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складі. Враховуючи вказані недоліки, зауважимо, що вказана ме-
тодика потребує подальшого вдосконалення. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН  
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Від соціальних мереж – до сплати комунальних платежів. Сьо-
годні інтернет проник і тісно вв’язався у наше життя і діяльність. 
Мало хто з нас зараз уявляють своє життя без інтернету. Окрім 
комп’ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до інтернету все – мо-
більні телефони, планшети, годинники, телевізори й багато інших 
портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога 
більше про безпеку у Всесвітній мережі. Кількість кіберзлочинів і 
спроб їх вчинити з кожним роком зростає. Також актуальності на-
буває тема щодо розповсюдження наркотичних і психотропних 
речовин в мережі Інтернет. 

Виходячи із статистики в Україні близько 346 тисяч осіб вжи-
вають ін’єкційні наркотики. Що стало причиною розповсюдження 
такої кількості наркотичних препаратів ? Можливість кожного при-
дбати їх не виходячи з дому, через комп’ютер або телефон. Напри-
клад, «Темні майданчики» в інтернеті і шифроване листування роб-
лять покупку і доставку наркотиків «до дверей будинку» досить 
безпечною і простий процедурою. Найпопулярнішими субстанціями 
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наркотичного характеру виявилися алкоголь, тютюн, марихуана, 
МДМА, кокаїн, амфетаміни, галюциногенні гриби і ЛСД, що при 
цьому виникає стійка фізична та психічна залежність від них, що 
проявляється ураженнями внутрішніх органів, розладами психіки, 
розвитком абстинентного синдрому. Споживання наркотиків ви-
кликає наркотичну ейфорію, досягнення якої вимагає з часом усе 
більшої їхньої кількості, усі бажання зводяться до одного – дістати 
все більше й більше наркотичної речовини. Наркодилери почали 
використовувати, так званий, метод «закладок», що дозволяє зло-
чинцям безкарно займатися розповсюдженням заборонених речо-
вин. Нова схема полягає у тому, що продавець наймає спеціальну 
людину, яка закладає наркотики у різних частинах міста. Поку-
пець через мережу зв’язується з оператором і, перерахувавши 
гроші, отримує інформацію про знаходження жаданої дози. Для 
безпеки «ділки» пропонують спілкуватися лише через спеціаль-
ний протокол обміну повідомленнями в інтернеті, який шифрує 
листування. 

Більшість, так званих «керівників» цих сайтів знаходяться да-
леко за межами країни і тому їх знаходження і притягнення до 
кримінальної відповідальності спричиняє працівникам поліції ба-
гато клопоту. 

На мою думку шляхом вирішення проблеми є підвищення рі-
вня обізнаності населення, щодо вживання наркотичних речовин, 
їх загроза життю та здоров’ю людини, які бувають наслідки. В Ук-
раїні дослідження провела ГО «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка» [1] за підтримки Дитячо-
го фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейського моніторингового цент-
ру з наркотиків та наркоманії (EMCDDA). Щодо даних стало відомо, 
що біля 50 % українських підлітків мають досвід куріння, 86 % 
вживали алкоголь та 18 % – наркотики. 

Згідно дослідження, 12,3 % підлітків мають доступ до мариху-
ани, 7,1 % – до транквілізаторів, 5,8 % та 5,7% опитаних підлітків 
заявили, що їм легко дістати амфетамін та крек, 5,2 % – екстазі, 
4,9 % – метамфетамін, 4,3 % – кокаїн та 4,2 % – метадон. Люди, що 
розповсюджують наркотики, вдаються до самого різного обману, 
щоб своїми діями чи словами переконати до вживання наркотиків. 
Найпоширенішими твердженнями є: «це вирішить твої проблеми, 
зменшить тривожність; у житті все треба спробувати…; вживання 
наркотиків – твоя власна справа». 

Вживання наркотиків не вирішує проблем, це просто відмова 
від сприйняття справжнього життя, коли треба мобілізувати свої 
сили та вирішити проблему без дурману. 
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Також згідно зі статтею 307 КК України Незаконне виробниц-
тво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переси-
лання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів [2]. Але не визначені аспекти боротьби з розповсю-
дженням наркотичних речовин в мережі Інтернет. Потрібно чіт-
ко сформувати і реалізовувати державну політику і сфері нарко-
злочинності, на засадах і підходах, які зумовлені змінами техно-
логій та прогресу. Створення нормативно-правової бази, що уне-
можливлювала б витік наркотиків у незаконний обіг, та як б 
сприяла ефективній роботі державних органів, що виконують 
функцію контролю. 

Висновок. Для ефективної протидії кіберзлочинності в сфері 
обігу наркотиків потрібна чітка централізована координація зу-
силь для забезпечення злагодженої взаємодії. Також потрібно ви-
значити основні пріоритети розвитку державних структур по бо-
ротьбі з розповсюдженням наркотиків в мережі Інтернет такі як: 
реорганізація та удосконалення законодавчої і нормативно-
правової бази; створення єдиного інформаційного простору в за-
гальній та організація і удосконалення динамічної взаємодії із за-
рубіжними органами; впровадження сучасних новітніх інформа-
ційних технологій в органи державної влади, технічна підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців по боротьбі з 
кіберзлочинністю [3]. 
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