувати детермінанти, пов'язані з ними і 
з'ясувати, чому ж вони мають місце бути.

В даний час профілактика і попередження злочинів, 
пов'язаних з обігом наркотиків є одним з ефективних 
способів впливу на зростання злочинних проявів в 
досліджуваній сфері правовідносин. Перед тим, як 
намітити шляхи вирішення проблеми, необхідно 
встановити причини і умови, що сприяють росту 
зазначеної злочинності.
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Сімейно-педагогічні причини і умови тісно пов'язані 
з соціально-економічних та культурологічними. 
Особливе місце у вихованні молоді займає обстановка в 
сім'ї, школі, що є основною причиною залучення молодої 
людини до незаконного обігу наркотиків. Основи 
поведінки, моральних принципів, особистих якостей, 
життєвої позиції формуються саме в сім'ї під впливом 
близьких і в школі під впливом оточуючих, і як правило 
залишаються незмінними протягом усього життя. 
Наприклад, батьки, які виховують дитину в т.зв. 
неблагополучних сім'ях, самі часто виховувалися в 
таких же умовах, саме ця категорія входить в групу 
ризику. У той же час упущення педагогічного характеру 
у вихованні людини, також є факторами становлення 
молодих людей на шлях наркоманії.

Особливу увагу слід приділити профілактиці 
наркоманії у неповнолітніх, так як здорова молодь є 
основою національної безпеки держави. В даному 
напрямку профілактики слід приділяти увагу 
вихованню негативного ставлення до вживання 
наркотиків, прищеплювати потяг до здорового способу 
життя, спорту. З цією метою необхідно проводити 
роботу в освітніх установи, місцях дитячого відпочинку 
та скупчення неповнолітніх.

Наприклад, одним із завдань, що вирішуються 
органами внутрішніх справ є боротьба з наркоманією і 
токсикоманією серед неповнолітніх, орієнтація їх на 
здоровий спосіб життя, негативне ставлення до 
вживання наркотиків і токсичних засобів.

Співробітниками МВС використовуються різні 
форми роботи з запобігання поширенню наркоманії та 
токсикоманії в підлітковому середовищі: це і 
проведення різних рейдів по виявленню неповнолітніх, 
які вживають психоактивні речовини; дорослих осіб, які 
залучають неповнолітніх, в вчинення протиправних дій, 
пов'язаних з незаконним обігом наркотиків; проведення 
різних оперативно профілактичних операцій, 
антинаркотичних акцій; проведення роз'яснювальної 
роботи в освітніх установах.
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КРИТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З 
НЕЛЕГАЛЬНИМ ОБІГОМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА

ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Зброя для його володільця вже давно не інструмент 
тільки для одного полювання, адже із стрімким 
розвитком суспільства, така необхідність частіше 
розвага аніж необхідність. Проблематика в сфері 
контролю за обігом зброї викликає різке збільшення 
криміногенної ситуації в країні і в загальному 


