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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ 
 
У сучасній науковій та юридичній літературі поняття злочинності 

неповнолітніх прямо пов’язане саме з віком суб’єкта, який вчиняє злочин. У 
кримінології злочинність неповнолітніх розглядається через призму 
негативного явища, що проявляється у певній сукупності злочинів, вчинених 
неповнолітніми особами у віці від 14 до 18 років. Саме вік є біологічною 
ознакою, що визначає соціальні й психологічні особливості етіології 
злочинності неповнолітніх, способи та специфіку їх попередження. 

Особливо гостро потребує уваги запобігання злочинів вчинених 
неповнолітніми у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. Структурна частка таких злочинів (зокрема, ст. ст. 305-324 КК 
України), становить щорічно 5-6 % всіх злочинів, вчинених неповнолітніми. 
Тому на даний момент, превентивна діяльність щодо запобігання даного виду 
злочинів є надзвичайно важливою та актуальною [1]. 

Розвиток та соціальне становище молоді є чи не найголовнішим 
показником рівня суспільства. А тому своєчасне та вдале запобігання 
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злочинності серед неповнолітніх, створення можливостей для всебічного 
розвитку молоді є запорукою прогресу держави в цілому. 

Важливе значення у боротьбі з наркоманією та вчиненні злочинів у сфері 
обігу наркотиків серед неповнолітніх має сім’я. Сім’я виступає інститутом 
первинної соціалізації, виконує провідну роль у формуванні особистості 
неповнолітнього. Проте в час інформаційного розвитку відбувається зменшення 
впливу сім’ї на виховання підростаючого покоління. 

В наших реаліях цю роль частіше виконує телебачення та Інтернет. Безліч 
пропозицій та нав’язливої реклами на кожному кроці «стирає» у неповнолітніх 
страх перед наркотиками та їх впливом на організм, а також формує тенденцію, 
коли підлітки віддають перевагу наркотикам, а не алкоголю [3, c. 35]. 

Криза сімейних відносин, погана якість шкільної освіти, відсутність 
організованого дозвілля, наркотизація середовища в кінцевому етапі формують 
у неповнолітнього кримінальну мотивацію, під впливом якої вчиняється 
більшість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. 

Для подальшого запобігання вчиненню злочинів серед неповнолітніх, які 
вчиняються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, держава та суспільство повинні зробити наступні кроки: 

 захист від негативних явищ, що можуть спричинити зміну ціннісних 
орієнтацій, світогляду та соціального самопочуття молоді; 

 розробка новітньої державної молодіжної політики для вдосконалення 
системи виховання та освіти молоді, методів реалізації соціальних, 
економічних та духовних потреб; 

 розробка заходів, спрямованих на організацію дозвілля: відновлення і 
будівництво культурних, спортивних і розважальних об’єктів дозвілля; 

 розробка заходів та прийомів, спрямованих на формування здорового 
способу життя дітей та молоді, посилення контролю за дотриманням 
кримінального законодавства; 

 посилення кримінальної відповідальності за схиляння неповнолітніх до 
вживання наркотичних засобів та встановити кримінальну відповідальність за 
нав’язливу рекламу Інтернет – ресурсів, які мають у продажі наркотичні засоби 
та психотропні речовини. 

Провівши дослідження злочинів, які були вчинені неповнолітніми, нам 
вдалося виділили основні фактори ризику щодо можливості вчинення ними 
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів: недостатній рівень правової 
свідомості та знань; плачевний рівень організованої системи дозвілля; 
вживання алкогольних, спиртних та наркотичних речовин; низький рівень 
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правосвідомості батьків та недостатня увага щодо виховання дитини, 
нав’язлива реклама Інтернет – ресурсів, які пропагують вживання наркотичних 
засобів [4, c. 104]. 

В даній роботі ми визначили, що основним методом боротьби зі 
злочинністю неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів є превентивна та профілактична діяльність, заснована 
на засадах соціального, економічного й культурного характеру, які покликані 
забезпечити достойний рівень культури, добробуту, виховання та навчання 
нового покоління. 

Враховуючи проблематику даного питання, доведено необхідність 
модернізації й вдосконалення ефективності державної та соціальної політики, 
яка буде спрямована на профілактику злочинів, вчинених неповнолітніми у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і 
запропонували способи їх подальшого та найшвидшого подолання. 
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