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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування обрання теми дослідження. Без суттєвого удосконалення 

правових приписів чинного законодавства України з питань реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є 

неможливим вирішення завдань щодо усунення вад адміністративно-правового 

регулювання, підвищення ефективності адміністративної діяльності, а також 

налагодження міжвідомчої координації та консолідації зусиль у вказаній сфері. А 

це ставить перед наукою адміністративного права завдання пошуку шляхів та 

способів такого удосконалення. 

Необхідність оновлення наукових підходів щодо сутності та змісту 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

та порядку їх реалізації визначена також тим фактором, що практика останніх 

років свідчить про наявність окремих негативних тенденцій: збільшення 

обсягів зловживання та незаконного обігу наркотичних засобів серед 

населення [кількість осіб, які перебували в медичних закладах України з 

розладом психіки внаслідок вживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів(на 100 тис. населення) у 1995 році 

становила 91,9, у 2000 році – 155,1, 2005 році – 188, 2012 році – 174,1, 

2016 році – 192,45. Станом на 01.01.2017 р. в Україні під наглядом 

перебувало вже 694 928 осіб із розладами психіки та поведінки через 

уживання психоактивних речовин]; наявність підвищених ризиків 

наркотизації населення (упродовж 2016 року зареєстровано 115 170 осіб, 

яким вперше в житті встановлено діагноз психічних та поведінкових 

розладів, пов’язаних з уживанням психоактивних речовин, що на 1,3% 

більше, ніж у 2015 році – 113 609 осіб. На теперішній час кількість 

наркозалежних в Україні сягає 1,5–2 мільйони осіб, за даними останнього 

біоповедінкового дослідження тільки ін’єкційно вживають наркотики 317 000 

осіб (на підконтрольній території України), а кожен сьомий тяжкий злочин 

вчиняється саме у сфері обігу наркотиків. 

Недосконалість правових приписів чинного законодавства України з питань 

організації діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, неналежне 

або неякісне виконання такими суб’єктами адміністративних повноважень у 

вказаній сфері, відсутність координації та консолідації їх зусиль є підґрунтям 

загострення надзвичайних ситуацій соціального характеру в Україні (питома вага 

смертей, пов’язаних із уживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, становить близько 67 % та припадає на досить молодий 

вік померлих – від 25 до 39 років). 

Окреслені тенденції не тільки призводять до підвищення рівня 

негативних соціальних, економічних та інших наслідків, а і є вагомою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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перепоною на шляху розбудови України як правової держави європейського 

зразка та розвитку її нового геополітичного образу. 

Проблеми забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів досліджували А.М. Волощук, 

Р.Р. Грень, І.В. Дроздова, А.П. Кицул, М.П. Легецький, В.М. Малюга, 

О.О. Михайлецький, В.В. Недільський, Д.Й. Никифорчук, Д.О. Ноздрін, 

А.І. Осипенко, М.А. Погорецький, Л.В. Сорока, Р.В. Тарасенко, О.Л. Хитра, 

О.М. Шевчук, Х.П. Ярмакі та ряд інших науковців. Разом із тим, попри всієї 

значущості наукових праць названих вчених, на теперішній час відсутніми на 

монографічному рівні є системні, цілісні дослідження правових підстав реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що і 

обґрунтовує актуальність та своєчасність обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» на 2017–2020 рр., 

комплексних наукових проектів за темами: «Проблеми трансформації 

адміністративного права України» (номер державної реєстрації 0117U006540 від 

02.11.2017 р.); «Розвиток правової моделі адміністративного забезпечення 

національної безпеки України» (номер державної реєстрації 0118U006683 від 

19.12.2018 р.) Дисертація виконана в межах реалізації Указу Президента України 

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 

2015 р. № 501/2015, сприяє реалізації Стратегії реформування державного 

управління України на 2016–2020 рр., затвердженої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., 

схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» 

(протокол № 3 від 30 листопада 2015 року). 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу 

теоретичних напрацювань, положень чинного законодавства України, 

практики протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів визначити специфіку реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії їх незаконному 

обігу, а також сформулювати науково обґрунтовані висновки, теоретичні 

положення та практичні рекомендації стосовно удосконалення порядку 

реалізації таких повноважень. 

Для досягнення цієї мети необхідно послідовно вирішити в 

дисертаційній роботі такі основні задачі: 

– розкрити стан наукового опрацювання проблематики реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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– окреслити історико-правові аспекти процесу організації та 

вдосконалення механізмів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– розкрити сутність термінологічного визначення та тлумачення понять 

«протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів» та «забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», 

визначити їх сутнісні характеристики; 

– сформулювати поняття, окреслити зміст та структуру 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

встановити особливості їх реалізації; 

– розкрити систему адміністративних повноважень Національної поліції 

України, Служби безпеки України та Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками як суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– обґрунтувати ознаки та сформулювати поняття адміністративної 

діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

– визначити форми адміністративної діяльності щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів та надати їх характеристику; 

– обґрунтувати підхід щодо специфіки методів реалізації адміністративних 

повноважень суб’єктами забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– розкрити поняття та сутність взаємодії як способу реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– розробити конкретні пропозиції та практичні рекомендації з 

удосконалення законодавства України, що регламентує порядок реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Предметом дослідження є правові підстави реалізації адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 

принципів і методів наукового пізнання. Первинну векторну роль у 

дослідженні відіграв системний підхід, який в окремих питаннях 

доповнювався аксіологічним (ідеологічним) підходом (що дав змогу 

звертатися до таких сегментних ціннісних орієнтирів, як мета та завдання 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо). Діалектичний метод був основним 

методологічним засобом пізнання сутності адміністративних повноважень 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, ознак адміністративної 

діяльності у вказаній сфері, характеристики системи суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, спрямовував і зумовлював результати наукового 

пошуку на основі ключових принципів діалектичного пізнання: історизму, 

об’єктивності, конкретності, детермінізму, розвитку, протиріч (підрозділи 

1.3, 2.1–2.4, 3.1). Використано загальнонаукові методи: структурний, 

функціональний, системний аналіз. Функціональний метод, зокрема, був 

засобом для цільового пізнання системи адміністративних повноважень 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (Розділ 2), а системний 

аналіз забезпечив зважене опрацювання питання взаємодії як способу 

реалізації адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів (підрозділ 3.4). Метод сходження від абстрактного до 

конкретного став засобом організації оптимальної послідовності пошуку 

загального й специфічного в кожній частині предмета дисертаційної роботи 

(підрозділи 1.3, 3.1, 3.3, 3.4). Формально-логічні методи (аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, аналогія) широко застосовано під час опрацювання 

доктринальних досягнень із відповідної тематики (підрозділи 1.1, 1.3), 

дослідження історико-правових аспектів процесу організації та 

вдосконалення механізмів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (підрозділ 1.2) та специфіки 

форм адміністративної діяльності у вказаній сфері (підрозділ 3.2) тощо. 

Широкого застосування знайшли також спеціально-правові методи. Так, 

формально-догматичний (догматичний, юридико-технічний) метод дав змогу 

проаналізувати норми чинного законодавства України, що закріплюють 

систему заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (підрозділ 1.2), вирішити 

окремі проблеми щодо нормативного закріплення системи адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (підрозділи 2.2–

2.4). Комплексне застосування вказаних методів сприяло об’єктивності, 

всебічності та повноті дослідження та зроблених на його підставі висновків. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади України, окремі міжнародні акти. 

Емпіричною базою дисертації стали узагальнення практики реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

а також публікації у періодичних виданнях та довідкова література. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

досліджень, присвячених адміністративним повноваженням щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів та порядку їх реалізації. У результаті 

здійсненого дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та 

висновків, запропонованих особисто автором. Серед них: 

уперше: 

– сформульовано поняття адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів як сукупності прав та обов’язків суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері, 

окреслених спрямованістю форм їх діяльності, щодо застосування положень 

антинаркотичного законодавства, а також інших законів та правил, які 

стосуються протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

– встановлено та обґрунтовано особливі характеристики 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– визначено сутнісні характеристики протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: 1) це 

діяльність уповноважених суб’єктів; 2) її спрямовано проти явища 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів; 3) охоплює як превентивну (запобігання) так і репресивну 

(реагування) складові; 

– сформульовано поняття «забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» – це 

системний комплекс заходів впливу на можливі правопорушення у сфері 

законного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, спрямований на створення правового режиму нейтралізації 

загрози національній безпеці та демократичному розвиткові держави, 

феномена незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, мінімізацію та (або) ліквідацію його наслідків, який 

реалізується як шляхом профілактичної та попереджувальної діяльності, так і 

шляхом застосування до осіб, винних у вчиненні порушень 

антинаркотичного законодавства України, заходів репресивного характеру; 

– сформульовано поняття взаємодії як особливого способу реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

удосконалено: 

– поняття адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів як публічної, цілеспрямованої, підзаконної, державно-владної, 

нормотворчої, виконавчо-розпорядчої та засвідчувально-пошукової професійної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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діяльності, що полягає у безпосередньому та поточному вирішенні задач, 

спрямованих на реалізацію державної політики у вказаній сфері, здійсненні 

організаційних заходів стосовно формування та функціонування ефективної 

системи суб’єктів, що реалізують адміністративні повноваження щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

– типологію форм адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, що застосовуються в процесі реалізації 

адміністративних повноважень у зазначеній сфері; 

– розмежування категорій «компетенція», «повноваження» та 

«адміністративні повноваження» суб’єктів забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

дістали подальшого розвитку: 

– класифікація видів адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів у залежності від: сфери та меж реалізації, змісту та 

цілей її здійснення; 

– наукові положення щодо методів реалізації адміністративних 

повноважень суб’єктами забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

– пропозиції щодо розробки та прийняття Порядку міжвідомчої 

взаємодії суб’єктів, наділених адміністративними повноваженнями у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, шляхом нормативного визначення її 

структури, форм та методів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, зроблені 

узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та 

прикладне значення для науки адміністративного права, правотворчої 

діяльності та практики діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Результати дослідження може бути використано у: 

науково-дослідницькій сфері – для подальшого дослідження проблем 

правового регулювання адміністративних повноважень та їх реалізації у 

забезпеченні протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

правотворчій діяльності – при підготовці змін та доповнень до 

нормативно-правових актів з питань адміністративних повноважень суб’єктів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів; 

правозастосовній діяльності – для поліпшення та удосконалення 

практики реалізації адміністративних повноважень у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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аналогів і прекурсорів (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність Головного територіального управління юстиції в 

Херсонській області від 13 березня 2019 року; акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльність Головного управління Національної 

поліції в Херсонській області від 20 березня 2019 року); 

навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 

спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративні процедури», а 

також під час викладання відповідних дисциплін (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження в освітній процес Херсонського 

державного університету від 03 червня 2019 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана особисто і є 

самостійним дослідженням. Власний внесок в наукових статтях, 

опублікованих у співавторстві: у науковій статті «Ґенеза розвитку 

міжнародного законодавства щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів» (Предместніков О.Г., Павкович С.М. Юридичний 

бюлетень. 2018. № 7. Т. 2. С. 122–123.) – самостійно проаналізовано процес 

становлення та розвитку міжнародного законодавства щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, поширення наркоманії та наркозалежності, а також 

особливості становлення міжнародної співпраці у вказаній сфері; у науковій 

статті «Роль та місце Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів» (Павкович С.М., Предместніков О.Г. Бюлетень 

Мін’юсту України. 2019. № 2. С. 34–41.) – самостійно охарактеризовано 

функціональні особливості Державної служби України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками як юридичної особи публічного права та 

центрального органу виконавчої влади України, на якого покладено 

забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу. У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, 

не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на засіданні 

кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права». Основні 

положення та висновки дисертації було представлено та обговорено на: міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та 

напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності» (м. Харків, 19–20 

травня 2016 року), міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети 

розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 13–14 квітня 2018 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування 

правової системи України» (м. Дніпро, 6–7 липня 2018 р.), міжнародній науково-

практичній конференції «Правова система України: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 22–23 березня 2019 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний вимір держави і права» (м. Львів, 17–18 травня 2019 р.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться 

в дисертаційній роботі, викладено у 12 публікаціях, у тому числі у 6 статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях, що входять до затвердженого 

переліку, 1 – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах доповідей 

на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з титульного 

аркушу, анотації, змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, 

які містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 262 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 250 найменувань і займає 26 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та 

практичне значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію 

результатів роботи, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукового опрацювання проблематики реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів» на основі ретроспективного огляду досліджень 

А.М. Волощука, С.С. Горькавого, М.П. Легецького, Б.А. Підгорного, 

О.М. Шевчука та інших, присвячених забезпеченню протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в 

Україні, обґрунтовано доктринальну незавершеність дослідження 

проблематики реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії у вказаній сфері, яка дозволила говорити про її подвійний стан: 

відсутність (або малоопрацьованість) теоретичної частини, що поєднується із 

наявністю численних, переважно орієнтованих на практику, розробок. 

З’ясовано, що переважна більшість наукових розробок стосується 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, але не сутності чи особливостей адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії їх незаконному обігу. 

У підрозділі 1.2. «Правові основи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: історико-правові 

аспекти» проаналізовано процес становлення та розвитку міжнародного 

законодавства щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також особливості 

становлення міжнародної співпраці у вказаній сфері. Встановлено, що основу 

міжнародної системи забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів становлять три основні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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конвенції: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями), 

Конвенція про психотропні речовини 1971 року та Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 року. 

На державному рівні створено розгалужену фахову нормативно-правову 

базу антинаркотичного законодавства, яку умовно поділено на такі основні 

блоки: 1) нормативні акти, якими регламентовано питання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, лікарських 

засобів, що їх містять; 2) нормативні акти, якими регламентовано питання 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх 

аналогів і прекурсорів та відповідальність порушення законодавства у сфері 

обігу підконтрольних речовин; 3) нормативні акти, якими регламентовано 

питання профілактики наркоманії в Україні, а також дій, пов’язаних з 

наданням медико-соціальної допомоги особам, що мають психічні та 

поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. 

У підрозділі 1.3. «Реалізація адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів» 

охарактеризовано сутність термінологічних визначень та тлумачень понять 

«адміністративні повноваження», «забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», 

«законний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів», «незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів», «протидія» та «реалізація адміністративних 

повноважень» у зазначеній сфері. 

Поглиблений аналіз функціональних основ забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів дозволив у її структурі виокремити два рівні: 1) рівень 

формування основ протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 2) рівень реалізації заходів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. 

Виокремлено сутнісні характеристики адміністративних повноважень 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Зазначено, що такі 

повноваження знаходять своє відображення в конкретних заходах та діях, 

оформлюються у вигляді юридично обов’язкових нормативних та 

індивідуальних правових актів, які видаються від імені держави. Вказано, що 

саме наявність адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів є однією із гарантій ефективності реалізації адміністративних 

повноважень щодо впровадження державної політики у вказаній сфері. 

Одночасно такі повноваження є, перш за все, способом об’єктивізації 

державних функцій, а вже потім повноваженнями суб’єктів, наділених 

законодавцем правомочністю на вирішення завдань у сфері забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів як їх конкретних носіїв. 

Розділ 2 «Суб’єкти протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Система суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» 

розглянуто основні найбільш поширені у правовій науці класифікації 

суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, надано їх авторську класифікацію залежно 

від кола повноважень: органи виконавчої влади, уповноважені законом на 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх 

незаконному обігу; органи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; органи виконавчої влади, 

уповноважені законом на здійснення заходів щодо боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, проведення оперативно-розшукових заходів, виконання функцій 

недопущення, виявлення та припинення вчинюваних правопорушень, 

забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності. 

Встановлено, що системна вертикаль та горизонталь суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів в Україні є достатньо розмежованою і збалансованою між 

собою, відповідно до призначення та в межах повноважень. 

У підрозділі 2.2. «Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у системі суб’єктів, що реалізують 

адміністративні повноваження у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» 

досліджено функціональні особливості вказаного органу як юридичної особи 

публічного права та центрального органу виконавчої влади України, на якого 

покладено забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. З огляду на аналіз нормативної складової діяльності Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

виокремлено суттєві ознаки цього органу виконавчої влади. 

Встановлено, що виходячи зі змісту сучасних наукових підходів, Державна 

служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є однією із 

ключових ланок системи суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а 

нормативне забезпечення порядку реалізації її адміністративних повноважень у 

вказаній сфері на теперішній час, переважно, відповідає вимогам часу та є 

своєрідною гарантією виконання покладених на зазначений центральний орган 

виконавчої влади задач, без якого коефіцієнт ефективності державного 

регулювання і контролю був би на порядок нижчим. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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У підрозділі 2.3. «Національна поліція у системі суб’єктів, що 

реалізують адміністративні повноваження у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів» висвітлено сутність та зміст адміністративних повноважень 

Національної поліції України щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Доведено, що підхід законодавця стосовно закріплення адміністративних 

повноважень Національної поліції України щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

передбачає наявність досить широкого кола адміністративних повноважень, не 

систематизованих певною мірою, що не сприяє стабілізації ситуації та розв’язанню 

нагальних проблем у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Акцентовано увагу на питанні функціонування Департаменту протидії 

наркозлочинності як структурного підрозділу апарату Національної поліції 

України та Управлінь протидії наркозлочинності (у складі кримінальної 

поліції), які діють в структурі Головних Управлінь Національної поліції в 

областях як територіальні органи Національної поліції України, основним 

завданням яких є забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. 

Структурне різноманіття підрозділів Національної поліції України, задіяних у 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, потребує налагодження ефективного механізму взаємодії. 

У підрозділі 2.4. «Служба безпеки України у системі суб’єктів, що 

реалізують адміністративні повноваження у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів» охарактеризовано місце та роль Служби безпеки України у 

системі суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Встановлено, що адміністративні повноваження Служби безпеки 

України у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є доволі 

специфічним питанням, адже усталеною є позиція, що незаконний 

наркотрафік – складова предмета кримінальної сфери. 

Система та загальний масив адміністративних повноважень Служби 

безпеки України щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є доволі об’ємними 

та дещо суперечливими, їх перелік чітко не встановлено на законодавчому 

рівні, а в науковій літературі визначається по-різному. Разом із тим, у 

вказаній сфері виділено ряд загальних повноважень адміністративного 

характеру та повноважень, які реалізуються «за згодою», тобто у рамках 

взаємодії з іншими правоохоронними органами та підрозділами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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Розділ 3 «Порядок реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Адміністративна діяльність щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів та її види» 

охарактеризовано сутність адміністративної діяльності, в межах якої 

реалізуються адміністративні повноваження у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та розкрито її визначальні ознаки. 

Обґрунтовано, що визначальною обставиною здійснення 

адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є її 

призначення – здійснення державної виконавчої влади у зазначеній сфері, 

проведення в життя (реалізація) державної політики у сфері такої протидії. 

Класифіковано адміністративну діяльність за: підвідомчістю виконавця 

суб’єкту адміністративної діяльності; відносинами між виконавцем і 

адресатом адміністративного впливу; сферою та межами здійснення; змістом 

та цілями здійснення. Аргументовано висновок про те, що тільки комплексне 

застосування усіх видів адміністративної діяльності всіма суб’єктами 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів дозволить ефективно реалізовувати адміністративні 

повноваження у сфері протидії незаконному обігу та вживанню наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

У підрозділі 3.2. «Форми адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів» аналізуються 

на основі вивчення доктринальних розробок. Встановлено, що кожна з форм 

має особливий зміст, а від використання тих чи інших форм значною мірою 

залежить ефективність реалізації адміністративних повноважень у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. 

Виокремлено сутнісні ознаки форм адміністративної діяльності, в межах 

якої реалізуються адміністративні повноваження у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів: 1) спосіб зовнішнього вираження діяльності суб’єктів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів; 2) залежність від змісту компетенції органу; 

3) обумовленість реалізацією задач та функцій уповноважених суб’єктів у 

рамках їх компетенції; 4) більшість випадків вимагає юридичної 

регламентації; 5) тягне за собою певні наслідки. 

Проведено розмежування змісту правової (юридичної) та організаційної 

(неправової, фактичної) форм адміністративної діяльності щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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У підрозділі 3.3. «Методи реалізації суб’єктами протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів адміністративних повноважень» з’ясовано, що 

строгий імператив владних повноважень суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів не означає без альтернативності способів і методів їх реалізації. 

Обґрунтовано, що методи адміністративної діяльності у вказаній сфері 

як елементи структури правового статусу суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів є способами та засобами практичної реалізації їх 

адміністративних повноважень, які реалізуються шляхом організаційно-

розпорядчого впливу на поведінку та діяльність суб’єктів господарювання та 

громадян з метою досягнення поставлених цілей та основних завдань у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Визначено, що кожен метод реалізації суб’єктами протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

адміністративних повноважень має свої межі і в цих межах він повинен 

використовуватися. Важливо їх не протиставляти, а застосовувати 

комплексно або вибірково, відповідно до обставин та характеру ситуації. 

Підрозділ 3.4. «Взаємодія як спосіб реалізації адміністративних повноважень 

у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів» присвячено 

розгляду ряду питань, серед яких: не завжди враховуються комплексний характер 

такої взаємодії та її кінцева мета – реалізація адміністративних повноважень у 

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів; органи, що протидіють порушенням порядку обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів мають схожі 

завдання, що ускладнює їх взаємодію, обумовлює дублювання і паралелізм у їх 

роботі; відсутність однозначного тлумачення терміна «взаємодія» веде до 

неоднакового розуміння сутності, призначення, форм та методів такої діяльності. 

Встановлено, що взаємодія є істотною складовою процесу реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, може 

мати місце у відносинах як із іншими державними органами, органами іноземних 

держав, органами місцевого самоврядування, недержавними суб’єктами, так і 

всередині системи уповноважених суб’єктів. Критичний розгляд питання про 

взаємодію як спосіб реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів дав змогу зробити висновок щодо необхідності 

поліпшення її правової основи, структури, форм та методів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, 

положень чинного законодавства України, практики протидії незаконному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

здійснено теоретичне узагальнення та сформульовано науково обґрунтовані 

висновки та практичні рекомендації, які розв’язують наукове завдання щодо 

вдосконалення порядку реалізації адміністративних повноважень у вказаній 

сфері. За результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. У вітчизняній науці переважна більшість наукових розробок 

стосується протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, але не сутності чи особливостей 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії їх незаконному 

обігу; в адміністративному праві взагалі відсутнє доктринальне 

обґрунтування загальних властивостей адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

2. Констатовано, що в Україні створено розгалужену нормативно-

правову основу антинаркотичного законодавства, яка поділена на такі блоки: 

1) нормативні акти, якими регламентовано питання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також 

лікарських засобів, що їх містять; 2) нормативні акти, якими регламентовано 

питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів та відповідальність за порушення 

законодавства у сфері обігу підконтрольних речовин; 3) нормативні акти, 

якими регламентовано питання профілактики наркоманії в Україні, а також 

дій, пов’язаних з наданням медико-соціальної допомоги особам, що мають 

психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. 

3. Адміністративні повноваження щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів мають особливості, які не дозволяють ототожнювати їх із 

іншими видами владних повноважень органів виконавчої влади. Серед них: 

1) виключність суб’єктів, наділених адміністративними повноваженнями у 

вказаній сфері (забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів покладено на 

визначене законодавцем коло суб’єктів); 2) імперативність (вимоги суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері, мають 

імперативний характер); 3) наявність системи гарантій, які сприяють їх 

реалізації та стабільній діяльності уповноважених суб’єктів: структурований 

апарат та корпус професіоналів, здатних кваліфіковано оцінювати ситуацію, 

здійснювати діяльність на високому професійному рівні; використання 

технічних, спеціальних засобів та вогнепальної зброї у безпосередній 

діяльності; 4) реалізація таких повноважень забезпечена можливістю 

застосування державного примусу. 

4. Встановлено, що сучасна парадигма державної політики у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів складається з двох рівнів: рівень 

формування основ державної політики у сфері забезпечення протидії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів та рівень її реалізації. Рівень реалізації державної політики у 

вказаній сфері безпосередньо залежить від дієвості системи суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, серед яких: 1) органи виконавчої влади, 

уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та вирішення 

завдань у сфері протидії їх незаконному обігу; 2) органи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів; 3) органи виконавчої влади, уповноважені законом на 

здійснення заходів щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення оперативно-

розшукових заходів, виконання функцій щодо виявлення, недопущення 

вчинення та розкриття злочинів. 

5. Виокремлено основні суттєві ознаки Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками як одного із ключових 

державних органів виконавчої влади у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів: 1) виключно розпорядчий порядок створення та припинення; 

2) особливості порядку набуття статусу юридичної особи; 3) порядок 

утворення та правовий статус встановлюються Конституцією України та 

законом (в першу чергу, актами конституційного та адміністративного 

законодавства); 4) спеціальна правоздатність (обсяг прав та обов’язків 

відповідає меті та завданням діяльності); 5) функціонування на підставі 

спеціального нормативного акту, яким визначено обсяг правосуб’єктності; 

6) конститутивне значення мети діяльності (реалізація державної політики). 

6. Обґрунтовано, що Національна поліція України належить до тієї 

групи суб’єктів, для яких забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

входить до кола основних завдань та функцій. При цьому, відсутність на 

законодавчому рівні єдиної позиції щодо чіткого окреслення алгоритму, 

сутності та змісту, а також обсягу адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, якими наділено Національну поліцію 

України та, зокрема, її структурні підрозділи, зумовлює невиваженість та 

незабезпеченість підстав для ефективної їх реалізації. 

7. Доведено, що особливістю правового статусу Служби безпеки 

України у системі суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є те, 

що встановлений для неї законодавством обсяг компетенції у вказаній сфері 

містить тільки ті повноваження, які відповідають її завданням та меті 

створення. У той же час, саме адміністративні повноваження щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, за допомогою яких конкретизується вид, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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спрямованість та зміст практичної діяльності, є одним із основних складових 

елементів особливого правового статусу Служби безпеки України як 

державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, 

який забезпечує державну безпеку України. 

8. Доведено, що реалізація суб’єктами забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів адміністративних повноважень у вказаній сфері відбувається у 

межах адміністративної діяльності, визначальними ознаками здійснення якої 

є: цільове призначення; державно-владний характер; виконавчо-розпорядчий 

характер; публічність; професійність; засвідчувально-пошуковий характер. 

9. Встановлено, що форма адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів є зовнішнім способом вираження, в рамках 

компетенції повноважних суб’єктів, змісту їх адміністративної діяльності з 

реалізації поставлених задач, цілей, функцій та призначення у вказаній сфері. 

При цьому зміст кожної із форм адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів спрямовано на реалізацію 

адміністративних повноважень. 

10. Визначено дві групи форм адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів: правові (юридичні) та організаційні 

(фактичні) форми. Серед правових виділено правотворчу [прийняття в 

процесі здійснення адміністративної діяльності владних вказівок 

(адміністративних актів), спрямованих на деталізацію матеріальних та 

процесуальних норм антинаркотичного законодавства України, а також 

практичне забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів] та правозастосовну 

(застосування норм антинаркотичного законодавства України до конкретних 

обставин або осіб, що, у зв’язку із вказівкою в законі, є необхідною умовою 

для упорядкування конкретної ситуації відповідно до загальної волі 

правотворця та настання правових наслідків) форми. Серед організаційних 

форм адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

виділено проведення організаційних заходів (їх метою є організаційне 

забезпечення внутрішньої роботи уповноважених суб’єктів) та здійснення 

матеріально-технічних операцій (сутність яких полягає у забезпеченні 

реалізації правових та організаційних форм адміністративної діяльності). 

11. Специфіка методів реалізації суб’єктами протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

адміністративних повноважень полягає у тому, що вони: є засобами 

реалізації компетенції, закріпленої за спеціалізованими суб’єктами; 

безпосередньо виражають адміністративний характер повноважень таких 

суб’єктів; органічно пов’язані з цільовим призначенням суб’єктів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
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забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; реалізуються в процесі здійснення 

адміністративної діяльності у вказаній сфері та забезпечують чіткий порядок 

такої діяльності; їх сутність проявляється як у волевиявленні спеціалізованих 

суб’єктів, так і в характері такого волевиявлення; носять динамічний 

характер; застосовуються у порядку, визначеному положеннями чинного 

антинаркотичного законодавства України; виражають владно-організуючий 

вплив спеціалізованих суб’єктів. 

12. Взаємодія у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – це 

врегульована нормами антинаркотичного законодавства, погоджена за 

метою, часом і місцем діяльність суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у вказаній сфері, спрямована на реалізацію спільних 

заходів. У процесі такої взаємодії зазначені суб’єкти справляють взаємний 

вплив один на одного і на суспільні відносини, опосередковані існуванням 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, з метою їх попередження, виявлення та припинення, 

усунення причин та умов, що їм сприяють, покращання якості реалізації 

державної політики шляхом найбільш доцільного поєднання сил, засобів і 

методів, властивих цим суб’єктам. 

13. Формами взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є: 

обмін інформацією; проведення спільних засідань; проведення спільних 

операцій за єдиним планом та задумом із комплексним використанням сил і 

засобів повноважних суб’єктів; створення та робота міжвідомчих груп для 

підготовки пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України; 

підбиття підсумків взаємодії та розроблення її нових форм та методів; 

організація та підтримка безперервного зв’язку; моніторинг ситуації. 

14.  Запропоновано: 

а) доповнити ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори» новим абзацом такого змісту: «законний обіг наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – це діяльність, дозволена 

та регульована законодавством України про наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги і прекурсори, здійснювана уповноваженими суб’єктами з 

метою задоволення суспільних та державних потреб у медичній, виробничій, 

науковій, навчальній, експертній та інших сферах»; 

б) у Положенні про Національну поліцію України визначити права та 

обов’язки служб та підрозділів Національної поліції України, що реалізують 

адміністративні повноваження у сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

в) Міністерству внутрішніх справ України розробити та прийняти Інструкцію 

з питань організації взаємодії служб та підрозділів Національної поліції України, 

що виконують завдання у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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10. Павкович С.М. Деякі аспекти функціонування Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної поліції України. Актуальні питання 

реформування правової системи України: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 липня 2018 р. Дніпро : ГО «Правовий 

світ», 2018. С. 65–68. 

11. Павкович С.М. Щодо адміністративних повноважень Служби 

Безпеки України у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів. Правова система України: сучасні тенденції та 

фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Запоріжжя, 22–23 березня 2019 р. Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2019. С. 78–82. 

12. Павкович С.М. Взаємодія у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Сучасний вимір держави і права : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 17-18 травня 2019 р. Львів : Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 96–100. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Павкович С.М. Правові підстави реалізації адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 

університет бізнесу і права», м. Херсон; Одеський державний університет 

внутрішніх справ, м. Одеса, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 

нормативних та прикладних аспектів реалізації адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Визначено специфіку реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також 

сформульовано науково обґрунтовані висновки, теоретичні положення та 

практичні рекомендації стосовно удосконалення порядку реалізації 

адміністративних повноважень у вказаній сфері. 

Запропоновано авторське визначення поняття адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Розкрито сутність 

термінологічного визначення та тлумачення понять «протидія незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів» та «забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 
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засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», визначено їх 

сутнісні характеристики. 

Обґрунтовано ознаки та сформульовано поняття адміністративної 

діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, визначено її 

форми та надано їх правову характеристику. 

Висвітлено специфіку системи суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, розкрито систему адміністративних повноважень 

Національної поліції України, Служби безпеки України та Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Сформульовано поняття взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів та доведено, що взаємодія як спосіб реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

має декілька рівнів її реалізації. 

Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративні 

повноваження, взаємодія, Департамент протидії наркозлочинності, державна 

політика у сфері обігу наркотичних засобів, Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, забезпечення протидії 

незаконному обігу, контроль за обігом, наркотичні засоби, Національна 

поліція України, незаконний обіг, протидія, психотропні речовини, їх аналоги 

і прекурсори, система суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Павкович С.Н. Правовые основания реализации административных 

полномочий по обеспечению противодействия незаконному обороту 

наркотических средств. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. Частное высшее учебное заведение 

«Международный университет бизнеса и права», г. Херсон; Одесский 

государственный университет внутренних дел, г. Одесса, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических, 

нормативных и прикладных аспектов реализации административных полномочий в 

сфере обеспечения противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Определена специфика 

реализации административных полномочий в сфере обеспечения противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


21 

прекурсоров, а также сформулированы научно обоснованные выводы, теоретические 

положения и практические рекомендации по совершенствованию порядка реализации 

административных полномочий в указанной сфере. 

Предложено авторское определение понятия административных полномочий 

по обеспечению противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Раскрыта сущность 

терминологического определения и толкования понятий «противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров» и «обеспечение противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», 

определены их сущностные характеристики. 

Обоснованы признаки и сформулировано понятие административной 

деятельности по обеспечению противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 

определены ее формы и произведена их правовая характеристика. 

Освещена специфика системы субъектов обеспечения противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров, раскрыта система административных полномочий Национальной 

полиции Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы 

Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками как субъектов 

обеспечения противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

Сформулировано понятие взаимодействия в сфере обеспечения 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров и доказано, что взаимодействие как способ 

реализации административных полномочий в сфере обеспечения противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров имеет несколько уровней реализации. 

Ключевые слова: административная деятельность, административные 

полномочия, взаимодействие, Департамент противодействия 

наркопреступности, государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, Государственная служба Украины по лекарственным 

средствам и контролю за наркотиками, обеспечения противодействия 
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