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передбачити таку кваліфікуючу ознаку як вчинення хуліганства під час проведення спортивних 
змагань. Зазначені зміни допоможуть уникнути випадків неповної кваліфікації злочинів. 
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ВСЕСВІТНЯ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК СПОСІБ ЗБУТУ НАРКОТИКІВ 

На сьогоднішній день важливою проблемою у сфері боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів є легкодоступність традиційних наркотиків (екстракційний опій та канабіс) 
та збільшення кількості нових видів психоактивних речовин або «дизайнерських» наркотиків 
амфетамінного та тетраканабіоідного рядів. 

Даний вид наркотиків поділять на: курильні суміші так звані «спайси» та солі (кристали) за 
своїм складом вони є надзвичайно сильними психоактивними речовинами. У загальному 
розумінні «спайс» є аналогом відомого наркотику – марихуани. Але, небезпека полягає в тому, що 
дані речовини не дослідженні, тому вплив на організм людини передбачити не можливо. 

Загалом існує велика кількість способів придбання наркотиків та спостерігаються усе 
більш витончені методи збуту, що в свою чергу ускладнюють викриття ділків наркобізнесу. 
Проведений нами аналіз, дозволяє зробити висновок, що останні 7–8 років найпопулярнішим 
методом є «безконтактний» спосіб збуту наркотиків. Особливого розповсюдження набули 
посилання на Internet-адреси залишені на заборах, будівлях та переходах, де з легкістю можна 
придбати наркотичний засіб. Особа, яка наносить дану рекламу, отримує фінансову винагороду 
або в подальшому знижку на отримання наркотиків. В більшості випадків, реклама наноситься 
власноруч фарбою із балона, іноді може містити завуальовані слова або речення, які не є 
примітними для ока, або ж прямі посилання на Internet-адреси, тобто наркотики можна отримати в 
режимі «Online», а саме: скористатись кур’єрською доставкою або шляхом отримання «закладок». 

Одночасно на багатьох сайтах пронаркотичного спрямування надається чимало текстів з 
описом різних видів наркотичних засобів і психотропних речовин та рецептів їх вироблення, 
виготовлення, виробництва та споживання, а також численні поради, як поводити себе при 
затриманні працівниками поліції. 

Ситуація ускладнюється використанням наркоділками ноутбуків, «планшетів» або інших 
комутаторів, що не завжди дає можливість їх запеленгувати та визначити місцезнаходження 
(відповідно, й користувача), так як для виходу в Internet використовуються різноманітні місця, 
де є можливість дистанційного та анонімного підключення до мережі, що набагато спрощує 
вчинення протиправних діянь. 

Рівень професіоналізму учасників злочинних угрупувань зростає з кожним днем. Сучасні 
технології дозволяють повністю забезпечивши безконтактний спосіб поширення наркотиків. У 
зв’язку з цим ускладнюється процес проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих 
(розшукових) дій, спрямованих на виявлення та розслідування фактів незаконного обігу 
наркотиків. Як правило, при таких схемах вдається зловити та притягнути до кримінальної 
відповідальності лише рядових учасників злочинних груп – кур’єрів або закладчиків, а виявити 
організаторів на сьогоднішній день практично неможливо, що обумовлено використанням 
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учасниками сучасних телекомунікаційних технологій з дотриманням заходів конспірації, 
використання зашифрованих мережевих ресурсів, псевдонімів і кодових слів.  

Наприклад, класичний спосіб збуту наркотичних засобів на сьогодні здійснюється шляхом 
залишення «закладок», так звані тайники, що передбачає організацію безконтактного збуту, 
коли координація діями і обмін інформацією співучасниками, а також з замовником 
здійснюється за допомогою телекомунікаційних мереж і мобільних додатків, таких як Telegram, 
Viber, WhatsApp, Jabber і т. д. Правоохоронні органи не завжди мають можливості оперативно 
відслідковувати координаційні вказівки організаторів незаконного обігу наркотиків, та свою 
чергу це ускладнює отримання інформації, яка на стадії попереднього і судового слідства могла б 
стати ключовим доказом причетності осіб до злочинної діяльності. Наприклад, розробники 
месенджера WhatsApp використовують технологію наскрізного шифрування, яка не дозволяє 
нікому іншому, включно з організацією WhatsApp, прочитати надіслані повідомлення. Ще більш 
потужні алгоритми захисту інформації використовуються в месенджері Telegram. Крім 
шифрування месенджер Telegram має функцію «секретний чат», повідомлення в якому 
видаляються автоматично в залежності від часу, встановленого користувачем, на серверах 
Telegram листування теж не зберігається. Таким чином, інформація, передана між співучасниками 
незаконного обігу наркотиків надійно захищена і недоступна для правоохоронних органів. 

Розповсюдження наркотиків шляхом залишення «закладок» є універсальним способом 
збуту. Покупець обирає необхідний для себе «товар», для оплати товару отримує банківські 
реквізити, номер телефону або здійснює оплату за допомогою електронних коштів. Закладчик 
приховує у тайнику заздалегідь розфасовані наркотичні засоби в різних місцях (у землі, у кущі, 
під каменем тощо) і після одержання грошових коштів вказує (опис місця або відмітка на карті, 
передача фото) покупцю на місце знаходження наркотику. Таким чином, при передачі наркотику 
збувальник уникає безпосереднього контакту з покупцем. 

Отже, схема продажу наркотиків через Internet побудована так, що покупець і продавець 
уникають будь-яких візуальних контактів з метою ускладнення процесу їх викриття та 
подальшого доказування у кримінальному провадженні. Варто зазначити, що в організованих 
групах є певні внутрішні правила, яких дотримуються всі учасники, наприклад не відповідають 
на незнайомі телефонні номери, всі листування проходять в закритих месенджерах, найчастіше 
між собою спільники не знайомі, дотримуються сурових правил конспірації.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 
ТА США: У ПОШУКАХ СПІЛЬНОГО І ВІДМІННОГО 

В зарубіжній юридичні науці висловлюється точка зору про те, що перша задокументована 
згадка про білокомірцевий злочин у системі загального права датована ще XV ст. і мала місце в 
Англії, де в 1473 р. було ухвалено спеціальний закон для протидії випадкам розкрадання 
спеціально ввіреного перевізнику майна. Цей акт став реакцією тогочасного законодавця на 
випадки викрадення вовни особами, які її перевозили на замовлення власників.  

У Сполучених Штатах, так само як і загалом у країнах Західної Європи увага суспільства до 
економічних за своїм змістом злочинів почала приділятися значно пізніше – безпосередньо на 
фоні індустріальних революцій. Із часом, оскільки окремі приватні компанії становились більш 
успішними, вони отримували реальну можливість відтісняти конкурентів і таким чином 
встановлювати монопольне становище на тому чи іншому ринку товарів і послуг. Як наслідок, 
корпоративна жадібність новостворених монополій призвела до необґрунтованого зростання 
цін, що не могло не турбувати широкий загал, який, у свою чергу, тиснув на державу з метою 
законодавчого втручання [1].  


