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(виникають галюцинації, стан збудженості). Вживання спиртового екстракту 
таких рослин як Красавка, Дурман індійський та інші, теж викликають особливе 
тривале сп’яніння. Слід зазначити, що останнього часу в Інтернеті з’явилися 
сайти, на яких прямо пропонують придбати окремі елементи екзотичних рослин, 
вживання яких шляхом куріння або перорально призводить до одурманюючого 
ефекту. До категорії одурманюючих відносяться і такі речовини технічного і 
побутового призначення як бензин, ацетон, клей «Момент» та інші. Вдихання їх 
парів викликає токсичне сп’яніння.  

Підбиваючи підсумок, вважаємо доцільним звернути увагу на те, що у 
зв’язку з наявністю такого широкого спектру речовин, що дають специфічний 
побічний ефект, викликають хворобливу пристрасть, залежність в результаті їх 
систематичного вживання і здійснюють руйнівний вплив на організм людини, є 
необхідність удосконалення нормативної бази в цій сфері, подальшого вивчення 
токсикоманії та її причин, розробка в державі механізму боротьби з цим 
негативним явищем в суспільстві.  
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НАРКОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Протягом свого існування людство зазнало чималих втрат через такі 

негативні явища як катастрофи, війни, геноцид, епідемії тощо. Сьогодні роль 
усесвітнього зла виконує наркоманія.  

Світова спільнота має неабиякий досвід боротьби із наркомафією, але все ж 
таки в Україні протидія наркобізнесу залишається малоефективною. На нашу 
думку, на це є три основні причини.  

По-перше, незаконна торгівля наркотиками являє собою неймовірно 
прибутковий бізнес, в обігу якого постійно з’являються нові речовини і засоби, 
освоюються нові ринки збуту, впроваджуються новітні технології втягування 
людей у їх вживання, використовуються нові способи доставки і збуту 
наркотиків. Величезні прибутки надають можливість «прикривати», «захищати» 
злочинний бізнес корумпованими зв’язками з представниками владних структур, 
у тому числі й силових.  

У 2010 році в Україні було викрито мережу збуту курильних сумішей, які 
фактично представляли собою потужні наркотичні синтетичні засоби. Ця 
мережа продажу легально працювала протягом тривалого часу, 
характеризувалась активною рекламою, широким спектром послуг доставки, 
пунктів продажу. Збут цих наркотиків здійснювався протягом більш ніж трьох 
років, доки не було проведено низку експертних досліджень, якими встановлено 
їх небезпечний вплив на організм людини, і встановлені підстави внесення їх до 
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офіційного переліку наркотиків. Тільки після цього у правоохоронців з’явились 
законні підстави викрити діяльність організованої злочинної групи, вилучити з 
вільного обігу наркотики і притягнути до відповідальності винних. Залишається 
тільки питання, скільки молодих дівчат та хлопців за цей час було втягнуто у 
вживання небезпечних засобів?  

Другою причиною розповсюдження наркоманії є дуже низький рівень 
обізнаності громадян (особливо молоді) про природу наркотичних засобів, їх 
вплив і небезпечні для життя наслідки. Свою пагубну роль у цьому сенсі грає 
реклама і мода на відкрите вживання слабоалкогольних й так званих 
енергетичних напоїв, які фактично є початком, «першою сходинкою» до 
вживання наркотиків.  

Третьою причиною є, на нашу думку, ще одна глобальна проблема, яка 
виражається в катастрофічній нестачі зараз в поліцейських підрозділах 
досвідчених слідчих та оперативних працівників. Реформування нашої системи 
та впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України 
супроводжується кадровою кризою. Це нелегке випробування на міцність дієвої 
здатності протистояти організованій злочинності. Не дивлячись на те, що в 
цілому це значний крок вперед для нашої держави у забезпеченні прав, законних 
інтересів і свобод громадян, який відповідає високим європейським стандартам і 
загальноприйнятим міжнародним вимогам, впровадження реформи 
правоохоронних органів дається нелегко. Більшість практичних працівників 
слідства, оперативних підрозділів заявляють про виникнення неабияких 
труднощів у виконанні положень нового кодексу. За їх переконанням, у ньому 
мають місце прогалини, протиріччя та деяка невиваженість приписів 
кримінального процесуального закону практичним реаліям.  

Ми вважаємо, що ця ситуація вимагає зараз від учених – представників 
наук криміналістики, кримінального процесу, кримінального права, оперативно-
розшукової діяльності – зосередження особливої уваги на проблемах і 
труднощах, з якими стикаються у практичній діяльності працівники нової 
поліції. Спільнота вчених зобов’язана безпосередньо взяти участь і надати 
теоретичну допомогу у полегшенні й адаптації їх роботи відповідно до завдань 
служби. Адже саме від цього залежить посилення потенціалу правоохоронної 
системи у боротьбі із небезпечним явищем – організованою злочинністю, яким є 
наркобізнес.  
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВІКУ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Відносини між державою і дитиною в кримінальній процесуальній площині 
потребують проведення подальших законодавчих реформ. Глава 38 КПК 
України передбачає певні особливості застосування кримінальних 
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