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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
ОСОБАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ 

 
Здійснюючи дослідження показників протидії наркозлочинності серед 

неповнолітніх встановлено, що у 2018 році всього неповнолітніми вчинено 14 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, з яких 2 збут. При цьому, у 2019 році 

таких злочинів було 20, з яких 6 збут. А у 2020 році таких злочинів вже було 54, з 

яких 39 збут! 
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Крім того, згідно автоматизованих баз даних УІАП ГУНП в 

Дніпропетровській області поліцейськими органів та підрозділів поліції складено 

адміністративні протоколи стосовно неповнолітніх за частиною 1 статті 44 

КУпАП, а саме: у 2018 – 25, 2019 – 20, 2020 – 33 адміністративні протоколи [1]. 

При цьому, всього в Україні неповнолітніми або за їх участю за 2020 рік 

зареєстровано 4435 злочинів, з яких 330 (7,4%) злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, близько 60% з яких 

(196) є збутом наркотичних засобів. 

Разом з тим, важливо зауважити, що кількість наркозлочинів серед 

неповнолітніх є на третьому місці, після крадіжки (2172) та грабежу (361) у 2020 

році. 

У той же час, у 2013 році неповнолітніми вчинено 8781 злочин, що на 50% 

більше ніж у 2020-му, з яких у сфері обігу наркотичних засобів 383 злочини 

(4,4%), 21% (81) з яких збут наркотичних засобів. 

Доречним буде також зауважити, що у 2016 році, з 5230 злочинів, вчинених 

неповнолітніми тільки 126 (2,4%) у сфері обігу наркотичних засобів і тільки 7 

фактів збуту наркотичних засобів серед неповнолітніх за рік. 

Таким чином, на фоні відносного зниження кількості злочинів серед 

неповнолітніх, спостерігаємо значне зростання питомої ваги правопорушень 

вчинених неповнолітніми або з їх участю у сфері обігу наркотичних засобів з  
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4,4% у 2013 році (2,4% - 2016) до 7,4% у 2020 році. При цьому виявлених фактів 

збуту наркотичних речовин неповнолітніми у 2020 році на 241% більше ніж у 

2013, що не може не викликати занепокоєння. 

Разом з тим, потрібно враховувати надзвичайно важливий аспект злочинності 

неповнолітніх – латентність, яка має певну двоїстість: з однієї сторони, 

правопорушення у сфері обігу наркотичних речовин мають високу ступінь 

латентності через відсутність потерпілої сторони. За інформацією всеукраїнського 

моніторингу, загальна чисельність осіб, які допускають незаконне споживання 

наркотичних засобів, становить 3-5 млн. осіб. Проте, за оцінками експертів, 

реальна чисельність незаконних споживачів наркотичних засобів в Україні з 

урахуванням їх латентності значно більше зазначеної кількості. Соціологічні 

дослідження свідчать про те, що врахована кількість наркоманів перевищує 

офіційну статистику в 8-10 разів. Багато хто з них перетворюються на безповоротно 

втрачених для суспільства інвалідів [2]. Тож існування так званої прихованої 

(латентної) злочинності є найскладнішим питанням у оцінці реального стану 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. При цьому, латентність правопорушень у сфері обігу наркотичних 

речовин вчинених неповнолітніми ще більша, адже такі факти старанно 

приховуються як самими правопорушниками та особами, які залученні до 

незаконного обороту наркотичних засобів, так і батьками та родичами 

неповнолітніх, щоб уникнути суспільного осуду. 

З другої сторони, правопорушення у сфері обігу наркотичних речовин 

вчинені неповнолітніми, які вже виявлені правоохоронними органами мають 

високу ступінь достовірності та забезпеченості фактичними даними, які доводять 

вину неповнолітніх правопорушників, через значну увагу до даних фактів як зі 

сторони керівництва правоохоронного органу, прокуратури, суду, так і зі сторони 

родичів неповнолітніх. 
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На фоні загальної високої латентності злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів найбільший їх рівень 

за об’єктивними обставинами можна визнати відносно розповсюдження 

наркотичних засобів із використанням мережі Інтернет. Саме Інтернет, на 

сучасному етапі, є найбільшим фактором, який сприяє залученню до незаконним 

діям саме неповнолітніх осіб. 

І саме цей фактор вказує на необхідність суттєвого перегляду підходу щодо 

протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів зі 

сторони Національної поліції. Класичні засоби та методи протидії у даному 

випадку показують недостатню ефективність як на етапі пошуку відповідної 

інформації про правопорушення та його документування, так і під час 

превентивних заходів серед молоді. 

Вважаємо, що на сьогодні, з метою недопущення підвищення і так 

загрозливого рівня правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів серед 

неповнолітніх доцільно залучати до проведення заходів протидії осіб, з числа 

цивільного населення у якості консультантів, переговорників, технічних експертів 

тощо на офіційній основі.  

Більше того, у якості радикальних заходів пропонуємо розробити та 

запровадити просвітницькі курси, лекції, семінари, тренінги з неповнолітніми 

особами за участю наркозалежних осіб, які власним прикладом продемонструють 

згубний вплив наркотичних засобів на людину. 
_________________________________________________ 
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