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НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИКІВ 

 

Незаконний обіг наркотиків – надзвичайно складне, різнобічне і водночас 

суспільно небезпечне явище у сучасному світі. З одного боку, наркотики є 

корисними і необхідними медичними препаратами, а з іншого – вони 

заподіюють величезну шкоду, яка практично не піддається обрахунку. 

Насамперед, це й деградація особистості наркомана, і потяг до вчинення 

різноманітних злочинів, і зниження матеріально-технічного та 

інтелектуального потенціалу суспільства, і погіршення його генофонду, і 

викривлення внаслідок «відмивання наркокоштів» законного розподілу 

матеріальних благ, і проникнення злочинців у державні та владні структури, і 

їхній вплив на формування політики держав у злочинних інтересах, і багато 

чого іншого. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів – це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку 
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наркотичних засобів, психотропних речовий і прекурсорів, розроблення, 

виробництва, виготовлення, зберігання, Перевезення, пересилання, 

придбання, збуту, Ввезення на територію України, вивезення з території 

України, транзит через територію України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з 

порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори. 

Для різних речовин ці розміри є індивідуальними і вони визначаються 

згідно з таблицями, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я 

України № 188 від 01.08.2000 р. (для психотропів, для наркотиків). 

Для прикладу, невеликим розміром (тобто випадком, коли кримінальна 

відповідальність не настає) для наступних речовин є: 

- канабіс (марихуана) – до 5 грам, 

- героїн – до 0,005 грам, 

- опій ацетильований – до 0,005 грам, 

- кокаїн – до 0,02 грам, 

- макова соломка – до 50 грам, 

- ЛСД – до 0,00001 грам, – метамфетамін(первитин) – до 0,15 грам, 

- «екстезі» (МДМА або 3,4-метилендіоксиметамфетамін) – до 0,15 грам [3]. 

Слід мати на увазі, що розміри наркотичних засобів рослинного 

походження, та речовин виготовлених у вигляді витяжок, екстрактів, відварів 

чи інших рідин, визначаються у перерахунку на суху речовину(тобто значення 

має не загальний обсяг рідини, а скільки в цій рідині наркотичної речовини). 

Визначення розміру здійснюється під час проведення експертизи. 

Якщо ж розмір вилученого наркотику чи психотропу не перевищує 

визначеного у вказаних таблицях значення «невеликого розміру», відповідні 

дії не є злочином, а кваліфікуються як адміністративне правопорушення, за які 

настає адміністративна відповідальність, передбачена ст. 44 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

В ст. 309 ККУ закріплено, що незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту караються штрафом від 

п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеження волі на строк від двох до восьми років [1]. 

Варто також відзначити, що, окрім значної наявної наркотичної 

сировинної бази, наша держава є транзитною щодо постачання наркотиків у 

Західну Європу, а також новим ринкам збуту. Про це свідчать сталі канали 

транзиту і ввозу в Україну наркотиків: Бомбей – Делі – Київ – Західна Європа; 

Афганістан – Пакистан – Центральна Азія – Росія – Україна – Західна Європа; 

Іран – Туреччина – Болгарія – Україна – Західна Європа; Колумбія – 

Бразилія – Україна та ін. А також невпинне збільшення кількості викритих 

наркоканалів: 1994 р.- 1; 1999 – 3; 2004 – 35; 2006- 30; 2007 – 82; 2008 – 166; 

2009 – 249; 2010 – 238; 2013 – 246; 2015 – 282. Щодо поширеності викритих 

міжнародних наркоканалів на території держави: Луганська область (33), 

Одеська, Харківська (по 26), Львівська (21), місто Київ (16), Сумська 
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Закарпатська, Івано-Франківська (по 14), Волинська (13), АР Крим (11), (15), 

Рівненська (9), Вінницька (8), Житомирська (7), Донецька, Чернігівська, 

Чернівецька (по 5), Київська (4), Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Миколаївська (по 3), Хмельницька (2), Запорізька, Полтавська, Тернопільська, 

Херсонська та місто Севастополь (по1) [2]'. З року в рік дещо зменшується 

кількість ліквідованих організованих злочинних груп та організацій (зокрема, 

що мали міжнародні зв'язки): 2007 р.- 551 (40); 2008 – 466 (28); 2009 – 420 

(29); 2013-378 (18); 2015 – 379 (18). Щодо злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотиків, то вони займають суттєве місце у структурі організованої 

злочинності та питома вага їх невпинно зростає: 2005 р.-1024 (питома вага 

13,2%); 2007 – 789 (19,8%); 2009 – 957 (20,4%); 2012 – 770 (21 %); 2014 – 949 

(27%) злочинів. Щорічно вилучається велика кількість наркотичних засобів із 

незаконного обігу, а їх вартість на чорному ринку з року у рік збільшується. 

Зокрема, із незаконного обігу на території України протягом 2014 р. вилучено 

10,19 т наркозасобів (за цінами чорного ринку на 1081,03 млн грн), з них: 

макової соломи 5150 кг (30,9 млн грн); опію 39,51 кг (9,88 млн грн); 

марихуани 4,69 т (94,22 млн грн); героїну 14,57 кг (11,95 млн грн); кокаїну 

0,89 кг (1,34 млн грн); психотропних речовин 55,20 кг (16,54 млн грн.) [4]. 

Метою дослідження даної роботи є дослідження незаконного обігу 

наркотиків,їх види та учасників та їх відповідальність. Протидію незаконному 

обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів здійснюють 

Національна поліція,Служба безпеки України, Генеральна прокуратура 

Україн,центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного 

кордону,обігу наркотичних засобів,психотропних речовин,їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в 

межах наданих їм законом повноважень. Для України «традиційні» наступні 

наркотики: Героїн – синтетичне наркотичний засіб, похідне морфіну, яке за 

наркотичної активності перевершує його в кілька разів. Являє собою порошок 

різних кольорів – від білого до коричневого (залежно від очищення). Кокаїн – 

це порошок або паста, що отримується з листя рослини кока, що виростає в 

Південній Африці, на островах Цейлон і Ява. Порошок білого кольору, 

паста – білого, кремового або бежевого кольору. Об'єктивна сторона злочину 

характеризується різними формами злочинної поведінки: виробленням, 

виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, 

незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів 

[5, ст. 54]. 

Суб'єкт злочину – фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Особистість 

злочинця. В основному особи чоловічої статі, як правило, у віці від 18 до 

30 років. Для них характерна відсутність сімейних відносин [5, ст. 60]. 

З вище викладеного матеріалу,я можу зробити висновок по дослідженні 

даної роботи. Під час написання роботи мною було досліджено незаконний 

обіг наркотиків в Україні. Також напрямки наркотичних каналів через 

Україну. 
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ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА ВЧИНЕНОГО  

В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ ВІД ВБИВСТВА, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 118 КК УКРАЇНИ 

 

Однією з фундаментальних категорій теорії розмежування складів 

злочинів є поняття суміжних складів злочинів. Цей термін використовується у 

багатьох працях, де йдеться про розмежування конкретних складів злочинів. 

Поширеним є визначення В.Н. Кудрявцева, який під суміжними складами 

злочинів розумів склади, що мають ряд загальних ознак. При тому кожен із 

суміжних складів має ознаку, що відсутня в іншому. 

Варто зазначити, що серйозні ускладнення викликають питання 

розмежування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного 

хвилювання (ст. 116 КК), від умисного вбивства при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця (ст. 118 КК). Труднощі правової оцінки полягають в тому, що зазначені 

склади мають багато спільного. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання має спільні ознаки із умисним вбивством при 

перевищенні меж необхідної оборони або перевищенні заходів, необхідних для 

затримання злочинця. Об'єктом злочину у обох випадках є життя особи. 

Потерпілий – особа, що вчинила щодо винного неправомірні дії. Основними 

відмінностями є те, що, відповідно до ст. 116 КК, потерпілий вчинив щодо 

винного: насильство;систематичне знущання;тяжко образив суб’єкта цього 

злочину. При перевищенні меж необхідної оборони: наявність суспільно 

небезпечного посягання; дії потерпілого були неправильно оцінені винним. 

Об'єктивна сторона обох злочинів полягає у діях – посягання на життя іншої 

особи; наслідок у вигляді смерті; причинний зв'язок між ними [1, с. 175-176]. 

Важливою відмінністю є сприйняття винним обстановки дійсності. При 

необхідній обороні особа неправильно сприймає можливу шкоду, що їй 

загрожує. Перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання, особа, як 

зазначали деякі науковці, зокрема, Хавринюк М.І., Мельник М.І. та  

Дуров О.О., «перебуває у стані, який знижує її здатність усвідомлювати свої 


