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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. Проаналізовано 

рівень наукового розроблення проблематики реалізації адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів. 

Досліджено 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. 

Вказано, що політика України у сфері протидії транскордонному 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів передбачає дотримання ряду Конвенцій та міжнародних 

зобов’язань: з метою створення передумов встановлення надійного та 

легально закріпленого правового бар’єру запобігання незаконному 

транскордонному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів Україна ратифікувала антинаркотичні Конвенції ООН. 

Доведено, що сформований Україною курс на подолання наркоманії та 

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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протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів є явищем двофакторним, адже містить у собі декілька 

рівнів: міжнародний та внутрішній. 

Висвітлено специфіку системи суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, а акож проаналізовано роль та місце Національної поліції 

України, Служби безпеки України та Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. 

Проаналізовано сутність та зміст адміністративних повноважень 

Національної поліції щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Визначено, що адміністративні повноваження Національної поліції щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів – це сукупність прав та обов’язків 

підрозділів Національної поліції щодо застосування законодавства та 

використання спектру інструментів реалізації державної політики у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії. Вказано, що особливими 

характеристиками адміністративних повноважень Національної поліції є 

виключність, імперативність, технічне та спеціальне забезпечення, а також 

забезпечення державним примусом. 

Акцентовано увагу на питанні функціонування Департаменту протидії 

наркозлочинності як структурного підрозділу апарату Національної поліції 

України. 

Розкрито роль та місце Державної служби України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Досліджено функціональні особливості Державної служби України з 

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%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%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
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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. 

Запропоновано авторське визначення 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. 

Розкрито 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», 

визначено їх сутнісні характеристики. 

Обґрунтовано ознаки та сформульовано поняття адміністративної 

діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

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

форми та надано їх правову характеристику. 

Сформульовано поняття взаємодії 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. Доведено, що взаємодія як спосіб реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 
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має декілька рівнів її реалізації. 
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ANNOTATION 

Pavkovych S.M. Legal fundamentals of implementation of administrative 

powers for facilitating the prevention of an illicit traffic in narcotic drugs. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for acquiring a scientific degree of PhD in Law in specialty 

12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. 

Private Higher Educational Institution «International University of Business and 

Law», Kherson; Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, 2019. 

The dissertation is dedicated to a complex study of theoretical, regulatory 

and practical aspects in implementing administrative powers for facilitating the 

prevention of an illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their 

analogues and precursors. The author analyses the level of scientific development 

of the problematics of the implementation of administrative powers to ensure 

counteraction to the illicit circulation of narcotic drugs. 

This scientific work is dedicated to the analysis of the process of formation 

and development of the international laws on prevention of the illicit traffic in 
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narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, incidence 

of drug addictions and abuses as well as peculiarities of the international 

collaboration in the said field. 

It is mentioned that the Ukrainian policy for prevention of the cross-border 

illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and 

precursors stipulates a series of Conventions and international commitments to be 

adhered to: Ukraine ratified counter-narcotics UN Conventions so to create an 

environment for a set reliable and legal barrier for preventing the illicit cross-

border traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and 

precursors. 

It is proved that the course formed by Ukraine for fighting with drug 

addictions and preventing the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic 

substances, their analogues and precursors is a two-factor phenomenon as it has 

two levels: international and domestic. 

The specifics of the system of entities facilitating the prevention of an illicit 

traffic in narcotics drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors 

is shown. In addition, the author analyses the role and place of the National Police 

of Ukraine, Security Service of Ukraine and State Service of Ukraine for 

Medications and Drugs Control in the system of entities facilitating the prevention 

of an illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and 

precursors. 

The focus is made on the analysis of the concept and content of 

administrative powers of the National Police in enforcing the counteractions 

against the illegal trade and trafficking of drugs, psychotropic substances, their 

analogues and precursors. It is determined that administrative powers of the 

National Police in enforcing the counteractions against the illegal trade and 

trafficking of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors are a 

bundle of rights and obligations of divisions of the National Police for applying the 

laws and using the range of instruments for implementing the public policy in the 

field of counteractions against the illegal trade and trafficking of drugs, 
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psychotropic substances, their analogues and precursors, and reducing the drug 

addiction. It is mentioned that the specific characteristics of administrative powers 

of the National Police include their exceptionality, mandatory nature, technical and 

specialized support, and their public enforcement. 

The focus is made on the matter of the functioning of the Drug Abuse 

Prevention Centre as a structural unit of the apparatus of the National Police of 

Ukraine. 

The author shows the role and place of the State Service of Ukraine on 

Medicines and Drugs Control in the system of entities counteracting against the 

illegal trade of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. The 

functional characteristics of the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs 

Control are studied as those specific for a public entity and central executive 

authority of the Ukrainian Government, which has a liability attached to secure the 

public policy implementation in the field of trade of drugs, psychotropic 

substances, their analogues and precursors, prevention of its illegal trafficking. 

The author proposes his original definition of the notion of administrative 

powers for facilitating the prevention of an illicit traffic in narcotic drugs, 

psychotropic substances, their analogues and precursors as bundle of rights and 

obligations of entities authorised by the legislator for solving tasks in the said 

sphere, which are defined by the focus of the form of their activity for applying the 

provisions of the counter-narcotic legislation as well as other laws and rules 

related to the prevention of an illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic 

substances, their analogues and precursors. 

The author reveals a sense of the terminological definition and interpretation 

of concepts “prevention of an illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic 

substances, their analogues and precursors”, determines their essential 

characteristics.  

The dissertation substantiates the features and forms a concept of 

administrative activity of entities facilitating the prevention of an illicit traffic in 

narcotic drugs, psychotropic substances, their analogies and precursors, defines a 
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form of facilitation and provides its legal characteristics. 

The author defines the interaction in facilitating the prevention of an illicit 

traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors – 

it is a regulated standard of the counter-narcotic legislation, activity of entities 

authorised by the legislator for solving tasks in the mentioned sphere, which is 

approved regarding its purpose, time and place and targeted at implementing joint 

efforts. It is proved that the interaction as a way for exercising administrative 

powers in facilitating the prevention of an illicit traffic in narcotic drugs, 

psychotropic substances, their analogues and precursors has several levels of its 

implementation. 

 

Keywords: administrative activity, administrative powers, interaction, Drug-

Related Crime Prevention Department, state policy in the field of traffic in narcotic 

drugs, State Service of Ukraine for Medications and Drugs Control, facilitation of 

the prevention of an illicit traffic, control of the traffic,narcotic drugs, National 

Police of Ukraine, illicit traffic, prevention, psychotropic substances, their 

analogies and precursors, system of entities facilitating the prevention of an illicit 

traffic in narcotic drugs. 
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ВСТУП 

 

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 прекурсорівта 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 вжитті 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 1,5–2мільйони осіб, за даними останнього біоповедінкового 

дослідження тільки ін’єкційно вживають наркотики 317000 осіб (на 
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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 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 
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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 університетбізнесу 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; 
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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 особливостіїх реалізації; 

– розкрити систему адміністративних повноваженьНаціональної 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; 
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– 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 

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 
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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. 
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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. 

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; 
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– сформульовано поняття «забезпечення протидії незаконному обігу 

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

системний комплекс заходів впливу на можливі правопорушенняу 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 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 
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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; 
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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 

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 внаукових 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 
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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 державиі права» (м. Львів, 17–

18 травня 2019 р.). 

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, 
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які містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 234 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 250 найменувань і займає 26 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ 

НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

1.1. Стан наукового опрацювання проблематики реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів 

 

Наукові дослідження, присвячені питанням забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії в Україні, до теперішнього часу не 

втрачають своєї актуальності. Це обумовлено тим фактором, що підвищення 

рівня та динаміки зловживання наркотичними засобами, психотропними 

речовинами, їх аналогами і прекурсорами та їх незаконного розповсюдження 

в українському контексті є вагомою перепоною на шляху втілення парадигми 

всебічного суспільного розвитку. Разом із тим, поширення наркоманії та 

наркозалежності не є суто українською проблемою, адже незаконний обіг 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

спостерігається у всьому світі, ставши частиною тіньової економіки не тільки 

країн з меншими економічними досягненнями, а й багатьох розвинених 

країн. 

Показово, що у вітчизняній науці розробка проблем організації 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії здійснюється за декількома 

напрямами: розробка правових, організаційних та кримінологічних основ 

попередження та протидії злочинності (у тому числі, наркозлочинності); 

розробка проблем оперативно-розшукового забезпечення аспектів протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

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%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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прекурсорів; дослідження загальних основ державної політики протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії; дослідження загальних основ 

оперативної роботи щодо документування злочинної діяльності у вказаній 

сфері; розробка прикладних проблем протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та 

подолання наркоманії тощо. 

Однак теоретична та фактична «складність» питання забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії в Україні обумовлює 

малодослідженість багатьох його аспектів, у тому числі, пов’язаних з 

організацією діяльності суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у вказаній сфері щодо реалізації адміністративних 

повноважень, яких спрямовано на забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Разом із тим, до теперішнього часу спостерігається і значна 

розрізненість підходів щодо вирішення комплексних проблем наукового 

забезпечення державної політики протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання 

наркоманії в умовах формування проактивної моделі правоохоронної 

діяльності. Що обумовлено відсутністю єдиного бачення форм та методів 

реалізації перетворень та їх кінцевих результатів. 

Слід також вказати, що в наукових та правових джерелах дотепер не 

сформовано єдиного підходу і до розуміння змісту та правової природи 

поняття «адміністративні повноваження щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів», а сам термін «адміністративні повноваження» у сучасній 

правовій науці використовується недостатньо широко в силу ряду причин: 

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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по-перше, через вживання його у дещо відмінних значеннях, вживання 

інших, таких більш усталених термінів, як: «владні повноваження» та 

спірність питання щодо співвідношення зазначених правових категорій; 

по-друге, через відсутність чітких підходів до визначення поняття 

«адміністративні повноваження», їх структури та сутнісних ознак; 

по-третє, через відсутність в законодавстві прямого закріплення 

адміністративних повноважень як самостійного виду владних повноважень 

органів виконавчої влади. 

Відмічена доктринальна незавершеність проблематики реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

дозволяє говорити, що їй є властивим подвійний стан: відсутність (або мала 

опрацьованість) теоретичної частини, що поєднується із наявністю 

численних, переважно орієнтованих на практику, розробок. Вказане вимагає: 

а) говорити про нагальність комплексного наукового дослідження 

правових основ реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, якого поки-що не було проведено і відсутність якого 

не дає можливості зважено оцінювати існуючі розробки фахівців, вирішувати 

складні прикладні ситуації, розв’язувати дискусійні питання, знаходити 

простір для удосконалення законодавства; 

б) визнати існування непоодиноких і важливих наукових праць, що 

виступають базисом для вивчення правових основ реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, значно обумовлюючи його вектор і результати. Врахуємо й те, 

що досліджуване питання володіє і міжнародно-правовою, і кримінально-

процесуальною та криміналістичною, і міждисциплінарною, і, навіть, 

загальнотеоретичною інформаційною пов’язаністю, тому його пізнання: 

забезпечується не лише палітрою публічно-правових розробок; може сприяти 

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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творчому перенесенню у галузь досягнень теорії права; не виключає 

зворотного руху доктринальних надбань. 

Отже, основою дослідження та всебічного розгляду усіх аспектів 

питання, пов’язаного із організацією діяльності суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів щодо реалізації адміністративних повноважень у вказаній 

сфері стали наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, які 

займаються розробкою питань протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Наукові розробки, зважаючи на їх відношення до цілей нашого 

дослідження, можна згрупувати так: 

1). Праці, які охоплюють питання міжнародно-правової протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. Хоча, як було відмічено, питання, пов’язані з організацією 

діяльності суб’єктів, уповноважених законодавцем на вирішення завдань у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів щодо реалізації 

адміністративних повноважень у вказаній сфері, не ставали предметом 

комплексного галузевого дослідження, їх було неодноразово проаналізовано 

в межах більш широкої проблематики – особливостей становлення 

міжнародної співпраці у вказаній сфері. Так, у дисертації К.Ю. Писаренка 

«Міжнародно-правові аспекти участі України у боротьбі із незаконним 

обігом наркотичних засобів» (2007) зазначено, що нагальним для нашої 

держави (на той час) є врахування міжнародного досвіду у сфері боротьби зі 

зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, дотримання 

міжнародно-правових зобов’язань та своєчасна імплементація міжнародно-

правових норм у внутрішнє законодавство України. Крім того, автором було 

висловлено окремі рекомендації і пропозиції щодо правового забезпечення 

діяльності державних органів у цій сфері [150; 151]. 

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
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Проаналізовано питання забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів і в дисертації С.С. Горькавого «Роль міжнародних 

європейських організацій у протидії незаконному обігу наркотиків» (2011). 

Автором досліджено діяльність та визначено роль міжнародних 

європейських організацій у протидії незаконному обігу наркотиків, 

розглянуто особливості становлення та функціонування міжнародної 

інституційної системи протидії незаконному обігу наркотиків, 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

її теоретичне освоєння, а також встановлено особливості виконання 

Україною (на той час) міжнародних зобов’язань у сфері протидії 

незаконному обігу наркотиків [43]. При цьому автором виведено важливий 

висновок стосовно міжнародної протидії незаконному обігу наркотиків, під 

якою запропоновано розуміти систему міжнародно-правових заходів та 

механізмів, що розробляються суб’єктами міжнародного права з метою 

боротьби з міжнародною організованою наркозлочинністю [44]. Разом із тим, 

С.С. Горькавим вироблено рекомендації щодо приведення національного 

законодавства України у сфері протидії незаконному обігу наркотиків у 

відповідність до норм і стандартів ЄС (на той час); 

2). Праці кримінально-процесуальної та криміналістичної тематики, 

які, з огляду на «граничну» специфіку досліджуваного питання, є 

прийнятною теоретичною основою для вивчення правових основ реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів. Так, Р.В. Тарасенко на монографічному рівні 

дослідив (2007) порядок діяльності підрозділів боротьби з незаконним обігом 

наркотиків міськрайвідділів органів внутрішніх справ України. Автором було 

внесено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення такої 

діяльності [224]. 

Д.Й. Никифорчуком у дисертаційній роботі «Теоретичні та 

організаційно-тактичні засади протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів оперативними підрозділами міліції України» здійснено комплексний 
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аналіз теоретичних та організаційно-тактичних засад протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів оперативними підрозділами міліції України [122]. 

При цьому автором на підставі вивчення ролі державних органів у протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів з’ясовано особливості їх взаємодії з 

оперативними підрозділами міліції [122, с. 34]. 

Натомість у дисертаційному дослідженні О.Л Хитрої «Протидія 

оперативними підрозділами органів внутрішніх справ злочинам у сфері обігу 

наркотичних засобів, вчинюваних із залученням неповнолітніх або щодо 

неповнолітніх» чимало уваги приділено дослідженню специфіки діяльності з 

організації взаємодії оперативних підрозділів ОВС та правоохоронних 

органів у протидії наркозлочинам, скоєних із залученням неповнолітніх або 

щодо неповнолітніх [238, с. 18]. 

О.О. Михайлецький (2011) захистив дисертацію на тему 

«Організаційно-правові питання оперативно-розшукової діяльності 

підрозділів МВС України у протидії незаконному обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин», в якій автором було розкрито специфіку 

оперативно-розшукової діяльності підрозділів МВС України у протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин [113]. 

Питання взаємодії оперативних та слідчих підрозділів при розкритті 

злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів досить 

детально досліджено у дисертаційній роботі Є.В. Лизогубенка, в якій 

автором проведено комплексний аналіз правових, теоретичних, 

організаційних та тактичних проблем взаємодії оперативних та слідчих 

підрозділів у справах щодо незаконного обігу наркотичних засобів [103]. 

В.В. Недільський у дисертації «Оперативно-розшукове забезпечення 

пошуку наркотичних засобів» здійснив характеристику організаційних та 

тактичних засад застосування оперативно-розшукових засобів під час 

проведення слідчих (розшукових) дій з метою пошуку наркотичних засобів у 

приміщеннях, сховищах, транспортних засобах, в окремих осіб [120]. 
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Проаналізовано тактику протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів у дисертаційних дослідженнях Д.О. Ноздріна «Організація і тактика 

протидії органів внутрішніх справ злочинам у сфері незаконного обігу 

синтетичних наркотичних засобів» [123] та С.Д. Рєзникова «Тактика 

оперативної роботи оперативних підрозділів ОВС у протидії незаконному 

обігу наркотиків серед неповнолітніх» [205]. 

А.М. Копилов у дисертації «Організація і тактика контрольованої 

поставки наркотичних засобів (за матеріалами Служби безпеки України)» на 

підставі аналізу матеріалів Служби безпеки України здійснив характеристику 

специфіки заходів, які стосуються організації та тактики проведення 

контрольованої поставки наркотичних засобів [85]. 

У дисертаційному дослідженні В.М. Малюги «Взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в системі методики 

розслідування злочинів» автором здійснено комплексний аналіз теоретичних 

та практичних проблем організації та функціонування взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному 

провадженні в контексті складового елемента методики розслідування 

злочинів. Показово, що враховуючи новели кримінального процесуального 

законодавства України, а також осучаснені положення науки криміналістики, 

автором визначено, що уточнено поняття, сутність та наукові основи 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в 

кримінальному провадженні; визначено роль теоретичних положень 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в 

кримінальному провадженні як структурного елемента методики 

розслідування злочинів; проаналізовано соціально – діяльнісну детермінацію 

та інформаційно-гносеологічну основу взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні; 

запропоновано форми, види, методи й тактику цієї взаємодії [107]. 

У дисертаційній роботі Р.Р. Греня «Організаційно-правові основи 

діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у 
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протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» (2017) автором 

здійснено спробу комплексного вирішення наукового і прикладного завдання 

щодо оптимізації діяльності оперативних підрозділів правоохоронних 

органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів [46]. 

Автор стверджує про необхідність створення окремого спеціального 

міжвідомчого підрозділу для організації взаємодії, а також налагодження 

прямого доступу оперативних працівників до баз даних міжнародної 

поліцейської організації Інтерпол з використанням персональних ключів [46, 

с. 199]. 

3). Праці публічно-правової тематики. Зокрема, теоретичні та 

практичні питання адміністративно-правових заходів протидії 

правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у нормах 

міжнародного права, національному законодавстві та наукових розробках 

українських і зарубіжних вчених проаналізовано М.П. Легецьким у 

дисертаційній роботі «Адміністративно-правові заходи протидії 

правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» [98]. 

Досить змістовне дослідження сутності та закономірностей 

використання системи заходів адміністративної відповідальності у боротьбі з 

незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин було 

здійснено Л.В. Сорокою у дисертації «Адміністративна відповідальність за 

незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин» [214]. 

Натомість у дисертаційному дослідженні А.І. Осипенка «Органи 

внутрішніх справ України як суб’єкти протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин» автором проаналізовано 

діяльність органів внутрішніх справ України як суб’єктів протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин [132]. 

Питанню загальних основ державної політики протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів присвячено 
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дисертаційну роботу А.М. Волощука «Державно-правова політика протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

(адміністративно-правовий аспект)» [34]. Разом із тим, теоретичні та 

практичні проблеми, пов’язані з діяльністю суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів України, вирішено на ґрунтовному рівні в монографічній 

праці А.М. Волощука «Діяльність органів публічної адміністрації України 

щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів: питання теорії та практики» (2011 р.) [57]. 

В дисертаційній роботі О.М. Шевчука «Адміністративно-правове 

регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів в Україні» теоретично узагальнено і 

сформовано систему сучасних доктринальних знань щодо концепції 

державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів в Україні, обґрунтовано пропозиції з удосконалення 

законодавства з урахуванням європейського й вітчизняного досвіду. Разом із 

тим, автором визначено класифікацію державного контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, названо його 

види, здійснено їх характеристику [242]. 

Б.А. Підгорний у дисертаційній роботі «Адміністрування протидії 

незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів в Україні» (2016 р.) 

робить такі важливі узагальнення: адміністрування протидії незаконному 

обігу синтетичних наркотичних засобів можна розуміти як у широкому, так і 

у вузькому значеннях. Так, в широкому значенні – це діяльність державних 

органів, технологічний процес підготовки, прийняття і здійснення 

управлінських рішень у сфері протидії незаконному обігу синтетичних 

наркотичних засобів у сукупності методів і засобів, за допомогою яких 

вирішуються завдання держави та здійснюється систематичний і 

спеціалізований вплив органів адміністрування на підвідомчі їм органи та 

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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об’єкти на основі адміністративної відповідальності за виконання рішень. У 

вузькому значенні – це практична діяльність, технологічний процес 

підготовки, прийняття і виконання управлінських рішень у сфері протидії 

незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів стосовно конкретних, 

окремих елементів системи управлінських дій у сфері протидії незаконному 

обігу синтетичних наркотичних засобів, врегульованих адміністративними 

нормами. Основу системи адміністрування протидії незаконному обігу 

синтетичних наркотичних засобів становить типовий підзаконний механізм 

державного управління у сфері протидії незаконному обігу синтетичних 

наркотичних засобів з властивим йому об’єктно-суб’єктним складом, 

правовим регулюванням, функціями, формами, методами, процедурами і 

провадженнями в рамках адміністративного процесу [152, с. 14]. 

В дисертаційній роботі О.Р. Авдєєва «Адміністративно-правові засоби 

протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та 

фальсифікованих лікарських засобів» зазначено: «…адміністративно-

правовими заходами протидії незаконному переміщенню через митний 

кордон наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих 

лікарських засобів є комплекс організаційно-правових засобів та методів, 

здійснюваних органами виконавчої влади (контролюючими, 

правоохоронними, органами доходів і зборів, безпеки) та спрямованих на 

недопущення і припинення такого переміщення. До їх кола належать засоби 

та методи позитивного характеру, спрямовані на недопущення нелегального 

переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та 

фальсифікованих лікарських засобів (митний контроль, дозвільний характер 

переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, ліцензування, 

контроль якості лікарських засобів) та негативного характеру, спрямовані на 

припинення таких переміщень, виявлення джерел і каналів незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих лікарських 

засобів, осіб, які беруть участь у цьому (контрольовані поставки наркотичних 

засобів та психотропних речовин, переміщення фальсифікованих лікарських 
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засобів під негласним контролем та оперативним наглядом, взаємодія органів 

доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами України та 

зарубіжжя» [6, с. 13-14]. 

4). Праці теоретико-правового характеру, адже в межах 

загальнотеоретичної юриспруденції (з точки зору змісту й онтології) 

розглядаються такі дефініції, як «адміністративні повноваження», 

«протидія», «незаконний обіг», з’ясування природи яких, безумовно, 

дозволить більш зважено вирішувати питання про специфіку 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, особливості їх правового регулювання та 

розробку на цій основі науково обґрунтованих пропозицій, рекомендацій, 

спрямованих на удосконалення законодавства щодо поняття, порядку, форм 

та процедур реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів. 

Отже, здійснений аналіз стану наукових досліджень свідчить про 

актуальність монографічного опрацювання проблематики реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів. Вбачається, хоча відповідні питання частково і 

входили до предмета багатьох наукових праць, пошуки у цьому напрямку не 

можна вважати вичерпаними. Адже, по-перше, 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 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. По-друге, в адміністративному праві взагалі відсутнє 

доктринальне обґрунтування загальних властивостей адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. По-третє, на 

теперішній час сформувалося чимало дискусійних аспектів у розумінні 

ключових правових категорій, а відсутність чіткого їх розмежування у 

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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нормативно-правових актах досить часто ускладнює розуміння та їх 

реалізацію. Вирішення вказаного питання значною мірою сприятиме 

підвищенню ефективності реалізації адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Що також може стати ключем для 

послідовного та зваженого вирішення нагальних проблем та сприятиме 

стабілізації ситуації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. По-четверте, відмічені ускладнення у 

контексті виключно адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів ще більше посилюються, з огляду на відносну 

малодослідженість їх окремих аспектів. По-п’яте, на теперішній час механізм 

реалізації заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів передбачає наявність 

широкого кола суб’єктів її реалізації: Національна поліція України, Служба 

безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державна фіскальна 

служба України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних 

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

незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм 

законом повноважень. У той же час, наявність досить широкого кола 

суб’єктів, уповноважених законодавцем на вирішення завдань у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, не сприяє стабілізації ситуації та розв’язанню 

нагальних проблем у сфері обігу наркотичних засобів. 

Більше того, відсутність єдиного бачення та налагодженої процедури 

взаємодії усіх ланок системи суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

досить часто заважає знайти консенсусні рішення стосовно зазначеної 

проблематики та раціонально використовувати можливості таких 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%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%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
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що призводить до вузьковідомчого підходу, розпорошеності зусиль, 

орієнтації на формальний результат та розв’язання, переважно, тактичних, 

але не стратегічних завдань. 

По-шосте, у рамках чисельних структурних реформ, значного 

оновлення нормативних приписів, які на теперішній час поки-що практично 

не стали предметом глибокого теоретичного опрацювання, питання сутності 

та змісту адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів не втрачає своєї актуальності. 

 

 

1.2. Правові основи протидії незаконному обігу наркотичних 

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

правові аспекти 

 

З моменту проголошення незалежності, поряд із необхідністю 

вирішення численних соціально-економічних труднощів, перед Україною 

постала об’єктивна необхідність нагального вирішення проблематики 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, поширення наркоманії та наркозалежності. Однак складність 

подолання вказаних негативних явищ обумовлюється тим фактором, що вони 

не мають національних, територіальних, релігійних та інших кордонів та, 

ставши частиною тіньової економіки не тільки країн з меншими 

економічними досягненнями, а й багатьох розвинених країн, набули 

глобальних масштабів. Разом із тим, саме підвищення рівня наркоманії є не 

тільки одним із факторів погіршення криміногенної ситуації, а й проблемою 

побудови стабільного та безпечного суспільства, перепоною на шляху 

виховання здорової нації та глобальною загрозою національній безпеці, яка 

зумовлює значні людські та матеріальні втрати. А тому, зважаючи на 

глобальну негативну динаміку зловживання наркотичними засобами, 

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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психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами та їх незаконного 

обігу, ще на початку XX століття на міжнародному рівні досить гостро було 

порушено питання розробки механізмів глобального контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

спрямованого на обмеження доступу до наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Відправною точкою довготривалого процесу організації та 

вдосконалення міжнародних механізмів співробітництва з питань 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів можна вважати Міжнародну комісію з опіуму [18, с. 9-10], 

перша нарада якої відбулася у Шанхаї у 1909 році, завдяки чому Комісія 

отримала назву «Шанхайська». Скликання Шанхайської опіумної комісії 

мало на меті координацію співробітництва держав з питань незаконного 

обігу наркотиків, який кваліфікувався як злочин міжнародного характеру, а 

також розробку заходів, спрямованих на перешкоджання нелегальному 

поширенню препаратів опію з країн Азії до США та європейських країн. Слід 

зазначити, що участь у її засіданні взяли представники 13 країн: Росії, США, 

Австро-Угорщини, Німеччини, Англії, Франції, Китаю, Італії, Японії, 

Нідерландів, Персії, Португалії і Сіаму (на теперішній час – Таїланду). І хоча 

за результатами проведеної Шанхайською опіумною комісією наради не було 

вироблено обов’язкових заходів щодо запобігання зловживанню 

наркотиками та їхнього неправового обігу, однак саме її скликання вперше 

офіційно в міжнародному масштабі акцентувало увагу на проблемах 

наркотизму, його регулювання і поступового обмеження та розпочало 

перший етап у міжнародно-правовому врегулюванні проблематики 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів [223, с. 96-97; 42, с. 70]. 

Наступним етапом встановлення контролю за обігом наркотичних 

засобів стало підписання у Гаазі у 1912 році першого в світі 

багатостороннього міжнародно-правового документу щодо контролю за 

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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лікарськими засобами – Міжнародної конвенції з опіуму [3]. У ній взяли 

участь 12 держав: Німеччина, США, Франція, Японія, Китай, Велика 

Британія, Італія Нідерланди, Персія, Португалія, Росія і Сіам, а пізніше – 

ратифікували ще 58 держав. У положеннях Міжнародної конвенції з опіуму 

закріплено низку принципів, передусім, забезпечення використання 

наркотичних речовин виключно з медичною та науковою метою, а також 

надання допомоги урядовим і міжнародним органам у їхніх зусиллях з 

попередження зловживання наркотичними засобами і зменшення шкідливих 

наслідків зловживань [223, с. 97]. Разом із тим, відповідно до положень 

Міжнародної конвенції з опіуму, на держави-учасниці покладалося 

зобов’язання докласти всіх можливих зусиль для обмеження виробництва, 

торгівлі та використання наркотиків у медичних цілях; співпрацювати з 

метою обмеження використання та вироблення ефективного механізму 

обмежень на використання наркотиків; ввести покарання за володіння 

наркотиками та заборонити їх продаж стороннім особам. Крім того, 

Міжнародна конвенція з опіуму передбачала і заходи, спрямовані на 

згортання виробництва, торгівлі та вживання опіуму [42, с. 70; 5], а також 

облік будівель, в яких розміщуються подібні виробництва і торгові місця [7, 

с. 193]. 

З 1921 р. міжнародний контроль за обігом наркотичних засобів 

здійснювався в рамках Ліги Націй [222, с. 118]. Слід зазначити, що створення 

Ліги Націй як міжнародної міждержавної організації, стало поштовхом до 

заснування Консультативного комітету з нелегальної торгівлі опіумом та 

іншими сильнодіючими засобами. До цього часу спеціалізованої центральної 

організації з міжнародного контролю за наркотиками не існувало [155, 

с. 195]. 

У 20-30-ті роки, за сприяння Ліги Націй, було розроблено та підписано 

ряд міжнародних угод, які стосувалися різних аспектів проблеми 

незаконного обігу наркотичних речовин. Так, за результатами конференцій, 

проведених у період з листопада 1924 р. по лютий 1925 р. було вироблено 
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першооснову нормативного механізму боротьби з незаконним обігом 

наркотиків: укладено Угоду про виробництво, внутрішню торгівлю та 

використання очищеного опіуму від 11.02.1925 р. [2], а 19.02.1925 р. 

підписано Міжнародну конвенцію щодо опіуму [4]. Слід вказати, що 

положення Угоди про виробництво, внутрішню торгівлю та використання 

очищеного опіуму від 11.02.1925 р. було зосереджено, більшою мірою, на 

врегулюванні відносин між країнами – виробниками опіуму. При цьому, 

договірні держави домовилися про створення монопольних об’єднань для 

здійснення обігу опіуму і передачу в державну монополію виробництва 

курильного опіуму, а також виробництво наркотиків лише для законних 

потреб держав [2]. Відповідно ж до положень Міжнародної конвенції щодо 

опіуму, яка була покликаною запровадити міжнародне регулювання та 

глобальний контроль за більш широким діапазоном наркотиків, 

запроваджено статистичну систему обліку [4; 7, с. 194]. Також було утворено 

Постійний комітет з контролю, якого надалі було перейменовано на 

Постійний центральний комітет. До його складу входили незалежні експерти, 

функціональним призначенням яких став нагляд за виконанням завдань 

вказаної Конвенції [155, с. 195]. 

Однак, не зважаючи на всі намагання урегулювати на міжнародному 

рівні питання незаконного виробництва та поширення наркотиків, їх 

споживання у період економічної кризи 1925-1929 років у деяких країнах 

набуло характеру загальнонаціонального лиха. У зв’язку із чим у 1929 році X 

Асамблеєю Ліги Націй прийнято рішення про розробку нового міжнародного 

договору, який дозволив би обмежити виготовлення наркотичних засобів 

виключно медичними потребами. Таким актом у міжнародній контрольній 

системі стала підписана у Женеві 13.07.1931 р. Міжнародна Конвенція про 

обмеження виробництва і регламентацію розподілу наркотичних засобів, яка 

набула чинності у 1933 році. Основною її метою стало удосконалення діючої 

системи оцінки потреб у наркотиках (розрахунки проводилися на підставі 

даних про споживання наркотиків у найбільш розвинутих країнах), 
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впровадження необхідності надання державами окремих поквартальних 

звітів стосовно контролю над наркотиками [7, с. 194; 223, с. 97-98]. 

Крім того, 27.11.1931 року підписано Бангкокську угоду, положення 

якої передбачали заборону куріння опіуму [42, с. 71]. Її було ратифіковано 

Францією, Великою Британією, Японією, Голландією, Португалією, Сіамом 

та Індією, а чинності її положення набули 06.04.1937 року. Слід вказати, що 

Бангкокська угода містила також положення щодо дозволу роздрібної 

торгівлі опіумом лише в урядових установах, а також встановлення 

кримінальної відповідальності за відвідування опіумних курилень особами 

молодше 21 року [70, с. 99]. 

Разом із тим, очевидна необхідність введення міжнародно-правових 

заходів, спрямованих на кримінальне переслідування осіб, які порушують 

антинаркотичне законодавство, стала поштовхом до прийняття у Женеві у 

1936 р. Міжнародної конвенції про заборону незаконної торгівлі 

наркотичними речовинами, яка встановила більш суворе кримінальне 

покарання осіб, які займаються незаконною торгівлею наркотичними 

засобами, а також передбачила можливість міжнародного кримінального 

переслідування за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 

засобів, передусім, встановила можливість видачі іноземній державі таких 

осіб для притягнення до відповідальності [42, с. 71; 155, с. 195; 223, с. 98]. 

Отже, систему міжнародного контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, яку було напрацьовано до 

кінця 30-х років XX століття, було спрямовано на: здійснення міжнародного 

статистичного контролю дозволів на імпорт та експорт наркотичних речовин, 

забезпечення виробництва та використання наркотичних речовин виключно з 

медичною та науковою метою, вжиття міжнародно-правових заходів 

спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, які порушують 

антинаркотичне законодавство. Однак створена в рамках Ліги Націй система, 

через свій складний та різнорідний характер виявилася малоефективною, та 

не змогла стати всеохоплюючою – у її рамках майже не було врегульовано 

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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питання вирощування та використання рослин, складовими яких є 

наркотичні речовини, окремі держави були не в змозі виконати взяті на себе 

зобов’язання, а деякі – взагалі відмовилися зв’язувати себе зобов’язаннями 

щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та наркоманією [223, с. 99]. 

Еволюція системи міжнародного контролю за обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів продовжувалася і 

після Другої світової війни. Це знайшло відображення у Протоколі 1946 р., 

відповідно до якого функції, повноваження та обов’язки Ліги Націй, в тому 

числі й у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, були 

перейняті Організацією Об’єднаних Націй. У цьому ж році Організацією 

Об’єднаних Націй було прийнято резолюцію, якою затверджено Комісію з 

наркотичних засобів [42, с. 71; 48, с. 356]. 

Дещо згодом, з ініціативи створених Організацією Об’єднаних Націй 

Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОР), а також Комісії з наркотичних 

засобів у Парижі було підписано Протокол від 19.11.1948 р., за яким 

впроваджено міжнародний контроль наркотичних засобів, які не підпадали 

під дію Конвенції 1931 року, зокрема, під контроль поставлено цілий ряд 

синтетичних речовин, що приводять до наркоманії [223, с. 99]. 

За результатами конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем 

обігу опіуму, яка проводилася у Нью-Йорку, 23.06.1953 р. було підписано 

Протокол про контроль за сировинним матеріалом для виробництва 

наркотичних речовин, який, зокрема, обмежив використання та міжнародну 

торгівлю опієм потребами охорони здоров’я окремих держав та заборонив 

його легальне виробництво. При цьому, право виробництва опію на експорт 

було надано лише невеликій кількості країн (Австрія, Франція, Індія, Іспанія, 

Туреччина). 

Однак негативна динаміка зловживання наркотичними засобами, 

психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами та їх незаконного 

обігу все одно вказувала на необхідність корегування системи контролю за 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

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%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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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прекурсорів, яку було напрацьовано в період 40–50-их років XX століття, та 

необхідність розробки єдиного універсального міжнародного договору щодо 

контролю над наркотичними засобами. Результатом стала модернізація 

вказаної системи контролю та розробка за результатами Конференції, яку 

було проведено у Нью-Йорку в період 25 січня по 25 березня 1961 р., 

міжнародного багатостороннього договору про наркотичні засоби – Єдиної 

конвенції про наркотичні засоби, яка замінила у відносинах між державами, 

які приєдналися до неї, усі раніше підписані договірні документи щодо 

наркотиків, окрім Конвенції з боротьби з незаконним обігом шкідливих 

лікарських речовин 1936 року [223, с. 99–100]. Вбачається, прийняття Єдиної 

конвенції про наркотичні засоби 1961 року було спрямовано на вирішення 

декількох аспектів проблематики контролю за обігом наркотичних засобів: 

правового – укладення загальноприйнятної міжнародної конвенції, яка 

замінить масив існуючих договорів щодо контролю за обігом наркотичних 

засобів; соціально-економічного – обмеження використання наркотичних 

засобів виключно медичними та науковими цілями. 

На теперішній час Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з 

доповненнями) складається з преамбули, 51 статті, 4 переліків наркотичних 

засобів, систематизованих залежно від застосовуваного режиму контролю, а 

також примітки. Передусім, у її положеннях закріплено терміни, пов’язані з 

обігом наркотиків: наркотичний засіб – будь-яка з речовин, включених до 

Списків I і II, – природних або синтетичних (п. к ч. 1 ст. 1); незаконний обіг – 

культивування або будь-які дії зі збуту наркотиків в порушення положень 

Конвенції (п. м ч. 1 ст. 1); та поняття основних наркотичних засобів, серед 

яких: канабіс – верхівки рослини каннабісу з квітами або плодами (за 

винятком насіння і листя, якщо вони не супроводжуються верхівками), з яких 

не була вилучена смола, якою б назвою їх не було позначені (п. б ч. 1 ст. 1); 

лист кока – лист кокаїнового куща, за винятком листя, з яких вилучено весь 

екгонін, кокаїн і будь-які інші алкалоїди екгоніна (п. е ч. 1 ст. 1); опій – сік 

опійного маку, що згорнувся (п. р ч. 1 ст. 1); макова солома – всі частини (за 

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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винятком насіння) скошеного опійного маку (п. р ч. 1 ст. 1) тощо [60]. 

Крім того, складовим елементом Єдиної конвенції про наркотичні 

засоби є чотири переліки наркотичних засобів, яких класифіковано за 

ступенем шкідливості для здоров’я та заборони до немедичного 

розповсюдження. Необхідно зазначити, що вказані переліки, у міру розробки 

чи виготовлення нових наркотичних засобів, постійно поповнюються [223, 

с. 100]. 

Основні вимоги Єдиної конвенції про наркотичні засоби закріплено у 

ст. 4, відповідно до положень якої держави зобов’язуються вживати 

законодавчих та адміністративних заходів, які є необхідними для введення в 

дію і виконання постанов Єдиної конвенції про наркотичні засоби в межах їх 

територій, співпраці з іншими державами стосовно виконання прийнятих 

норм та, за умови дотримання положень Єдиної конвенції про наркотичні 

засоби, обмеження виключно медичними та науковими цілями виробництва, 

виготовлення, вивезення, ввезення, розподілу наркотичних засобів, торгівлі 

ними та їх застосування і зберігання [60]. Враховуючи це, жодна держава 

свідомо не дозволяє експортувати наркотичні засоби в іншу країну або 

територію без спеціального свідоцтва на ввезення або дозволу на вивезення. 

Крім того, переміщення наркотичних засобів може здійснюватися лише 

відповідно до законів і правил країни або території, до якої здійснюється таке 

переміщення, а також в межах підсумку обчислень для такої країни або 

території, як це визначено в п. 2 ст. 19 Єдиної конвенції про наркотичні 

засоби, з додаванням кількості, призначеної для реекспорту [60, ч. 1 ст. 31]. 

Єдиною конвенцією про наркотичні засоби було впроваджено 

використання системи статистичних даних, закріплено за Міжнародним 

комітетом з контролю за наркотиками повноваження щодо визначення 

порядку та форми подання статистичних відомостей, а також встановлення 

зразків бланків для цієї мети. Міжнародний комітет з контролю за 

наркотиками також наділено повноваженнями щодо розгляду поданих 
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відомостей з метою визначення, чи виконано Стороною Конвенції або будь-

якою іншою державою положень Конвенції [60, ч. 1-2 ст. 13]. 

Слід також вказати, що окремі норми Єдиної конвенції про наркотичні 

засоби 1961 року (з доповненнями) стосуються боротьби зі зловживанням 

наркотичними засобами. Це, передусім, положення, які окреслюють 

необхідність: вжиття усіх можливих заходів, спрямованих на запобігання 

зловживанню наркотичними засобами та на раннє виявлення, лікування, 

виховання, відновлення працездатності, повернення в суспільство 

відповідних осіб і на спостереження за ними після закінчення ними 

лікування, і координації зусиль для досягнення вказаних цілей; сприяння 

підготовці кадрів для лікування, відновлення працездатності, повернення в 

суспільство осіб, що зловживають наркотичними засобами, а також для 

спостереження за ними після закінчення лікування; вжиття всіх можливих 

заходів, щоб сприяти ознайомленню осіб, яким це необхідно по роботі, з 

проблемами зловживання наркотичними засобами та його запобігання, а 

також сприяння ознайомленню з цими проблемами населення в випадку, 

якщо є небезпека того, що зловживання наркотичними засобами набуває 

широких масштабів [60, ст. 38]. 

Наступний етап розвитку системи міжнародного контролю за 

незаконним виробництвом та розповсюдженням наркотичних речовин 

характеризується розробкою та підписанням у 1971 році в Нью-Йорку 

Конвенції про психотропні речовини, відповідно до положень якої 

встановлювався міжнародний контроль за такими речовинами. 

Конвенція про психотропні речовини 1971 р. складається з преамбули, 

33 статей, а також 4 переліків, систематизованих залежно від 

застосовуваного режиму контролю. Передусім, у її положеннях закріплено, 

що якщо безумовно не вказано інше або контекст не вимагає іншого, 

терміни, використовувані в Конвенції про психотропні речовини, мають таке 

значення: психотропна речовина – будь-яка речовина, природна або 

синтетична, або будь-який природний матеріал, яких включено в Перелік I, 
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II, III або IV [79, п. е ч. 1 ст. 1]; препарат – будь-який розчин або суміш у 

будь-якому фізичному стані, що містять одну або декілька психотропних 

речовин, / або одна або кілька психотропних речовин в терапевтичних дозах 

[79, п. f ч. 1 ст. 1]; незаконний обіг – виготовлення психотропних речовин, їх 

збут або придбання всупереч положень Конвенції про психотропні речовини 

[79, п. j ч. 1 ст. 1]. 

У Конвенції містяться положення, згідно з якими право ініціювати 

включення будь-якої речовини, яка не знаходиться під міжнародним 

контролем, та потребує включення в один із Переліків Конвенції про 

психотропні речовини, перенесення окремих речовин з одного списку до 

іншого, а також вилучення речовини із одного із Переліків Конвенції про 

психотропні речовини, мають держави-учасники Конвенції про психотропні 

речовини та Всесвітня організація охорони здоров’я [79, ч. 1 ст. 2]. 

Також положеннями Конвенції про психотропні речовини встановлено 

критерії оцінки необхідності застосування до таких речовин заходів 

міжнародного контролю. Серед них: 1) негативний вплив (здатність 

викликати стан залежності, стимулюючий або депресивний вплив на 

центральну нервову систему, аналогічні шкідливі наслідки, що здатні 

викликати речовини, перелік яких міститься у Списках I–IV); 2) достатні 

свідчення щодо зловживання речовиною (ймовірність такого зловживання), 

яке становить або може становити небезпеку для здоров’я населення та 

соціальну проблему [79, п. 4 ст. 2]. 

Необхідно зазначити, що відповідно до положень Конвенції про 

психотропні речовини, застосування психотропних речовин обмежено 

медичними та науковими цілями (ст. 5). Разом із тим, досить детально 

розроблено систему контролю за їх обігом. 

Більше того, відповідно до положень ст. 15 Конвенції про психотропні 

речовини, держави-учасниці Конвенції повинні мати систему інспекцій 

виробників, експортерів та імпортерів, оптових та роздрібних 

розповсюджувачів психотропних речовин, а також медичних та науково-
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дослідних установ, що використовують такі речовини [79]. 

Поряд із цим, заходи проти незаконного обігу психотропних речовин, 

які потребують тісної міжнародної співпраці, повинні запроваджуватися з 

урахуванням конституційних, правових та адміністративних систем держав-

учасниць Конвенції [79, ст. 21]. 

Слід також вказати, що окремі норми Конвенції про психотропні 

речовини 1971 року стосуються боротьби зі зловживанням психотропними 

речовинами. Це, передусім, положення, які окреслюють необхідність: 

вживання усіх можливих заходів, спрямованих на запобігання зловживанню 

психотропними речовинами, раннє виявлення, лікування, виховання, 

відновлення працездатності, повернення в суспільство відповідних осіб, а 

також спостереження за такими особами після закінчення ними лікування; 

сприяння підготовці кадрів для лікування, відновлення працездатності та 

повернення в суспільство осіб, що зловживають психотропними речовинами, 

а також для спостереження за такими особами після закінчення ними 

лікування; сприяння ознайомленню осіб з проблемами зловживання 

психотропними речовинами і його запобігання [79, ст. 20]. 

Аналізуючи положення Єдиної конвенції про наркотичні засоби 

1961 року (з доповненнями) та Конвенції про психотропні речовини 

1971 року можна зазначити, що вказані конвенції були спрямованими, в 

основному, на врегулювання законного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, а також встановлення ефективної та дієвої 

міжнародної системи контролю за їх обігом, яка б не допускала витоку 

наркотичних засобів та психотропних речовин у канали незаконного обігу. 

Виходячи ж зі змісту сучасних наукових підходів, проблематика боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин 

вирішувалася опосередковано шляхом вироблення уніфікованих форм 

контролю за обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Прийняття за результатами Міжнародної конференції з питань 

боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом у грудні 
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1988 року у Відні (Австрія) Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин, яка набула чинності 11 

листопада 1990 року, стало наступним кроком міжнародної спільноти у 

вирішенні проблематики незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин [80]. При цьому, Конвенція про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин не 

передбачає припинення дії Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року 

(з доповненнями) та Конвенції про психотропні речовини 1971 року. Більш 

того, вона містить посилання на деякі їх положення. Вбачається, основним 

мотивом прийняття Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин стала потреба зміцнення і 

доповнення заходів, передбачених Єдиною конвенцією про наркотичні 

засоби 1961 року (з доповненнями) та Конвенцією про психотропні речовини 

1971 року.  

Необхідно зазначити, що Конвенція про боротьбу проти незаконного 

обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року передбачає 

прийняття комплексу міжнародно-правових заходів (в основному 

правоохоронного характеру) із припинення незаконної торгівлі 

наркотичними засобами, а в якості найважливішої складової частини таких 

заходів на міжнародному рівні вперше визнається боротьба з відмиванням 

злочинних доходів [42, с. 72]. 

Необхідно акцентувати увагу і на тому, що Конвенція про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

1988 року вперше на міжнародному рівні передбачила використання методу 

контрольованих поставок, при якому допускається вивезення, провезення або 

ввезення на територію однієї або декількох країн незаконних або таких, що 

викликають підозру, партій наркотичних засобів, психотропних речовин, 

речовин, що їх заміняють, з відома і під наглядом їх компетентних органів з 

метою виявлення осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень, 

визнаних такими відповідно до п. 1 ст. 3 Конвенції про боротьбу проти 
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незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року 

[80, п. g ст. 1, ст. 11; 46, с. 93]. 

Складається Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року з преамбули та 34 

статей, а основний наголос поставлено на сприянні співробітництву для 

більш ефективного вирішення проблем незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин, які мають міжнародний характер. При 

цьому, враховуючи особливості внутрішніх законодавчих систем, держави-

учасниці зобов’язалися вживати всіх необхідних заходів, включаючи заходи 

законодавчого та організаційного характеру. Разом із тим, передбачено, що 

реалізація зобов’язань за Конвенцією повинна відбуватися згідно з 

принципами суверенної рівності й територіальної цілісності держав і 

принципом невтручання у внутрішні справи інших держав [80, ст. 2]. 

Слід вказати, що норми Конвенції про боротьбу проти незаконного 

обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року містять 

найбільш розгорнуте поняття незаконного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, яке можна умовно розділити на декілька груп дій: 

1) пов’язані зі стадіями незаконного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин; 2) які сприяють незаконному обігу наркотичних 

засобів та психотропних речовин [80, п.п. 1-2 ст. 3; 48, с. 357]. При цьому, 

деякі вчені додержуються думки, що передбачені Конвенцією про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

1988 року діяння умовно можна підрозділити на такі групи: пов’язані з 

культивуванням наркотиковмісних рослин; отриманням готового 

наркотичного засобу; його доставкою в необхідні місця; збутом 

наркотичного засобу; легалізацією доходів, отриманих в результаті 

незаконних дій з наркотичними засобами [42, с. 73]. 

Отже, з прийняттям Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, шляхом посилення 

дієвості контрзаходів проти незаконного обігу наркотичних засобів та 
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психотропних речовин, було удосконалено механізм міжнародного контролю 

за їх розповсюдженням [160, с. 122–123]. 

Виходячи з наведеного, можна констатувати, що основу міжнародної 

системи забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин становлять три основні 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. Вказаними Конвенціями передбачено апробовані 

міжнародною практикою боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів 

та психотропних речовин положення, які регламентують численні та 

різноманітні грані такої боротьби, у тому числі, визначено оптимальне коло 

діянь, пов’язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, які 

представляють реальну суспільну небезпеку. У зв’язку із цим доцільною 

констатувати, що непорушною умовою ефективного контролю над обігом 

наркотичних засобів та психотропних речовин у всьому світі є приєднання 

всіх держав до вказаних конвенцій та належна імплементація їх положень. 

Тим часом, увагу слід звернути і на той факт, що на теперішній час на 

міжнародному рівні вдалося створити ефективну систему органів та установ, 

діяльність яких прямо чи опосередковано спрямовано на вирішення питань 

боротьби з наркоманією, токсикоманією та алкоголізмом. Провідне місце у 

вказаній системі, передусім, займають Економічна і соціальна рада 

Організації Об’єднаних Націй, Комісія з наркотичних засобів, Управління 

Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, Міжнародний 

комітет з контролю за наркотиками тощо. Разом із тим, важливу роль у сфері 

протидії транскордонному незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів відіграють регіональні 

міжнародні організаційні структури: Міжнародна організація кримінальної 

поліції (МОКП/ Інтерпол), Всесвітня митна організація (ВМО), Група з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) тощо. 

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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Говорячи про тенденції політики Європейського Союзу у сфері 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних 

речовин, необхідно передусім зазначити, що його діяльність стосовно 

вказаних питань ґрунтується на положеннях ст. 83 Договору про 

функціонування Європейського Союзу, відповідно до якої Європейський 

Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згідно зі звичайною 

законодавчою процедурою, можуть встановити мінімальні правила щодо 

визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері особливо тяжкої 

злочинності транскордонного змісту, що випливає з природи або наслідків 

таких злочинів або з особливої необхідності спільно боротися проти них. При 

цьому, незаконна торгівля наркотиками є однією із сфер особливо тяжкої 

злочинності транскордонного змісту [83, с. 81]. 

Необхідно відразу зазначити, що необхідність законодавчих заходів у 

сфері боротьби з явищем незаконного обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин було визнано положеннями: Плану дій Ради та 

Комісії, присвяченого оптимальним засобам реалізації положень 

Амстердамського договору про формування простору свободи, безпеки та 

юстиції, якого прийнято на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх 

справ у Відні 3 грудня 1998 р.; висновків Європейської Ради у Тампере (15-

16 жовтня 1999 р.); Антинаркотичної стратегії Європейського Союзу (2000–

2004 рр.), схваленої на засіданні Європейської Ради в Гельсінкі (10–12 грудня 

1999 р.); Плану дій Європейської Ради у сфері боротьби із наркотиками» 

(2000–2004 рр.), затвердженого Європейською Радою на засіданні в м. Санта 

Марія да Фейра 19–20 червня 2000 р. [145, с. 60]. 

Однак необхідно констатувати, що загальний підхід до боротьби з 

явищем незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ЄС 

було вироблено тільки за результатами прийняття Рамкового рішення 

2004/757/JHA, відповідно до якого передбачено мінімальні положення щодо 

складових елементів злочинів і санкцій у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів. Так, відповідно до положень ст. 1 вказаного рішення, 
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наркотики – будь-які речовини, передбачені Єдиною конвенцією про 

наркотичні засоби 1961 року (зі змінами, внесеними Протоколом 1972 р.) та 

Віденською конвенцією про психотропні речовини 1971 р. Слід зазначити, 

що до наркотиків також віднесено і речовини, поставлені під контроль в 

рамках Спільної акції 97/396/ПВД від 16 червня 1997 р. про обмін 

інформацією, оцінку ризиків та контроль щодо нових синтетичних 

наркотиків. Поряд із цим, під прекурсорами розуміються будь-які речовини, 

вказані в такій якості в законодавстві Співтовариства, яким вводяться в дію 

зобов’язання, що випливають із ст. 12 Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [203]. 

Корпоративний аналіз положень Рамкового рішення 2004/757/JHA 

дозволяє констатувати, що під незаконним обігом наркотичних засобів та 

психотропних речовин необхідно розуміти декілька груп дій: 1) пов’язаних з 

культивуванням наркотиковмісних рослин; 2) отриманням готового 

наркотичного засобу чи прекурсорів; 3) збут ом наркотичних засобів чи 

прекурсорів. Разом із цим, положеннями Рамкового рішення 2004/757/JHA 

передбачено можливість притягнення до відповідальності юридичних осіб за 

незаконний обіг наркотичних речовин, а також встановлено що у тому разі, 

якщо суб’єкти здійснюють вказані діяння виключно в цілях особистого 

споживання, такі діяння не включаються у сферу застосування цього 

Рамкового рішення [203]. 

Говорячи про відповідність міжнародним стандартам сформованого 

Україною курсу на подолання наркоманії та протидію незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

необхідно вказати, що політика України у сфері протидії транскордонному 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів передбачає дотримання ряду Конвенцій та міжнародних 

зобов’язань. Так, з метою створення передумов встановлення надійного та 

легально закріпленого правового бар’єру запобігання 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
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транскордонному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів Україна ратифікувала антинаркотичні Конвенції ООН. 

Однак привести національне антинаркотичне законодавство у відповідність 

міжнародним зобов’язанням нашій державі вдалося відносно нещодавно. 

Разом із тим, підвалини національної системи забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії в Україні було створено ще в 1990-х 

роках. До цього ж правове регулювання забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

та подолання наркоманії здійснювалося на підставі положень нормативно-

правових актів колишнього СРСР. 

З огляду на це, контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів визнано на державному рівні одним із 

пріоритетних напрямків реалізації національної політики. А першою 

широкомасштабною програмою, якою на державному рівні передбачалося 

визначити головні принципи та напрями боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів і психотропних речовин, діяльності суб’єктів, які беруть 

участь у цій роботі, вирішити питання контролю за легальним обігом 

наркотиків, розробити заходи профілактики, лікування та соціальної 

реабілітації хворих на наркоманію, стала Національна програма протидії 

зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-

1997 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.12.1993 р. № 1034 [193]. У її положеннях було визначено конкретний 

перелік запланованих заходів, відповідальних виконавців таких заходів та 

строки їх виконання. 

Серед іншого, Національна програма протидії зловживанню 

наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки 

передбачала приведення чинного законодавства у відповідність з 

рекомендаціями конвенцій ООН і вітчизняною практикою та необхідність 

розробки законопроектів щодо: врегулювання порядку обігу наркотичних 

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
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засобів, психотропних речовин і прекурсорів; внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів України з питань посилення боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; створення системи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин та зловживанню ними [193, п. 2 Розділу 1]. 

Вказані положення знайшли своє відображення у трьох базових 

законах, яких було прийнято 15.02.1995 р. Перший – Закон України «Про 

обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів» від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР [191]. Початково його було 

присвячено регулюванню суспільних відносини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначенню прав та 

обов’язків державних органів, юридичних осіб і громадян, які беруть участь 

у такому обігу на території України (перша редакція Закону). 

Нова редакція Закону України «Про обіг в Україні наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 р. 

№ 60/95-ВР, прийнята на виконання положень Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»» [162], визначила правові 

та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановила 

порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, 

права та обов’язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

На теперішній час загальний порядок та вимоги щодо обігу на 

території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

регламентовано Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори» [191], який складається з 5-ти розділів, що містять 

36 статтей. У першому розділі наведено загальні положення (щодо 

визначення термінів, класифікації наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, напрямків державної політики у сфері обігу 
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наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повноважень 

центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу, заходів контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів). Другий розділ присвячено загальному порядку 

здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та особливостям ліцензійних вимог та умов. Третій – умовам 

здійснення окремих видів діяльності з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Четвертий розділ 

стосується державного контролю за виконанням положень вказаного Закону, 

а п’ятий розділ присвячено прикінцевим положенням [191]. 

Другий базовий закон – Закон України «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та зловживанню ними» від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР, який, з урахуванням 

міжнародних зобов’язань, визначає систему заходів в Україні, спрямованих 

проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживання ними, а також визначає права і обов’язки 

юридичних осіб і громадян у зв’язку із застосуванням положень вказаного 

Закону [186]. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 

ними» від 15.02.1995 р. № 62/95-В складається з 3-х розділів, перший серед 

яких присвячено загальним положенням (щодо визначення термінів, 

організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів). Другий розділ присвячено заходам протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

(методу контрольованої поставки, оперативній закупці, конфіскації, запитам 

правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, огляду 

транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян, зупиненню та 

припиненню діяльності закладів масового перебування громадян, у яких 
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виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів тощо). Положення третього розділу стосуються 

заходів протидії незаконному вживанню наркотичних засобів або 

психотропних речовин, серед яких: виявлення осіб, які незаконно вживають 

наркотичні засоби або психотропні речовини; медичний огляд та медичне 

обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або 

психотропними речовинами; добровільне лікування осіб, хворих на 

наркоманію; відшкодування витрат на медичний огляд, медичне обстеження 

або лікування; примусове лікування осіб, хворих на наркоманію. 

Третій Закон – Закон України «Про внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 

ними» від 15.02.1995 р. № 64/95-ВР, положення якого було присвячено 

адміністративно-правовим, кримінально-правовим та іншим заходам 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [163]. 

Вбачається, Україна стала однією із перших пострадянських країн, яка 

прийняла національне антинаркотичне законодавство, адаптоване до 

міжнародних вимог. Що стало підтвердженням того факту, що Україна, як 

одна зі сторін, які приєдналася до антинаркотичних Конвенцій ООН, шляхом 

створення єдиного правового базису, виконує взяті на себе зобов’язання [215, 

с. 30-31; 121, с. 51-52]. Крім того, за результатами введення в дію вказаних 

базових антинаркотичних Законів в Україні на законодавчому рівні було 

визначено суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та їх обов’язки, а також суттєво 

оновлено кримінальне та адміністративне законодавство в зазначеній сфері 

[49, с. 337]. 
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На теперішній час Україною на внутрішньому рівні створено 

розгалужену фахову нормативно-правову базу антинаркотичного 

законодавства, яку можна розділи на такі основні блоки: 

1. Нормативні акти, якими регламентовано питання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також лікарських засобів, що 

їх містять: 

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори», положення якого визначають загальний порядок та вимоги 

щодо обігу на території України наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів [191]; 

Закон України «Про лікарські засоби» регламентує правовідносини, 

пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та 

реалізацією лікарських засобів, права та обов’язки підприємств, установ, 

організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої 

влади і посадових осіб [188]; 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», який регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів 

господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок 

їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за 

порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської 

діяльності [190]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» від 05.08.2015 р. № 609, відповідно до 

положень якої органом ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнано 

Державну службу України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками [173]; 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання ліцензування 

господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I 

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, 

виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), 

ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, 

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного переліку» регламентує ліцензійні умови 

впровадження на території України господарської діяльності, пов’язаної з 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [55]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 р. 

№ 700, якою встановлено перелік наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, обіг яких заборонено, обмежено та обіг яких 

обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів 

контролю [172]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах 

охорони здоров’я» від 13.05.2013 р. № 333, положення якої визначають 

механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності діяльності, пов’язаної з виготовленням, 

зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням 

на територію України, вивезенням з території України, транзитом через 

територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, 

психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, і прекурсорів, включених до 

таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський 

засіб, а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під 

час провадження зазначеної діяльності [182]; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 

03.06.2009 р. № 589, положеннями якої визначено процедуру провадження 

суб’єктами господарювання – юридичними особами незалежно від форми 

власності діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, розробленням, 

виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, 

придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, 

вивезенням з її території, транзитом через територію України, 

використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів, включених до переліку, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2000 р. № 700, та контролю за їх обігом [183]; 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 р. № 494 

регламентує питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 

використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у закладах охорони здоров’я [165]; 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.01.2018 р. № 9 

регулює деякі питання провадження діяльності, пов’язаної з обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів[166] тощо; 

2. Нормативні акти, якими регламентовано питання протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та порушення законодавства у сфері обігу підконтрольних речовин: 

Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, положенням яких передбачають суспільно небезпечні 

діяння, пов’язані з порушеннями законодавства України у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та санкції, яких 

повинно бути застосовано до осіб, що їх вчинили. Так, наприклад, відповідно 

до положень Кримінального кодексу України, кримінальна відповідальність 

передбачена за: контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх 
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переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням від митного контролю [91, ст. 305]; незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів [91, ст. 307]; 

викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем [91, ст. 312]; 

схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів [91, ст. 315]; порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів [91, ст. 320]. У 

той же час, наприклад, незаконні виробництво, придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин 

без мети збуту в невеликих розмірах [77, ст. 441], незаконний посів або 

незаконне вирощування снотворного маку чи конопель [77, ст. 1062], 

керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції [77, 

ст. 130] є адміністративними правопорушеннями, відповідальність за 

вчинення яких передбачено положеннями Кодексу України про 

адміністративні правопорушення; 

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» з 

урахуванням міжнародних зобов’язань визначає систему заходів в Україні, 

спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також визначає права і 

обов’язки юридичних осіб і громадян у зв’язку із застосуванням положень 

вказаного Закону [186]; 

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» визначає головні напрями загальнодержавної 

політики та організаційно-правові основи боротьби з організованою 
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злочинністю (у тому числі, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів [197]; 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» регламентує 

завдання, поняття, принципи, підстави, а також порядок здійснення 

оперативно-розшукової діяльності [195]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

вилучених з незаконного обігу» від 07.05.2008 р. № 422 встановлює умови 

зберігання та процедуру ведення обліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що включені до переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу 

уповноваженими органами [179]; 

Спільний Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації 

Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 визначає загальні засади та єдині вимоги до 

організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими органів 

досудового розслідування або за їх дорученням чи дорученням прокурора 

уповноваженими оперативними підрозділами, а також використання їх 

результатів у кримінальному провадженні [169]; 

Спільний Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державної митної служби України «Про затвердження Порядку передачі та 

перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин до органів, 

установ, закладів Державної прикордонної служби України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Державної митної 

служби України, що забезпечують дресирування службових собак для 

розшуку таких засобів і речовин» від 29.11.2010 р № 903/586/595/1433 

визначає правила передачі для подальшого використання у дресируванні 
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службових собак вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин, що є речовими доказами , а також їх перевезення до 

уповноважених органів [181] тощо; 

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: 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

від 19.11.1992 р. № 2801-XII закріплює правові, організаційні, економічні та 

соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює суспільні відносини у 

цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних 

сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення 

спадковості [133]; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою 

виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції, і проведення такого огляду» від 17.12.2008 р. № 1103 

визначає процедуру направлення водіїв транспортних засобів для проведення 

огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду [180]; 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий 

профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 

06.11.1997 р. № 1238 затверджено перелік професій та видів діяльності, для 

яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний 

наркологічний огляд, регламентовано порядок проведення обов’язкового 

профілактичного наркологічного огляду громадян [194]; 
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною 

залежністю» від 27.03.2012 р. № 200 визначає організаційні засади 

проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною 

залежністю [184]; 

Положення про програму диференційованого виховного впливу на 

засуджених «Подолання наркотичної залежності» затверджено наказом 

Міністерства юстиції України від 16.05.2016 р. № 1418/5. Метою програми 

«Подолання наркотичної залежності» є формування здорового способу життя 

у засуджених, які мають наркотичну залежність, сприяння у її подоланні та 

реабілітації [177]; 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони 

здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у 

водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції» від 09.11.2015 р. № 1452/735, з метою створення 

нормативно-правового підґрунтя діяльності патрульної поліції та закладів 

охорони здоров’я щодо виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

визначає процедуру проведення огляду водіїв транспортних засобів на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 

(далі – стан сп’яніння), та оформлення результатів такого огляду [171]; 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

внутрішніх справ України від 16.06.1998 р. № 158/417 регламентує порядок 

проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які 

зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами [185]; 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства 
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юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та 

постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або 

психотропні речовини» від 10.10.1997 р. № 306/680/21/66/5 регламентує 

порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають 

наркотичні засоби або психотропні речовини [170]; 

Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх 

справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення 

безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії 

регламентовано спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з контролю за наркотиками від 22.10.2012 р 

№ 821/937/1549/5/156. Положення порядку спрямовано на забезпечення 

безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії 

серед: осіб, які вчинили адміністративне правопорушення і перебувають у 

кімнатах для затриманих та доставлених до чергових частин органів 

внутрішніх справ, у випадках, якщо перебування в органах внутрішніх справ 

перевищує встановлені три години; осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 

злочину, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання органів 

внутрішніх справ; осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді 

узяття під варту, які утримуються в слідчих ізоляторах або в ізоляторах 

тимчасового тримання, згідно з чинним законодавством; осіб, підданих 

адміністративному арешту, які утримуються в ізоляторах тимчасового 

тримання та спеціальних приймальниках органів внутрішніх справ; осіб, які 

відбувають покарання у виправних центрах [178]. 

Зазначимо, що у 2013 році Кабінетом Міністрів України було схвалено 

Стратегію державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, яка 

визначає сутність та сучасні напрями державної політики щодо наркотиків, 

яка формується на засадах інтегрованого і збалансованого підходу до 

зменшення обсягу пропонування наркотиків, що знаходяться в незаконному 

обігу, та зниження попиту на них, подолання наркоманії як небезпечного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80#n8
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соціального явища та реалізація якої передбачає поетапність виконання 

заходів [119, с. 17–18; 200]. Разом із тим, план заходів на 2019-2020 роки з 

реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 

року затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 р. № 56-р. Пріоритетними відповідно до вказаного плану визнано 

такі напрямки: профілактика наркозалежності та запобігання незаконному 

вживанню наркотиків; подолання стигматизації та забезпечення захисту прав 

осіб, які вживають психоактивні речовини; лікування та реабілітація осіб з 

психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 

речовин; організація лікування в установах та закладах Державної 

кримінально-виконавчої служби засуджених та осіб, взятих під варту, з 

психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 

речовин; удосконалення системи контролю за обігом наркотиків; 

забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів, сприяння 

розвитку паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії; боротьба 

з незаконним обігом наркотиків; моніторинг (динамічне спостереження) 

наркоситуації; міжнародне співробітництво у питаннях протидії 

наркозлочинності та розробки новітніх методів боротьби з незаконним 

обігом наркотиків [174]. 

На жаль, об’ємність та громіздкість інституціонального механізму 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, який функціонує в Україні на теперішній час, а також 

відсутність чіткого налагодженого механізму взаємодії усіх елементів, які є 

складовими системи суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні, суттєво 

знижує ефективність його функціонування. 

Вбачається, хоча сформована Україною модель забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, поширення наркоманії та наркозалежності є явищем 

двофакторним, адже містить у собі декілька рівнів: міжнародний та 

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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внутрішній, ефективне вирішення вказаної проблематики, зважаючи на 

глобалізації наркобізнесу, потребує подальших наукових досліджень, 

спрямованих на вдосконалення національного антинаркотичного 

законодавства та загальної стратегії боротьби, яка повинна передбачати 

одночасну діяльність за двома напрямами: розробка та одночасне здійснення 

на всіх рівнях (правотворчість та правозастосування), а також вплив на всі 

етапи та прояви незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

 

 

1.3. Реалізація адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів 

 

Для всеохоплюючого розуміння напрямків дослідження визначимось з 

окремими його складовими елементами, адже від того, який сенс буде 

закладено у розуміння застосовуваних понять, залежить вектор усіх 

подальших розробок. Так, зважене наукове пізнання правових основ 

реалізації адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів може бути здійснено лише на основі попереднього вирішення 

ряду більш загально-правових питань: що таке «адміністративні 

повноваження»; що розуміється під «протидією»; що таке «законний обіг 

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

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

прекурсорів», «забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»? Вирішенню 

вказаних запитань і буде присвячено даний підрозділ дисертаційної роботи, 

результати якого (сподіваємося) дозволять визначити основні 

характеристики правових основ реалізації адміністративних повноважень 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

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
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психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Якщо предметом нашого пошуку є правові основи реалізації 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

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

природним буде окреслення сутності термінологічного визначення та 

тлумачення поняття «протидія». Адже, як відомо, юридична наука оперує 

численною кількістю термінів, а чіткість та однозначність термінології має 

принципове значення, оскільки є запорукою успішного вирішення певної 

проблеми. Сучасна парадигма реалізації адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не є виключенням. А тому 

актуальність питання точно-термінологічного трактування поняття 

«протидія» незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів не викликає сумнівів. Адже існуюча плутанина в 

термінах, підміна одних понять іншими, їх ототожнення не тільки 

ускладнюють правильне осмислення змісту та співвідношення таких понять, 

а й заважають виробленню адекватних заходів впливу на протиправну 

поведінку у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та її детермінанти. 

Передусім зупинимося на найбільш поширених та широковживаних 

трактуваннях поняття «протидія». Так, термін «протидія» є терміном 

іншомовного походження і у загальнотеоретичному аспекті визначається як 

дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає їй [29, с. 1173]. Аналогічно 

трактують вказаний термін і С.І. Ожегов та Н.Ю. Шведова: «протидія – дія, 

що перешкоджає іншій дії» [127, с. 622] 

Переклад слова «протидія» на англійську мову у Великому сучасному 

англо-російському, російсько-англійському словнику під ред. В.К. Мюллера 

наводиться в кількох значеннях, в яких словом «counteraction» визначається 

протидія, нейтралізація [с. 105], «resistance» – спротив [с. 335], «opposition» – 

спротив, протидія [с. 282], а словом «reaction» визначається реагування, 

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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протидія [115, с. 325]. При цьому, в українській мові термін «counteraction» 

має співзвучний аналог – контракція (від лат. contra – проти [210, с. 292]), що 

й означає протидію («контр» – проти, «акція» – дія). Разом із тим, як зазначає 

В.В. Тильчик, німецькомовна трансформація перекладу є також практично 

дослівною: «entgegen» – «проти», «wirkung» – «дія, вплив» та має аналогічне 

значення [225, с. 161–162]. 

Необхідно вказати, що термін «протидія» став об’єктом поглибленого 

наукового інтересу вчених-кримінологів та є достатньо розробленим у межах 

об’єкта кримінології в аспекті характеру впливу на злочинність та наслідків 

такого впливу. При цьому, у підручнику з кримінології за редакцією 

А.І. Долговой вказано, що поняття «боротьба», «контроль», «протидія», 

«попередження», «профілактика», не зважаючи на їх досить широке 

вживання у кримінологічній та іншій спеціальній літературі, а також 

офіційних документах та публіцистичних матеріалах, досі викликають 

наукові суперечки та не можуть бути оціненими як досить визначені чи 

принаймні однозначні. Такий стан речей створює значні складності як в 

аспекті з’ясування змісту того, про що йде мова в конкретному випадку, так і 

в практичній діяльності [с. 380]. Разом із тим, поняття «протидія» в цілому 

трактується як знищення іншої дії або «йти наперекір чогось», «заважати 

чому-небудь» [90, с. 388]. 

У кримінологічному розумінні поняття «протидія» охоплює як 

репресивну, так і превентивну складову діяльності. Саме таке трактування 

поняття «протидії» на теперішній час набуло поширення як у науковій 

літературі, так і в законодавстві [233, с. 144]. 

В загальній теорії права найбільш поширеним є застосування поняття 

«протидія злочинності» – складне соціально-правове явище та поняття про 

нього, в якому відображається теорія і практика специфічної соціально-

управлінської діяльності та суспільних і приватних ініціатив, а також 

кримінально юстиційних зусиль, спрямованих на перешкоджання вчиненню 
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кримінальних правопорушень та реагування на їх вчинення [93, с. 105; 231, 

с. 402–403]. 

Ю.А. Турлова, досліджуючи питання протидії екологічній злочинності, 

розглядає протидію як всі заходи, спрямовані проти явища екологічної 

злочинності, весь комплекс заходів впливу держави та суспільства на 

екологічну злочинність, включаючи вплив на чинники, що зумовлюють її 

виникнення, поширення та трансформацію, а також правоохоронну 

діяльність щодо виявлення, розслідування та притягнення осіб, які вчиняють 

екологічні злочини, до відповідальності, судовий розгляд кримінальних 

справ і виконання покарань [233, с. 144]. 

Доволі часто в юридичній та спеціальній літературі можна зустріти 

поняття «адміністративно-правова протидія», яке трактується як діяльність 

уповноважених суб’єктів, змістом якої є комплекс організаційних дій та 

правових заходів, обумовлених метою та предметом такої діяльності, тобто 

щодо конкретних негативних явищ [225, с. 165]. 

М.О. Сич, досліджуючи адміністративно-правовий зміст поняття 

«протидія», вказує, що «адміністративно-правова протидія» – це правовий 

інститут, норми якого регулюють суспільні відносини, що виникають 

унаслідок недотримання законодавчо встановленого порядку 

управління [207, с. 8]. 

Говорячи про сферу протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, передусім, необхідно 

вказати, що за Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори», обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів – це види діяльності з: культивування рослин, включених до 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 

пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію 

України, вивезення з території України, транзиту через територію України, 

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#n11
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прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 

дозволяються і контролюються згідно з чинним законодавством України про 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори [191, абз. 14 ст. 1]. 

Вбачається, перелічені види діяльності – це законний обіг наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні, здійснення якого 

дозволяється в законодавчо встановленому порядку з метою використання 

зазначених засобів, речовин і прекурсорів для потреб власного виробництва, 

у медичній практиці для лікування хворих, у ветеринарній медицині, в 

науково-дослідницькій роботі, в експертній і оперативно-розшуковій 

діяльності, з науковими й навчальними цілями тощо та контролюється 

законодавством на основі ліцензування [243, с. 70–71]. 

Однак поняття «законний обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів» прямо в чинному антинаркотичному 

законодавстві України не визначено, а тому досить часто викликає 

різнотрактування та термінологічну плутанину. Видається, доцільно на 

законодавчому рівні закріпити юридичну конструкцію «законний обіг 

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

може бути здійснено шляхом доповнення ст. 1 Закону України «Про 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» новим абзацом) та 

визначити його як діяльність, дозволену та контрольовану законодавством 

України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, 

здійснювану з метою задоволення суспільних потреб та потреб держави у 

медичній, виробничій, науковій, навчальній, експертній та інших сферах. 

Разом із тим, поняття «незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів» закріплено в положеннях чинного 

законодавства України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, яке 

передбачає, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів – це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
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наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, 

виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, 

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

України, транзиту через територію України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються 

з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори [186, 15, абз. 2 ст. 1]. 

З огляду на наведені визначення та на підставі проведеного аналізу 

можна виокремити такі 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 репресивну (реагування), так і превентивну 

(запобігання) складові. 

При цьому, вбачається, забезпечення протидії незаконному обігу 

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

системний комплекс заходів впливу на можливі злочинні прояви 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 [143]. 

Отже, забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є одним із провідних 

завдань нашої держави, однак існуюча на теперішній час в Україні 

національна система її забезпечення до теперішнього часу не спромоглася 

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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зменшити гостроту даної проблеми. Поясненням є високолатентність явища 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, відсутність реальних статистичних даних щодо рівня 

розповсюдження в Україні, фактична неспроможність (навіть в умовах 

реформування чинного антинаркотичного законодавства України) швидкого 

та дієвого реагування з боку суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відсутність дієвих 

регіональних програм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, про що 

неодноразово було наголошено у процесі дослідження вказаної 

проблематики, але ніяких заходів щодо виправлення ситуації, на жаль, 

дотепер не зроблено. Вбачається, необхідно активізувати дослідження щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні з метою розробки реального 

дієвого механізму реалізації адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, який допоможе не тільки мінімізувати 

негативні тенденції у питаннях забезпечення протидії незаконному обігу 

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

й стане базисом формування якісно нової дієвої стратегії його нейтралізації. 

У свою чергу, одним із ключових аспектів механізму забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів є адміністративні повноваження – особлива ознака 

державних органів, яка реалізується практично у прийнятих владних 

рішеннях. Вказану здатність зумовлено двома факторами: вираженням 

публічного інтересу та здійсненням владного повноваження [229, с. 101–105]. 

Слід вказати, що в руслі євроінтеграційних прагнень та перспектив 

України, виникнення нових ініціатив, які поступово структуруються та 

набувають різних форм, залучення чималого кола фахівців, концентрації сил 

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%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%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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держави та громадськості України на розробці кардинально нового 

інтегрованого підходу, спрямованого на здійснення докорінних змін, питання 

ефективності формування та реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії 

їх незаконному обігу в Україні, набули нового змісту та постали особливо 

гостро, що сприяло створенню якісно нових підходів до визначення змісту, 

правової природи, властивостей та класифікаційних можливостей 

адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. 

Адже адміністративні повноваження щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів мають певні особливості, які не дозволяють ототожнювати їх 

із іншими видами владних повноважень органів виконавчої влади. 

Визначення ж цих особливостей є неможливим без розгляду та аналізу 

основних найбільш поширених в адміністративно-правовій літературі 

трактувань, інтерпретацій та тлумачень таких понять як «повноваження», 

«владні повноваження», оскільки ці правові категорії стосуються змісту 

адміністративних повноважень, які реалізуються з метою забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. Разом із тим, слід погодитися і з позицією 

Ю.М. Оборотова, який вказує, що порівняння існуючих дефініцій, їх оцінка з 

позицій правознавства дозволить комплексно пізнати об’єкт дослідження, 

з’ясувати галузеві особливості та встановити можливості юридизації та 

зворотного теоретичного збагачення [124, с. 3]. 

Так, поняття «повноваження» походить від англ. «procuracy», 

нім. «vollmacht» і означає право однієї особи (представника) здійснювати дії 

від імені іншої особи (того, якого представляють), чим самим створювати, 

змінювати або припиняти права й обов’язки останнього [218, с. 250]. 

Говорячи про етимологічне розуміння вказаного поняття, необхідно 

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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зазначити, що «повноваження» – це «право, надане кому-небудь для 

здійснення чогось; права, надані особі, організації або підприємству 

органами влади» [30, с. 814]. Однак, вбачається, представлені визначення є 

досить абстрактними, не дозволяють чітко визначити коло суб’єктів та 

відрізнити повноваження, встановлені державою, від природних прав. Проте 

різниця є доволі помітною, адже головним обов’язком держави відповідно до 

положень ст. 3 Конституції України, є утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини. Органи ж державної влади (відповідно до положень ст. 6 та 

ст. 19 Конституції України) зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, яких передбачено Конституцією України та 

законами України і відповідно до законів України [84]. 

У словниковій літературі термін «повноваження» досить часто 

визначається як юридичний документ, який уповноважує одну особу діяти 

від імені іншої особи в цілому, або в певних цілях, або на певний термін [20, 

с. 614; 27, с. 535]. 

У той же час, представники адміністративно-правової науки 

відмічають, що «повноваження» як соціальне явище – це володіння правами і 

обов’язками членів (члена) суспільства, переданих суб’єкту відносин в 

порядку та у спосіб, визначений соціальними правилами і нормами з метою 

реалізації в особистих або спільних інтересах особи делегувальника і можуть 

включати в себе право розпорядження її цінностями, право на 

загальнообов’язковій основі залучати до виконання суспільних доручень, та 

застосовувати у випадках, передбачених правилами суспільного життя, 

заходи примусу [40, с. 148]. 

В юридичній літературі обґрунтовано також існують погляди щодо 

повноважень органів публічної влади та їх посадових осіб, як нерозривного 

поєднання прав та обов’язків [96, с. 223].  

Дещо ширше розуміння поняття «повноваження» пропонують автори 

юридичної енциклопедії під ред. Ю.С. Шемшученка, в якій «повноваження – 

сукупність прав та обов’язків державних органів, громадських організацій, а 
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також посадових та інших осіб, закріплених за ними в установленому 

законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій. Обсяг 

повноважень конкретних державних органів та їх посадових осіб залежить 

від їх місця в ієрархічній структурі відповідних органів. Основними формами 

реалізації повноважень державними органами є прийняття ними нормативно-

правових актів (законів, указів, постанов, розпоряджень, наказів тощо), а 

посадовими особами – здійснення організаційно-розпорядчих дій» [249, 

с. 590]. 

Аналіз наукових розробок І.П. Голосніченка та Д.І. Голосніченка дає 

змогу говорити, що під повноваженнями необхідно розуміти систему прав та 

обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, місцевим 

самоврядуванням, державними органами і органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами правовідносин з 

метою забезпечення можливостей, потреб та інтересів людини і громадянина, 

окремих соціальних груп та суспільства в цілому. При цьому, в різних 

галузях права повноваження різняться за змістом і правовою природою їх 

встановлення. У зв’язку із чим для галузі права «повноваження» – 

обумовлений особливостями галузі правовий інститут, змістом якого є норми 

права, що закріплюють правила встановлення та зміст прав і обов’язків, 

набутих відповідними суб’єктами галузевих правовідносин [40, с. 152–153]. 

Разом із тим, в науці управління та адміністративному праві 

«повноваження», як справедливо відзначає Л.В. Тихомиров, є складовою 

частиною компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка виконує 

управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, що реалізують 

функції, передбачені для них законодавством. У цьому разі повноваження 

являють собою право (і одночасно обов’язок) відповідного суб’єкта діяти у 

певній ситуації у спосіб, передбачений законом чи іншим правовим актом 

[226, с. 331]. 

Окремі представники вітчизняної адміністративно-правової науки дещо 

ширше трактують поняття «повноваження» та зазначають, що крім 
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традиційних прав та обов’язків до цього поняття входить також і обов’язок 

нести юридичну відповідальність за результати своєї діяльності (так звані 

«реюрисдикційні» обов’язки) [54, с. 68].  

Подібну позицію було закладено і в Концепцію адміністративної 

реформи в Україні (одним із розробників якої був В.Б. Авер’янов), 

положення якої визначали поняття «повноваження органу виконавчої влади» 

як закріплені за органом виконавчої влади права і обов’язки (у тому числі 

обов’язки нести відповідальність за наслідки виконання повноважень – так 

звані «юрисдикційні» обов’язки). У той же час, Концепція адміністративної 

реформи в Україні відзначала, що серед повноважень органу виконавчої 

влади центральне місце посідають і переважну частину становлять державно-

владні повноваження, тобто повноваження щодо прийняття обов’язкових до 

виконання рішень і забезпечення їх здійснення тими, кому їх адресовано 

[187]. 

Доволі часто в юридичній та спеціальній літературі поняття «владне 

повноваження» розкладається на загальні та конкретні веління, які формують 

та виражають їхні носії [227, с. 136], визначається як офіційне формально 

визначене право наділеного владою нав’язувати свою волю (приймати 

рішення, віддавати накази …) для досягнення бажаних організаційних 

результатів. При цьому, сторонами владних повноважень визначаються 

суб’єкт влади (державної, релігійної, корпоративної…) та підлеглий 

об’єкт [154]. 

Розуміння категорії «адміністративні повноваження», яку було введено 

в науковий обіг ще у 20-х рр. XIX століття, у сучасній правовій науці не є 

однозначним. Так, А.І. Єлістратов вказував, що держава може уособлювати у 

своїх органах певні взаємно розчленовані прояви своєї сутності. За всієї 

суперечливості вольових актів органів, їх покликано у своїй сукупності 

виражати державну волю. Для цього їм передаються адміністративні 

повноваження [61, с. 37–46]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Деякі з авторів під адміністративними повноваженнями розуміє 

сукупність прав і обов’язків державних органів, а також посадових осіб, а під 

неадміністративними – сукупність прав і обов’язків громадських організацій 

та інших осіб. У такому разі, коли мова йде про повноваження державних 

органів, то весь їх обсяг є адміністративними повноваженнями. Однак 

вказаний підхід викликає заперечення, адже крім адміністративної діяльності 

державні органи мають право вчиняти інші дії, пов’язані з її здійсненням, але 

які не є власне елементами адміністративної діяльності. Вбачається, 

адміністративні повноваження щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

є одним із видів повноважень правомочних суб’єктів, за допомогою яких 

вони безпосередньо здійснюють заходи щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів. 

Отже, аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що 

застосування адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, з одного боку, охоплює правотворчу та індивідуально-

розпорядчу діяльність, спрямовану на позитивне регулювання суспільних 

відносин у вказаній сфері відповідно до норм чинного законодавства України 

про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а з іншого – є 

спрямованим на запобігання, протидію незаконному обігу наркотичних 

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

забезпечення безпеки суспільства. 

Вже із наведених трактувань та на підставі аналізу елементів владних 

повноважень, виокремлених Ю.О. Тихомировим [227], можна вивести 

ключові ознаки адміністративних повноважень щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів: 

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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по-перше, виключність суб’єктів, наділених адміністративними 

повноваженнями у вказаній сфері. Ця ознака передбачає обов’язкову 

наявність уповноваженого суб’єкта, який представляє державну владу, 

забезпечує реалізацію державних інтересів, для чого наділяється 

відповідними правами. При їх здійсненні уповноважений суб’єкт спирається 

на авторитет державної влади, відповідно – не може здійснювати свої 

повноваження інакше, як тільки від імені держави, що вказує на їх владність. 

І в цьому аспекті вчені називають вказану ознаку «найбільш сутнісною» [146, 

с. 171]; 

по-друге, імперативність. Важливо наголосити, що адміністративне 

повноваження – це завжди веління (наказ, вимога, команда) імперативного 

характеру, звернене до другої сторони публічного правовідношення. 

«Підлеглий» суб’єкт не може відмовитися в односторонньому порядку від 

виконання вимог керуючого суб’єкта, пов’язаних зі здійсненням ним таких 

повноважень, і повинен виконувати їх добросовісно та послідовно. При 

цьому, за невиконання або неналежне виконання вимог суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів застосовується нормативно визначена 

відповідальність та покладаються передбачені законом санкції. Так, 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів, що здійснюються з порушенням законодавства про 

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (ст. 307), 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 

мети збуту, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори (ст. 309), введення в організм 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що здійснюється 

з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори (ст. 314), незаконне виготовлення, підроблення, використання чи 

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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збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318), порушення встановлених 

правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів (ст. 320), порушення встановленого порядку доклінічного 

вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів 

(ст. 321-2) є суспільно небезпечними діяннями, за які передбачено 

кримінальну відповідальність [91]; 

по-третє, для адміністративних повноважень щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів характерною є наявність системи гарантій, які 

сприяють їх реалізації та стабільній діяльності суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу 

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

цієї системи гарантій належить: 

структурований апарат та корпус професіоналів, здатних кваліфіковано 

оцінювати ситуацію, здійснювати діяльність на високому професійному 

рівні. Так, наприклад, конкурс на службу в поліції та/або на зайняття 

вакантної посади проводиться з урахуванням рівня професійної 

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на 

службу та зайняття вакантної посади, з метою добору осіб, здатних 

професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за 

відповідною вакантною посадою [192, ч.ч. 1-2 ст. 52]. Відповідно до 

положень ч. 1 ст. 570 Митного кодексу України, на службу до органів 

доходів і зборів приймаються громадяни України, здатні за своїми діловими 

та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати 

завдання, покладені на ці органи [112]. До органів Служби безпеки України 

приймаються громадяни України, здатні за діловими та моральними 

якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати службові 

обов’язки [199, ст. 19]; 

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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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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використання технічних, спеціальних засобів та вогнепальної зброї у 

безпосередній діяльності (наприклад, 192, ст. 42; 192, ст. п. 9 ст. 31; 199, 

ст. 26; 112, ст. 324). 

по-четверте, ознакою адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів є забезпечення реалізації таких 

повноважень державним примусом. Саме через примус відповідні суб’єкти 

владування підпорядковують волю громадян, спонукаючи їх до необхідної 

поведінки, дій, або до утримання від заборонених дій. Так, наприклад, 

Національна поліція України, реалізуючи адміністративні повноваження 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, має право: вилучення у 

примусовому порядку з незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів [192, ч. 3 ст. 25], зупинення та 

припинення діяльності закладів масового перебування громадян, у яких 

виявлено факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів [186, ст. 9] тощо. 

Разом із тим, серед повноважень Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – прийняття в 

установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження 

господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з 

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 

території України, використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; 

вжиття відповідних заходів до усунення порушень, виявлених під час 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів тощо [175, п. 4 Положення]. 

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%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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Однак, наділення державою окремого суб’єкта адміністративними 

повноваженнями є не самоціль, а обумовлена нагальною потребою 

необхідність, що об’єктивно виникає у процесі життєдіяльності суспільства. 

Відповідно, адміністративні повноваження у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів мають на меті досягнення соціально-корисного результату, а 

отже їм притаманна соціальна обумовленість. 

Отже, суб’єкти забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні є 

складовою частиною системи органів виконавчої влади України, яким 

притаманні адміністративні повноваження, що знаходять своє відображення 

в конкретних заходах та діях, оформлюються у вигляді юридично 

обов’язкових нормативних та індивідуальних правових актів, які видаються 

від імені держави. Контроль та нагляд за неухильним дотриманням вимог, 

закріплених у цих актах, виконанням прийнятих рішень також здійснюється 

вказаними суб’єктами. Саме наявність адміністративних повноважень 

забезпечує ефективність реалізації державної політики у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії. Одночасно такі повноваження є, перш 

за все, способом об’єктивізації державних функцій, а вже потім 

повноваженнями суб’єктів, наділених законодавцем правомочністю 

вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів як їх конкретних носіїв. 

Таким чином, суб’єкти забезпечення протидії незаконному обігу 

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

всі органи виконавчої влади, діють від імені та за дорученням держави, 

мають певний правовий статус, є носієм відповідних повноважень юридично 

владного характеру. Реалізація ж названих повноважень щодо втілення 

державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 
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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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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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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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психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії 

відбувається у межах адміністративної діяльності. 

Пояснюючи природу і сенс адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, слід сказати, що в законодавстві нерідко 

закріплюються окремо права та обов’язки органу, часто використовується 

поняття «повноваження» як нерозривне поєднання прав та обов’язків. Чи 

слід різко розрізняти ці поняття стосовно адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів? 

Так, суб’єктивне право як частина адміністративного повноваження у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є видом та мірою 

можливої поведінки відповідного владного суб’єкта. З позицій загальної 

теорії права, цей елемент повноваження є класичним правом у суб’єктивному 

значенні [97, с. 189; 246, с. 94]. Права правомочних суб’єктів у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів обумовлюють ефективність та 

результативність адміністративної діяльності, вони прямо пов’язані з 

виконанням покладених на уповноважених законодавцем суб’єктів, 

обов’язків. Уся адміністративна діяльність у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів здійснюється лише на підставі тих прав, яких надано 

відповідним суб’єктам законодавством, і обов’язків, яких на них покладено, 

саме комплекс прав та обов’язків визначає зміст та межі адміністративної 

діяльності правомочних суб’єктів щодо вирішення завдань у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів [142]. 

Щодо характеристики обов’язків правомочних суб’єктів у сфері 

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%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%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%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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речовин, їх аналогів та прекурсорів, з формально-юридичної точки зору, 

обов’язком є вид і міра необхідної (належної) поведінки правомочного 

суб’єкта, передбачена чинним законодавством України про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори. В цьому аспекті зваженою 

видається точка зору О.В. Петришина, який вказує, що «обов’язки владного 

суб’єкта» після їх закріплення в законодавстві набувають такої риси, як 

правозобов’язуючий характер, якого можна встановити з огляду на свідоме 

використання законодавцем у законодавстві таких специфічних термінів як 

«забезпечує», «керує», «розглядає», «застосовує», «контролює» [147, с. 323]. 

Думається, адміністративні повноваження у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів не можуть реалізовуватися без одночасного 

застосування прав та обов’язків. Саме у цьому мають проявлятися їх 

взаємозв’язок та взаємодоповнення. Наявність же відстані між правом та 

обов’язком в адміністративному повноваженні означає, що обов’язки 

суб’єкти, наділені законодавцем правомочністю на вирішення завдань у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виконують шляхом 

використання наданих їм прав при настанні відповідних умов з метою 

забезпечення вирішення поставлених задач. Отже, найкраще виражає зв’язок 

прав і обов’язків суб’єктів, наділених законодавцем правомочністю на 

вирішення завдань у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

формулювання «правообов’язок», оскільки у цьому разі права надаються для 

обов’язкової реалізації, тобто відповідні суб’єкти зобов’язані здійснювати 

надані їм права. 

Проте, хоча обов’язки та права суб’єктів, наділених законодавцем 

правомочністю на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, є взаємообумовленими і взаємозалежними, а між загальним 

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%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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правом і обов’язком здійснювати те чи інше завдання і конкретними 

адміністративними повноваженнями у вказаній сфері існує тісний зв’язок, 

разом із тим, кожен із цих елементів зберігає самостійність. 

Варто відзначити, що суттєвим недоліком діючого законодавства 

України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори є 

відсутність систематизації при визначенні прав та обов’язків суб’єктів, 

наділених законодавцем правомочністю на вирішення завдань у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, а у багатьох нормативно-правових актах 

досить часто є відсутнім їх чітке розмежування, що, у свою чергу, ускладнює 

розуміння та реалізацію цих правових категорій. 

Підсумовуючи роздуми стосовно адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відмітимо, що обов’язки 

правомочних суб’єктів є найважливішою складовою їх правового статусу, із 

закріплення яких необхідно розпочинати формування даної юридичної 

конструкції у процесі нормотворчої діяльності. Таке твердження 

пояснюється тим, що обов’язки суб’єктів реалізації адміністративних 

повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є первинними 

щодо прав, останніх спрямовано на забезпечення їх реалізації [130, с. 26]. 

Але, на жаль, зазначена теза не знаходить цілковитої підтримки в 

законодавця, який досить часто в законодавчих актах розділ про обов’язки 

відповідних суб’єктів права не формулює. Такий стан речей викликає 

справедливе нерозуміння у науковців, які здійснюють дослідження елементів 

правового статусу різних державних органів [8, с. 65], у тому числі й 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

При цьому, головна проблема полягає у тому, що обов’язки або 

знаходять лише загальне визначення, або їх взагалі важко відмежувати від 

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%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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функцій та задач правомочних суб’єктів. Такий стан речей є неприпустимим 

із двох причин. По-перше, наслідком стає практичне ототожнення різних за 

своєю сутністю та призначенням елементів правового статусу суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів і, по-друге, це негативно впливає на 

визначення їх відповідальності. На підтвердження останньої тези доцільно 

навести слова Е.О. Агєєвої, яка справедливо стверджує, що відповідальність 

у сфері державної діяльності безпосередньо пов’язана з поняттям 

юридичного обов’язку суб’єкта адміністративно-правового відношення, 

посадової особи та ін. Із цих позицій обов’язок – центральна ланка усієї 

моделі, перш за все тому, що у формі обов’язку санкціоновано ті дії, 

виконання яких і забезпечує реалізацію компетенції у конкретній сфері 

державної діяльності. Таким діям надається обов’язковість виконання, тому 

що вони виражають сутність цих функцій державного органу, без яких 

реалізація його цілей є неможливою [8, с. 69]. 

Отже, обов’язок, завдання та призначення державного органу 

становлять різні сторони одного соціального явища, які мають існувати 

паралельно шляхом чіткого викладу у нормативному акті поряд з іншими 

елементами правового статусу [69, c. 147]. Зазначене має безпосереднє 

відношення і до діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному 

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

оскільки в положеннях чинного законодавства України їх обов’язки 

викладено саме через їх завдання та призначення. Таку позицію законодавця 

можна пояснити різними причинами, де найбільш вірогідною, мабуть, є 

небажання фактично двічі повторювати в одному нормативному акті дуже 

схожі юридичні конструкції. У зв’язку із цим пріоритет викладу отримали 

саме завдання, а не обов’язки, хоча такий крок є досить дискусійним, адже 

саме через обов’язки, навівши їх вичерпний перелік, можна було б визначити 

і функції відповідних суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

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
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наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

виходячи з єдності функцій та обов’язків державних органів. 

Разом із тим, аналіз існуючого стану нормативного визначення 

обов’язків суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, дозволяє зробити 

висновок, що, незважаючи на об’єктивно та реально існуючий їх широкий 

перелік, їх у систематизованому, конкретному вигляді на теперішній час не 

узагальнено в жодному нормативно-правовому акті. У свою чергу, такий 

підхід не може виправдати себе, оскільки обов’язки є орієнтиром, 

алгоритмом дії безпосередньо для суб’єктів, наділених законодавцем 

правомочністю на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, що визначають напрямки їх діяльності у вказаній сфері. 

Вирішення зазначеної проблеми вбачається в необхідності закритого 

(остаточного) викладення обов’язків суб’єктів, наділених законодавцем 

правомочністю на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, що допоможе запобігти продовженню негативної тенденції 

до розширення їх функцій та прав, хоча з необхідністю закріплення 

обов’язків державного органу погоджуються не всі автори [73, с. 78–80]. 

Висловлюючи свою точку зору щодо викладеної пропозиції, слід 

сказати, що принциповим питанням є не стільки місце закріплення обов’язків 

правомочних суб’єктів у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

саме необхідність такого кроку, незалежно від того, в якому законодавчому 

акті це буде зроблено. У зв’язку із цим варто зазначити, що більшість вчених 

та практичних працівників наполягають саме на вичерпному варіанті 

закріплення обов’язків державних органів [56, с. 165; 94, с. 287; 95, с. 86]. 

Говорячи про необхідність деталізованого викладення обов’язків 

суб’єктів, наділених законодавцем правомочністю на вирішення завдань у 

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%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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сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, необхідним є і їх точне 

окреслення. При цьому, всю сукупність їх обов’язків можна звести до двох 

основних груп – загального та спеціального (попереджуючого та реагуючого) 

характеру. 

У межах першої групи необхідно визначити ті з них, які стосуються 

будь-якого суб’єкта, наділеного адміністративними повноваженнями у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, незалежно від покладених на нього функцій. Перелік 

загальних обов’язків вказаних суб’єктів може мати такий вигляд: «органи 

виконавчої влади, уповноважені на вирішення завдань у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у процесі своєї діяльності зобов’язані: 

дотримуватися міжнародно-правових актів, Конституції України, 

законів України, інших нормативних актів, прав та законних інтересів 

громадян, підприємств, установ, організацій, принципів діяльності та діяти 

виключно у відповідності до них; 

забезпечувати сумлінне виконання покладених функцій у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; 

забезпечувати ефективну роботу та виконання задач відповідно до 

наданих повноважень; 

не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів 

громадян, підприємств, установ, організацій; 

не допускати вчинків і будь-яких дій, що ганьблять честь державних 

органів та можуть викликати сумнів у їх об’єктивності та неупередженості; 

зберігати та не розголошувати державну, службову, комерційну 

таємниці, інформацію з обмеженим доступом, що одержується, 

використовується, зберігається під час реалізації покладених функцій». 

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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Що стосується груп обов’язків спеціального (попереджуючого та 

реагуючого) характеру, то їх необхідно розглядати у ракурсі тих задач, які 

покладаються на суб’єктів, наділених адміністративними повноваженнями у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до конкретного напрямку 

діяльності. 

Повертаючись до дилеми щодо прав як частини адміністративних 

повноважень суб’єктів, наділених законодавцем правомочністю на 

вирішення завдань у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

можемо більш впевнено стверджувати, що саме у цьому елементі статусу 

визначаються ті реальні юридичні засоби, якими володіє орган для виконання 

своїх функцій стосовно відповідних «предметів відання» [239, с. 8]. На жаль, 

на теперішній час загальний перелік прав суб’єктів адміністративної 

діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання 

наркоманії також чітко не структуровано у жодному нормативно-правовому 

акті. 

Разом із тим, виходячи з позиції аналізу положень антинаркотичного 

законодавства України, можна узагальнено сказати, що викладення переліку 

прав суб’єктів адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії пов’язане з організаційно-правовим 

рівнем відповідних органів та залежить від нього, тобто ці права надаються 

не всім суб’єктам в одинакові мірі, окрім окремих незначних винятків. 

Обмеження ж у користуванні тим або іншим правом пов’язується з 

функціональною спрямованістю діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів та подолання наркоманії кожної організаційної ланки, тієї чи 

іншої посадової особи, уповноваженої законодавцем на вирішення завдань у 

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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сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка закріплюється у 

положеннях чи посадових інструкціях. 

Наявність достатньо розмежованої і збалансованої між собою, 

відповідно до призначення та в межах повноважень, системи суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні обумовлює інтерес до 

класифікації їх прав у вказаній сфері, яка допомагає більш глибоко та 

всебічно проаналізувати правові основи реалізації адміністративних 

повноважень щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Слід сказати, що 

таку класифікацію може бути здійснено за різними підставами. Так, логічним 

буде класифікувати права суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

залежно від спрямованості форм діяльності вказаних суб’єктів. 

Відповідно до зазначеної підстави можна виокремити цілий ряд груп 

прав у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. До першої групи належать 

права, спрямовані на організацію контролю за законним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин,їх аналогів та прекурсорів: права щодо видачі 

суб’єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності 

з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, 

виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), 

ввезення на територію України, вивезення з території України, використання 

та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку; права щодо здійснення контролю за 

дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; прийняття в установленому порядку рішення про 

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%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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анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, 

виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), 

ввезення на територію України, вивезення з території України, використання 

та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку; права щодо видачі суб’єктам 

господарювання дозволів на право ввезення (вивезення) та на право транзиту 

через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; права щодо здійснення обстежень складських, торговельних та 

інших приміщень, що перебувають у користуванні юридичної особи та які 

використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів [175, п. 4 Положення]; права щодо видачі дозволу на 

використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [191, ст. 11] 

тощо. 

До другої групи належать права, пов’язані зі здійсненням контролю за 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. До цих прав належать: право вжиття відповідних заходів до 

усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [175, п. 4 

Положення]; права щодо охорони та супроводження наркотичних засобів, 

психотропних речовин або прекурсорів, переміщуваних через митну 

територію України у режимі транзиту [191, ст. 24]; права щодо вилучення з 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

[191, ч. 3 ст. 25]; права щодо проведення контрольованих поставок та 

контрольованих і оперативних закупок наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів з метою виявлення та документування фактів 

протиправних діянь [186, ст.ст. 4–5; 186, п. 2 ч. 1 ст. 8; 192, п. 26 ст. 23; 195, 

абз. 2 ч. 1 ст. 5]; права щодо огляду транспортного засобу, вантажу, що в 
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ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів на підставі заяв, 

повідомлень про правопорушення, пов’язані з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, або за наявності 

про це іншої достовірної інформації компетентних органів [186, ч. 1 ст. 8]; 

права щодо превенції та профілактики правопорушень, пов’язаних з обігом 

наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

зменшення наркозалежності серед населення України; виявлення причин та 

умов, що сприяють незаконному обігу наркотичних засобів, застосування у 

межах своєї компетенції заходів для їх усунення; застосування заходів з 

метою виявлення та припинення виявлених правопорушень, пов’язаних із 

незаконним обігом наркотичних засобів; реагування на заяви та 

повідомлення про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів тощо. 

До третьої групи належать права щодо зупинення та припинення 

діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлено факти 

вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів [186, ст. 9]; протидії незаконному культивуванню наркотиковмісних 

рослин [186, ст. 11]; приводу до наркологічного закладу для медичного 

огляду чи медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними 

засобами або психотропними речовинами, а також щодо направлення таких 

осіб для проведення медичного огляду [186, ст. 13]; підготовки матеріалів 

для направлення хворих на наркоманію на примусове лікування [186, ч. 3 

ст. 16] тощо. 

До четвертої групи належать права щодо моніторингу стану 

наркоситуації, який передбачає формування та узагальнення статистики, 

комплексне вивчення статистичних відомостей, експертних оцінок 

спеціалізованих відомств та організацій, результатів соціологічних 

досліджень. 

П’ята група – це права, які стосуються взаємодії з громадянами, 

громадськими та міжнародними організаціями 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%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
http://minrd.gov.ua/mk/rozdil-16/
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незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; здійснення згідно з міжнародними договорами України 

взаємодії та обміну інформацією з відповідними міжнародними 

організаціями з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; забезпечення інформування 

громадськості з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів тощо. 

Отже, першочерговим завданням законодавця у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів має бути проведення відповідної роботи із 

систематизації прав та обов’язків суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у вказаній сфері, закріплення їх шляхом вичерпного 

викладення та приведення переліку обов’язків відповідних суб’єктів у 

відповідність до їх прав таким чином, щоб конкретне право відповідного 

суб’єкта забезпечувало виконання конкретного його обов’язку. Саме 

зазначені кроки допоможуть більш повно обмежити противоправні дії або 

бездіяльність щодо об’єктів впливу, створити гарантії дотримання прав та 

законних інтересів громадян, підвищити довіру до суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, з боку населення, зробити їх роботу відкритою та прозорою. 

Адже, вичерпне закріплення кореспондуючих прав та обов’язків 

правозастосовця, з одного боку, та інших суб’єктів права, з іншого, служить 

забезпеченню уже на рівні правового регулювання захисту прав і свобод 

громадян від зловживань та порушень з боку державних органів або їх 

службовців [45, с. 188; 81]. 

Отже, адміністративні повноваження щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів – це сукупність прав та обов’язків суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері, окреслених 

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
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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. 

Наголосимо, що в положеннях антинаркотичного законодавства 

України спостерігається встановлення «відкритих» переліків повноважень 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та досить часто 

застосовується словосполучення «інші повноваження». Однак саме 

відсутність чіткого переліку необхідних дій є однією із причин зменшення 

дисциплінованості посадових осіб та їх відповідальності, адже суб’єктивне 

трактування поняття «інші повноваження» не може бути імперативним 

(обов’язковими, переважно, вважаються лише конкретно визначені 

повноваження). Вбачається, вказане свідчить про відсутність належної 

науково-методичної основи розробки нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, а тому подальша правотворчість має 

відбуватися саме у напрямку встановлення «закритих», тобто вичерпних 

переліків адміністративних повноважень суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та 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%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%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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РОЗДІЛ 2 

 

СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА 

ПРЕКУРСОРІВ 

 

2.1.  Система суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

 

Як уже було вказано у попередньому підрозділі роботи, на теперішній 

час відповідно до положень чинного законодавства України про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори, механізм реалізації заходів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів передбачає, що протидію незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють: 

Національна поліція України, Служба безпеки України, Генеральна 

прокуратура України, Державна фіскальна служба України, центральні 

органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту 

державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи 

виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень. 

Річ у тому, що наявність досить широкого кола суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, не сприяє стабілізації ситуації та розв’язанню 

нагальних проблем у вказаній сфері. Більше того, відсутність єдиного 

бачення та налагодженої процедури взаємодії усіх ланок системи суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, досить часто заважає знайти консенсусні 

рішення стосовно зазначеної проблематики та раціонально використовувати 

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%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%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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можливості таких суб’єктів, що призводить до вузьковідомчого підходу, 

розпорошеності зусиль, орієнтації на формальний результат та розв’язання, 

переважно, тактичних, але не стратегічних завдань. 

У той же час, в юридичній літературі обґрунтовано панують погляди 

щодо різних варіантів класифікації суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так, 

Штанько Д.О. в залежності від кола повноважень таких суб’єктів поділяє їх 

умовно на дві групи: правового регулювання та охорони здоров’я та 

соціального обслуговування [244, с. 120]. 

Деякі вчені додержуються думки, що серед органів протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

необхідно виділяти: міжнародні органи та організації; національні державні 

інституції центрального рівня; національні державні інституції регіонального 

та місцевого рівня [126, с. 3]. 

На думку Підгорного Б.А., залежно від характеру компетенції, до 

суб’єктів, які забезпечують протидію незаконному обігу наркотичних 

засобів, необхідно віднести: суб’єктів загальної компетенції (Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві 

державні адміністрації), суб’єктів спеціальної компетенції (для яких 

забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних 

засобів на загальнодержавному та місцевому рівнях є єдиним, головним 

призначенням) та суб’єктів змішаної (спільної) компетенції (Національна 

поліція України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України 

тощо) [152, с. 8]. 

Закалюк А.П. до суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів відносить: 

Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України; 

Міністерства та інші органи виконавчої влади; органи прокуратури України; 

державні органи, підприємства та установи, діяльність яких пов’язана із 

обігом наркотиковмісних рослин [117, с. 40]. 

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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До органів державної влади, що здійснюють протидію незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

Волощук А.М. пропонує відносити: міжнародні органи та організації; 

міжвідомчий координаційний орган; правоохоронні органи; органи судової 

влади; органи охорони здоров’я та соціального обслуговування; 

громадськість; інші органи [35]. 

У той же час, сучасна парадигма державної політики у сфері контролю 

за обігом наркотиків, боротьби з їх незаконним обігом та протидії наркоманії 

передбачає, що суб’єктами її формування та реалізації є: 

з питань визначення і формування державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу та її стратегічних засад і напрямів – Президент 

України; 

у сфері законодавчого забезпечення державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу – Верховна Рада України; 

з питань концептуального розроблення та реалізації державної 

політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу як складової частини 

всіх сфер життєдіяльності суспільства – Кабінет Міністрів України; 

з питань формування і забезпечення реалізації державної політики у 

сфері обігу наркотиків, запобігання та протидії їх незаконному обігу в межах 

наданих повноважень; здійснення державного регулювання, контролю та 

координації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері; взаємодії та 

інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними 

органами іноземних держав, аналізу та оцінки впливу наркоманії та 

наркозлочинності на суспільство, економіку і міжнародні відносини, права та 

свободи людини – Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками; 

у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, їх аналогів та 

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
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прекурсорів, проведення оперативно-розшукових заходів, виконання функцій 

виявлення, недопущення вчинення та розкриття злочинів – правоохоронні 

органи; 

у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації 

лікарських наркотичних засобів; надання медичної допомоги щодо їх 

застосування; лікування, профілактики та реабілітації наркозалежних осіб – 

Міністерств охорони здоров’я України; 

у сфері організаційно-практичного забезпечення профілактики та 

реабілітації наркозалежних осіб – Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство соцiальної політики України та інші центральні органи 

виконавчої влади; 

з питань профілактики, лікування, реабілітації наркозалежних осіб, 

ефективного застосування знеболюючих засобів при хронічних патологічних 

станах – заклади охорони здоров’я, реабілітаційні центри незалежно від 

форми власності; 

з питань організації виконання законодавства у сфері обігу наркотиків 

та їх прекурсорів на відповідних територіях в межах їх повноважень – органи 

місцевого самоврядування [200]. 

Натомість аналіз положень чинного законодавства України про 

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори дозволяє 

дійти висновку, що у системі суб’єктів забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

законодавцем виокремлено декілька груп, залежно від кола повноважень 

таких суб’єктів. 

Перша група – органи виконавчої влади, уповноважені законом на 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному 

обігу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, органи Національної поліції 
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України, органи доходів і зборів, центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, інші органи 

виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом [191, ч. 1 

ст. 31]). 

Відповідно до положень п. 45 Порядку провадження діяльності, 

пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, та контролю за їх обігом, контроль за виконанням суб’єктами 

господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Державною службою 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерством 

охорони здоров’я України, Національною поліцією, Службою безпеки 

України, Держмитслужбою та іншими органами в межах їх повноважень, 

визначених законодавством [183]. 

У той же час, органи виконавчої влади, уповноважені законом на 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному 

обігу, у разі виявлення порушень порядку законного обігу застосовують у 

межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і 

в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення зобов’язані надіслати інформацію або подати матеріали до 

відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [186, ч. 2 

ст. 3]. 

Друга група – органи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів (Національна поліція, Служба безпеки 

України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

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
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обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом 

повноважень [186, ч. 1 ст. 3]). 

Поряд із цим, органами виконавчої влади, уповноваженими на 

вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів здійснюється координація діяльності у 

вказаній сфері [186, ч. 3 ст. 3]. 

Третя група – 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 виявлення, недопущення вчинення 

та розкриття злочинів (правоохоронні органи, які ведуть боротьбу з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [186, ч. 2 ст. 3]). 

Оскільки системна вертикаль та горизонталь суб’єктів 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, вбачається за 

доцільне більш детально розглянути роль та місце ключових суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Вбачається, тільки детальний аналіз ролі та місця кожного із суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, дозволить чітко окреслити недоліки 

правового регулювання їх компетенції у зазначеній сфері, а також виробити 

комплексний підхід до запровадження правових новел та сентенцій, 

спрямованих на вироблення оптимальної та ефективної державної політики у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів в Україні. 

 

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
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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 

 

Так, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є одним із 

ключових державних органів у цій системі. Разом із тим, на теперішній час 

відносна малодослідженість окремих аспектів адміністративно-правового 

статусу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками як суб’єкта публічного управління, наділеного відповідними 

адміністративними повноваженнями, з метою реалізації завдань держави у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, сприяє особливій актуалізації їх 

поглибленого вивчення [144]. 

Передусім необхідно зазначити, що, як зазначає Бахрах Д.М., 

адміністративно-правовий статус державного органу складається з трьох 

блоків: 1) цільовий, який визначає норми про цілі (мету), завдання та функції 

діяльності; 2) організаційно-структурний, який утворюють правові приписи, 

що регламентують порядок утворення, реорганізації, ліквідації органу, його 

структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; та 3) компетенція як 

сукупність владних повноважень і підвідомчості [21, с. 85]. 

Наведена думка в повній мірі відповідає адміністративно-правовому 

статусу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками як суб’єкта публічного управління, наділеного відповідними 

адміністративними повноваженнями, з метою реалізації завдань держави у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. 

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%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
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%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
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Отже, Державну службу України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками було утворено у 2014 році шляхом реорганізації, яка об’єднала 

Державну службу з лікарських засобів та Державну службу з контролю за 

наркотиками. При цьому, на Державну службу України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками покладено функції з реалізації державної 

політики, які виконували Державна служба з лікарських засобів та Державна 

служба з контролю за наркотиками (крім функцій із забезпечення 

формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених 

питань) [196, абз. 5 п. 1]. 

На теперішній час Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра охорони здоров’я, який, серед іншого, реалізує державну 

політику у сфері контролю обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу [175, п. 1 Положення]. 

Необхідно відмітити, що при регламентації правового статусу 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

законодавцем застосовано термін «юридична особа публічного права» [175, 

абз. 4 п. 14 Положення], нормативне вживання якого започатковано нормами 

Цивільного кодексу України. При цьому, у його положеннях поняття 

«юридична особа публічного права» вживається як узагальнюючий термін 

для позначення особливостей порядку створення та правового статусу таких 

юридичних осіб [240, ст. 81]. 

Необхідно акцентувати увагу і на тому, що термін «юридична особа 

публічного права», передбачаючи, насамперед, участь публічно-правових 

утворень у цивільних правовідносинах, на теперішній час досить активно 

використовується і в інших нормативно-правових актах як на рівні законів, 

так і на рівні підзаконних актів інших галузей, у тому числі, і публічних. 
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Однак особливість цього типу юридичних осіб передбачає відкритість їх 

законодавчого переліку, у зв’язку із чим досить часто виникають проблеми 

правозастосовчої практики [105, с. 4; 158, с. 47]. 

З огляду на аналіз нормативної складової діяльності Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, можна виокремити 

такі суттєві ознаки цього органу виконавчої влади: 1) виключно розпорядчий 

порядок створення та припинення; 2) особливості порядку набуття статусу 

юридичної особи (дата державної реєстрації – 30.05.2016 р.; запис в Єдиному 

державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 

від 30.05.2016 р. [62]); 3) порядок утворення та правовий статус 

встановлюються Конституцією України та законом (в першу чергу, актами 

конституційного та адміністративного законодавства) [240; абз. 2 ч. 3 ст. 81]; 

4) спеціальна правоздатність (обсяг прав та обов’язків відповідає меті та 

завданням діяльності); 5) функціонування на підставі спеціального 

нормативного акту, який визначає обсяг правосуб’єктності [175]; 

6) конститутивне значення мети діяльності – реалізація державної політики у 

сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі 

медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів 

медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу [175, п. 1 Положення]. 

Говорячи про функціональне забезпечення діяльності Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, необхідно 

зазначити, що вона має печатку із зображенням Державного Герба України та 

своїм найменуванням, власні бланки та рахунки в органах Казначейства [175, 

абз. 4 п. 14 Положення]. 

Наступною визначальною характеристикою правового статусу 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

є компетенція. Беручи до уваги той факт, що науковці не мають єдиного 

погляду стосовно тих чи інших елементів у структурі компетенції [128, 

с. 289; 228, с. 55], вбачається, складовими елементами компетенції Державної 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є сфера 

діяльності, права та обов’язки (повноваження), задачі, функції, характер 

взаємозв’язків у системі, мета функціонування та соціальне призначення. 

Так, сферою діяльності Державної служби України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками є сфера державного управління загального 

характеру, в якій Державна служба України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками має право діяти відповідно до свого правового статусу та 

призначення. При цьому, Державною службою України з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками використовуються саме ті права та обов’язки, 

які допомагають розв’язувати питання державного значення: у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – 

протидія їх незаконному обігу. 

Що стосується такого елементу компетенції Державної служби України 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками, як «призначення», 

необхідно наголосити, що призначенням Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є забезпечення 

реалізації державної політики у зазначеній сфері та протидії незаконному 

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

Наступним складовим елементом компетенції Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є задачі, які 

закріплено у п. 3 Положення про Державну службу України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками. Так, у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, основними завданнями 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

є: реалізація державної політики у вказаній сфері, протидія незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; внесення 

Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної 

політики у зазначеній сфері; ліцензування господарської діяльності з обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; здійснення 

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
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технічного регулювання у визначеній сфері; здійснення державного 

регулювання і проведення контролю у сферах обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу [175, 

п. 3 Положення]. 

Слід вказати, що Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, відповідно до положень постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609, є органом ліцензування 

діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [173]. У той же час, ліцензійні умови впровадження на території 

України господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів регламентовано постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.04.2016 р. № 282 [55]. 

Якщо говорити про коло задач, які виконує Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, то компетенцію ці 

задачі обумовлюють тільки в загальних рисах, оскільки випливають із тієї 

соціальної мети, на досягнення якої спрямовано діяльність Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 

У свою чергу, повноваження Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – це система урегульованих 

прав та обов’язків, які є необхідними для реалізації задач та функцій. Серед 

них: видача суб’єктам господарювання ліцензій на провадження 

господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з 

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 

території України, використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; 

здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання 

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
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ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; прийняття в 

установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження 

господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I 

Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з 

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з 

території України, використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку; 

видача суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення (вивезення) та 

на право транзиту через територію України наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; проведення щорічних розрахунків та 

попереднє визначення потреби України в наркотичних засобах, 

психотропних речовинах; підготовка пропозицій щодо визначення квот, у 

межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин; 

здійснення обстежень складських, торговельних та інших приміщень, що 

перебувають у користуванні юридичної особи та які використовуються у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

вжиття відповідних заходів до усунення порушень, виявлених під час 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; взаємодія з правоохоронними органами, громадянами, 

громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; здійснення 

згідно з міжнародними договорами України взаємодії та обміну інформацією 

з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю 

за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

забезпечення інформування громадськості з питань здійснення контролю за 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [175, п. 4 

Положення]. 



106 

  

Вищенаведений перелік повноважень Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів не є вичерпним, а 

публічне управління у зазначеній сфері здійснюється й іншими суб’єктами, 

яких наділено різним обсягом адміністративних повноважень. І в цьому 

аспекті, вбачається, слід погодитися із тими авторами, які зазначають, що у 

процес здійснення публічного управління, на відміну від законодавчої 

діяльності та судочинства, «залучено» чимало суб’єктів, наділених різними 

за змістом і обсягом адміністративними повноваженнями [64, с. 122]. 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками має у своїй структурі територіальні (обласні) органи, утворені 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 335 від 01.06.2016 р., 

через які вона здійснює свої повноваження на відповідній адміністративній 

території, що діють на підставі відповідних положень, затверджених 

наказами голови служби. На теперішній час до системи територіальних 

органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками на місцях, які відповідно до територіального поділу України 

функціонують в обласних центрах країни, належать 25 територіальних 

органів (24 територіальні органи Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками в областях та один у м. Києві) [201]. 

В цілому, виходячи зі змісту сучасних наукових підходів, Державна 

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

ключових ланок системи суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

якої залежить якість реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних 

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

незаконному обігу. 

Крім того, нормативне забезпечення діяльності Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу 

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

протидії їх незаконному обігу на теперішній час, переважно, відповідає 

вимогам часу та є своєрідною гарантією виконання покладених на 

зазначений центральний орган виконавчої влади задач, без якої коефіцієнт 

ефективності державного регулювання і контролю у сферах обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх 

незаконному обігу був би на порядок нижчим [136, с. 84–89]. 

 

 

2.3. Національна поліція у системі суб’єктів, що реалізують 

адміністративні повноваження у сферізабезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів 

 

Складність дослідження сутності та змісту адміністративних 

повноважень Національної поліції України щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів полягає у тому, що в кінці 2016 року Уряд прийняв рішення про 

ліквідацію як юридичної особи публічного права Департаменту протидії 

наркозлочинності – міжрегіонального територіального органу Національної 

поліції України, який безпосередньо спеціалізувався на протидії 

наркозлочинності. Разом із тим, забезпечення здійснення функцій і 

повноважень Департаменту протидії наркозлочинності було покладено на 

Національну поліцію України [189]. Слід зазначити, що у повідомленні до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 981 було вказано, 

що здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії 

наркозлочинності буде покладено на відповідні структурні підрозділи, 

утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції 

України та її територіальних органах. Однак відсутність на законодавчому 

рівні єдиної позиції щодо чіткого окреслення алгоритму, сутності та змісту, а 

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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також обсягу адміністративних повноважень Національної поліції України 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів зумовлює невиваженість і 

незабезпеченість основ для ефективної їх реалізації. 

Згідно з позиціями, викладеними А.А. Корнєвим у запропонованій ним 

класифікації органів адміністративно-юрисдикційної протидії незаконному 

обігу наркотиків, Національна поліція України є колегіальним органом 

спільної галузевої компетенції адміністративного характеру з 

повноваженнями у застосуванні примусових заходів за діяльність, пов’язану 

з наркоманією [88, с. 20]. 

Беручи до уваги стійкі наукові розробки, можна стверджувати, що 

адміністративні повноваження Національної поліції України щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів – це сукупність прав та обов’язків 

підрозділів Національної поліції України щодо застосування законодавства 

та використання спектру інструментів реалізації державної політики у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії [139]. При цьому, 

особливими характеристиками адміністративних повноважень Національної 

поліції України є виключність, імперативність, технічне та спеціальне 

забезпечення та забезпечення державним примусом. 

Слід вказати, що Законом України «Про Національну поліцію» та 

Положенням про Національну поліцію України не передбачено розгалуженої 

мережі адміністративних повноважень Національної поліції України щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Однак аналіз положень чинного 

законодавства України серед адміністративних повноважень Національної 

поліції України щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів дозволяє 

виокремити повноваження щодо: 

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://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
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
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видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для 

здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [191, ст. 11]; 

охорони та супроводження наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів, переміщуваних через митну територію України у 

режимі транзиту [191, ст. 24]; 

вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів [191, ч. 3 ст. 25]; 

проведення контрольованих поставок та контрольованих і оперативних 

закупок наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою 

виявлення та документування фактів протиправних діянь [186, ст.ст. 4–5; 

186, п. 2 ч. 1 ст. 8; 192, п. 26 ст. 23; 195,  абз. 2 ч. 1 ст. 5]; 

огляду транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, 

особистих речей водія і пасажирів на підставі заяв, повідомлень про 

правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин чи прекурсорів, або за наявності про це іншої 

достовірної інформації компетентних органів [186, ч. 1 ст. 8]; 

зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування 

громадян, у яких виявлено факти вживання чи збуту наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів [186, ст. 9]; 

протидії незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин [186, 

ст. 11]; 

приводу до наркологічного закладу для медичного огляду чи 

медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або 

психотропними речовинами, а також щодо направлення таких осіб для 

проведення медичного огляду [186, ст. 13]; 

підготовки матеріалів для направлення хворих на наркоманію на 

примусове лікування [186, ч. 3 ст. 16]; 
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превенції та профілактики правопорушень, пов’язаних з обігом 

наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

зменшення наркозалежності серед населення України; 

виявлення причин та умов, що сприяють незаконному обігу 

наркотичних засобів, застосування у межах своєї компетенції заходів для їх 

усунення; 

застосування заходів з метою виявлення та припинення виявлених 

правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів; 

реагування на заяви та повідомлення про незаконний обіг наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів тощо. 

Вбачається, підхід законодавця стосовно закріплення адміністративних 

повноважень Національної поліції України щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, який передбачає наявність досить широкого кола 

адміністративних повноважень, не систематизованих певною мірою, не 

сприяє стабілізації ситуації та розв’язанню нагальних проблем у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Разом із тим, іще одним досить актуальним питанням, яке потребує 

посиленої уваги, є питання функціонування Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної поліції України як підрозділу, покликаного 

забезпечити ефективну боротьбу зі злочинами у сфері обігу наркотичних 

речовин та організувати роботу із попередження наркозалежності [135, с. 65–

68]. Так, Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний 

територіальний орган Національної поліції України та юридичну особу 

публічного права було створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про утворення територіального органу Національної поліції» від 

28.10.2015 р. № 886 [202] з метою забезпечення реалізації державної 

політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також превенції 

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


111 

  

правопорушень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, зменшення наркозалежності серед 

населення України [157, ч.ч. 1-2 розділу 2]. При цьому, коло основних 

повноважень Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції 

України як вертикально-підлеглого підрозділу свого часу законодавцем було 

окреслено повноваженнями щодо: забезпечення моніторингу стану 

нелегального та легального обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та поширення наркоманії, виявлення джерел 

поширення цих засобів та речовин, вивчення причин поширення наркоманії; 

розробки та реалізації програм протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання поширенню 

наркоманії; забезпечення в установленому порядку взаємодії структурних та 

територіальних підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності 

Національної поліції України з органами (закладами, установами) 

Національної поліції України, правоохоронними органами України та 

іноземних держав, органами державної влади з метою виконання покладених 

завдань та реалізації функцій у протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів; здійснення заходів із 

забезпечення контролю за виробництвом, виготовленням, зберіганням, 

обліком, відпуском, розподілом, торгівлею, перевезенням, пересиланням чи 

використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

призначених для виробництва або виготовлення цих засобів і речовин, а 

також за дотриманням установлених правил посіву або вирощування маку та 

конопель для промислових цілей; надання практичної допомоги 

територіальним підрозділам Національної поліції України в організації 

проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення і документування 

тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, насамперед учинених злочинними групами, які мають 

міжрегіональні та міждержавні зв’язки, особливо в їх організованих формах; 



112 

  

забезпечення проведення на території України спеціальних операцій щодо 

виявлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотиків, а також інших 

комплексних заходів, спрямованих на перекриття каналів незаконного 

надходження наркотиків; організації проведення в повному обсязі 

оперативно-розшукових заходів з виявлення і документування тяжких та 

особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

насамперед учинених злочинними групами осіб, які мають міжрегіональні та 

міждержавні зв’язки, особливо в їх організованих формах; проведення 

контрольованих поставок та оперативних закупок наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у фізичних та юридичних 

осіб у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства 

внутрішніх справ; ініціювання проведення антинаркоманійної пропаганди 

через засоби масової інформації тощо [157, розділ 3 Положення]. 

Досить довгий час роль Департаменту протидії наркозлочинності 

Національної поліції України була досить специфічною, адже ще в кінці 

2016 року Уряд прийняв рішення про ліквідацію як юридичної особи 

публічного права Департаменту протидії наркозлочинності Національної 

поліції України. При цьому, забезпечення здійснення функцій і повноважень 

Департаменту протидії наркозлочинності, що ліквідувався, було покладено 

на Національну поліцію України [189]. Разом із тим, за даними Міністерства 

юстиції України, Департамент протидії наркозлочинності Національної 

поліції України як юридична особа досить довго перебував у стані 

припинення [62], однак на теперішній час його повноваження покладено на 

Департамент протидії наркозлочинності (у складі кримінальної поліції) як 

структурний підрозділ апарату Національної поліції України [221]. 

Розглядаючи питання правового статусу Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної поліції України через призму наданих 

повноважень, можна зробити висновок, що як структурний підрозділ апарату 

Національної поліції України його наділено повноваженнями щодо: 
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моніторингу ситуації у сфері протидії наркозлочинності, та наявної 

інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних 

засобів; забезпечення взаємодії з населенням та державними, громадськими і 

міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання 

поширенню наркоманії; здійснення заходів із забезпечення контролю за 

виробництвом, виготовленням, зберіганням, обліком, відпуском, розподілом, 

торгівлею, перевезенням, пересиланням чи використанням наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, призначених для виробництва 

або виготовлення цих засобів і речовин, а також за дотриманням 

установлених правил посіву або вирощування маку та конопель для 

промислових цілей; забезпечення оперативного вирішення завдань у сфері 

протидії наркозлочинності; проведення оперативно-розшукових заходів з 

виявлення і документування тяжких та особливо тяжких кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, насамперед учинених злочинними 

групами наркоділків, які мають міжрегіональні та міждержавні зв’язки, 

особливо в їх організованих формах; проведення на території України 

спеціальних операцій щодо виявлення осіб, які займаються 

розповсюдженням наркотиків у навчальних закладах країни та в місцях 

масового проведення дозвілля молоді, а також інших комплексних заходів, 

спрямованих на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і 

розповсюдження наркотиків; висвітлення в засобах масової інформації 

результатів роботи органів внутрішніх справ з протидії наркозлочинності; 

участі у міжнародному співробітництві з питань організації протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та проблем поширення наркоманії [50]. 

Слід вказати також, що в структурі апарату Головних Управлінь 

Національної поліції в областях як територіальних органів Національної 

поліції діють Управління протидії наркозлочинності (у складі кримінальної 
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поліції) [50], основним завданням яких є забезпечення, в межах повноважень, 

передбачених законом, протидії поширенню наркоманії та забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів. 

При цьому, відсутність чіткого налагодженого механізму взаємодії усіх 

елементів, які є складовими системи суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

загрожує невиконанням ними (або неналежним виконанням) основних 

завдань за функціональним призначенням, для реалізації яких їх і було, 

власне, утворено [140]. Разом із тим, функціонування інституціонального 

механізму протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів в тому вигляді, в якому його запроваджено 

на теперішній час, суттєво знижує ефективність діяльності його складових 

елементів [47]. Адже така його об’ємність та громіздкість породжує 

проблеми щодо розмежування повноважень у сфері протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

та відповідальності за прийняті рішення. 

Вбачається, науковцям та практикам публічної сфери доведеться 

докласти ще чимало зусиль та подолати немало перешкод на шляху 

удосконалення нормативних актів, які регулюють питання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та розробки 

комплексного алгоритму їх обігу на території України, а також вироблення 

оптимальної функціональної структури органів, на яких буде покладено 

безпосереднє здійснення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні. 

Отже, відносна складність нової вертикальної структури підрозділів 

Національної поліції України, діяльність яких спрямовано на забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії, є підґрунтям виникнення 

наукової дилеми щодо вироблення єдиного підходу у розумінні сутності та 

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
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змісту їх адміністративних повноважень. Разом із тим, основним ключем до 

ефективного забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії за 

структурного різноманіття підрозділів Національної поліції України, 

задіяних у такій протидії, є налагодження механізму взаємодії усіх елементів, 

які є складовими системи суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в 

Україні. 

Крім того, нагального вирішення потребують і питання підвищення 

обізнаності та розуміння проблеми наркоманії та пошуку нових ефективних 

напрямів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії, 

продовження інтегративної підтримки у подоланні вказаної проблеми, 

розробки чіткої нормативно-збалансованої мережі спеціально уповноважених 

підрозділів Національної поліції України, діяльність яких спрямовано на 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів та подолання наркоманії зі 

структуруванням здійснюваних ними функцій та процедур, спрямованих на 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Адже побудувати стійкий та злагоджений 

механізм забезпечення такої протидії можна лише у разі, якщо чітко 

визначено перелік та зміст основних завдань, повноважень, функцій та 

процедур, здійснюваних кожним із суб’єктів протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

належним чином урегульовано та впорядковано процес їх реалізації. 
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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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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 

 

Як вже було означено, в Україні на внутрішньому рівні створено 

розгалужену фахову нормативно-правову базу антинаркотичного 

законодавства та систему органів, здатних швидко та якісно реагувати на 

прояви незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, серед яких поряд із органами Національної поліції 

України та її департаментами, Генеральною прокуратурою тощо, – Служба 

безпеки України – державний орган спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України 

[199, ч. 1 ст. 1]. 

Питання щодо адміністративних повноважень Служби безпеки України 

у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є актуальним, однак доволі 

специфічним питанням, адже усталеною є позиція щодо того, що незаконний 

наркотрафік – складова предмета кримінальної сфери, яка акумулює 

відповідні санкції за пов’язані із ним діяння. До того ж, 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 у законодавстві, а в науковій 

літературі визначається по-різному [137, с. 78–82]. 

Разом із тим, існує нагальна потреба у чіткому та зрозумілому 

закріпленні системи адміністративних повноважень даного органу у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою усунення можливості їх 

неоднозначного тлумачення у процесі правозастосовної діяльності, 

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
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зважаючи, з одного боку, на масштабність та важливість задач, що покладені 

на вказаний орган, а з іншого – на широке коло прав, наданих для їх 

вирішення [71, с. 64]. 

Слід вказати, на теперішній час у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів на Службу безпеки України згідно з чинним законодавством 

може покладатися ряд загальних повноважень адміністративного характеру. 

Серед них повноваження щодо: здійснення запитів відносно розміщення 

коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів [186, ст. 7]; огляду транспортних засобів, вантажів і 

особистих речей громадян [186, ст. 8]; зупинення та припинення діяльності 

закладів масового перебування громадян, у яких виявлено факти вживання 

чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів [186, 

ст. 9]; здійснення заходів протидії незаконному культивуванню 

наркотиковмісних рослин [186, ст. 10]; здійснення адміністративного нагляду 

за особами, звільненими з місць позбавлення волі, виявлення осіб, які 

незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини [186, 

ст. 12]. 

Однак аналіз положень чинного антинаркотичного законодавства 

України дає змогу виокремити ще й ряд повноважень Служби безпеки 

України у вказаній сфері, які реалізуються «за згодою» (тобто у рамках 

взаємодії з іншими правоохоронними органами та підрозділами). Їх перелік 

закріплено у плані заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної 

політики щодо наркотиків на період до 2020 року [174]. Серед них 

повноваження щодо: 

 сприяння взаємодії державних органів та інститутів 

громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення 

рівня обізнаності населення, надання об’єктивної, науково обґрунтованої 

інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю та 

тютюнопалінням, сприяння висвітленню у засобах масової інформації 

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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відомостей про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а 

також про методи профілактики психічних розладів, пов’язаних з таким 

вживанням, із залученням експертів у галузі психічних розладів внаслідок 

вживання психоактивних речовин [174, п. 3]; 

 здійснення заходів щодо удосконалення системи контролю за 

обігом наркотиків: 1) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо 

удосконалення системи контролю за обігом наркотиків для зняття надмірних 

обмежень, які можуть негативно впливати на застосування лікарських 

засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори; 

2) підготовка проекту нормативно-правового акта щодо налагодження 

безперервності відслідковування наркотиків від моменту ввезення на 

територію України або виробництва на території України до надходження в 

аптечні та інші заклади охорони здоров’я, наукові та інші установи, 

діяльність яких пов’язана з їх обігом [174, п. 21]; 

 удосконалення організації правоохоронної діяльності з протидії 

незаконному обігу наркотиків: 1) запобігання ввезенню наркотиків через 

державний кордон, перевезенню до пунктів постачання, їх вирощуванню, 

виробництву, незаконному розповсюдженню у великих та особливо великих 

розмірах; 2) підвищення кваліфікації службовців підрозділів державних 

органів боротьби з незаконним обігом наркотиків [174, п. 25]; 

 проведення заходів, спрямованих на виявлення і ліквідацію 

джерел надходження у незаконний обіг психоактивних речовин: здійснення 

оперативно-профілактичних заходів щодо протидії незаконному 

вирощуванню рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні 

речовини, та виготовленню з них наркотичних засобів або психотропних 

речовин [174, п. 27];  

 приведення системи національних показників (індикаторів) 

оцінки наркоситуації у відповідність з критеріями Європейського 

моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності: 

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту 
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нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо проведення 

моніторингу наркотичної ситуації в Україні; 2) проведення навчальних 

заходів з питань розвитку національної системи моніторингу щодо 

наркотиків для фахівців заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади [174, п. 29]. 

В процесі реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів Служба безпеки України використовує 

масивний плац активних заходів, використовуючи і можливості міжнародної 

взаємодії, і власні національні ресурси. 

Підсумуємо, що узагальнюючи закріплені положеннями законодавства 

України повноваження Служби безпеки України, І.В. Зозуля вказує, що їх 

обмежено сферами профілактичної, контррозвідувальної, аналітичної та 

оперативно-розшукової діяльності [67, с. 242]. Разом із тим, зважаючи на 

функціональні витоки діяльності Служби безпеки України у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, можна стверджувати, що на теперішній 

час ефективність реалізації адміністративних повноважень Служби безпеки 

України у вказаній сфері більшою мірою залежить від організованості, 

чіткості діяльності та узгодженості взаємодії всіх елементів механізму 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

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%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 

 

3.1. Адміністративна діяльність щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів та її види 

 

Поглиблений аналіз функціональних основ забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів дозволяє зробити висновок про те, що протидія незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів – це діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на 

реалізацію системного комплексу заходів впливу на явище незаконного обігу 

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

охоплює як застосування до осіб, винних у вчиненні порушень 

антинаркотичного законодавства України, заходів репресивного характеру 

(репресивна складова), так і профілактичну та попереджувальну складові. 

Разом із тим, в структурі механізму забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

можна виокремити два рівні: рівень формування основ протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

та рівень реалізації заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. При цьому, рівень 

реалізації заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів безпосередньо залежить 

від дієвості системи суб’єктів їх реалізації. 

Важливо наголосити, що реалізація суб’єктами забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

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
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прекурсорів адміністративних повноважень у вказаній сфері відбувається у 

межах адміністративної діяльності [138]. Підставою для виокремлення такої 

діяльності зі структури державного управління є дуалізм її правової природи, 

що не дозволяє ототожнювати таку діяльність з іншими видами діяльності 

органів виконавчої влади. Однак слід зазначити, що сам термін 

«адміністративна діяльність» у сучасній правовій науці використовується 

досить рідко в силу ряду причин: 

по-перше, через вживання його у дещо відмінних значеннях та 

переважне ототожнення з терміном «державне управління» [104, с. 8; 148, 

с. 89; 213, с. 6–7; 219, с. 12–21; 1, с. 40], а також вживання інших, більш 

усталених термінів, таких як: «виконавчо-розпорядча діяльність», 

«адміністративно-правовий вплив»; 

по-друге, через відсутність чітких підходів до визначення поняття 

«адміністративна діяльність органу виконавчої влади», її задач та принципів, 

відмінностей від інших видів діяльності; 

по-третє, через спірність питання про співвідношення таких правових 

категорій, як «функція органу виконавчої влади», «напрямок діяльності 

органу виконавчої влади», «вид діяльності органу виконавчої влади» [10, 

с. 698–699; 23, с. 9; 36, с. 644; 39, с. 398–399; 66, с. 4]; 

по-четверте, через відсутність у законодавстві прямого закріплення 

адміністративної діяльності як самостійного напрямку діяльності органів 

виконавчої влади. 

При цьому, ще у 1948 р. у дисертаційній роботі видатного радянського 

вченого-адміністративіста І.І. Євтихієва на тему: «Види і форми 

адміністративної діяльності» автором було запропоновано поняття 

«адміністративна діяльність», під якою І.І. Євтихієв пропонував розуміти 

форму діяльності виконавчо-розпорядчих органів, пов’язану з виданням актів 

управління та застосуванням примусу [59, с. 174]. 

Проте загальновідомо, що ще в адміністративно-правовій науці кінця 

XIX – початку XX ст. зазначений термін використовували для визначення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80


122 

  

певної функції державних органів [66, с. 4]. Разом із тим, наприклад, 

Л.Л. Попов адміністративну діяльність виокремлює як самостійну функцію 

міліції (поряд з оперативно-розшуковою, кримінально-процесуальною та 

профілактичною) [10, с. 692–699]. 

Деякі автори на сучасному етапові розвитку правової науки 

зазначають, що: «адміністративна діяльність – це систематична, безперервна 

організація, спрямована на збереження соціальної системи, її зміцнення, 

розвиток» [22, с. 10]. Наведене визначення досить тісно переплітається з 

визначенням поняття адміністративної діяльності, запропонованим класиком 

німецького права А. Меркль, відповідно до якого адміністративна діяльність 

– запланована людська діяльність, спрямована на досягнення певних 

суспільних цілей [11, с. 31]. 

Досить часто термін «адміністративна діяльність» пов’язують з 

управлінською діяльністю чи повністю ототожнюють зазначені поняття. Під 

адміністративною діяльністю у праві Й. Сташа має на увазі передбачуване, 

схвалюване або хоча б допустиме об’єктивним правом волевиявлення осіб, 

які є носіями публічного управління, здійснюване за допомогою органів або 

осіб, які діють від їх імені і таким чином виконують завдання публічного 

управління. У широкому сенсі адміністративну діяльність можна трактувати 

як управлінську діяльність взагалі; у більш вузькому розумінні вона охоплює 

тільки дії, характерні для виконавця публічного управління, тобто такі, 

виконання яких належить виключно до сфери публічного управління [219, 

с. 12–21]. У цьому визначенні, з точки зору права, йдеться про юридично 

значуще волевиявлення суб’єктів публічного управління, здійснюване за 

допомогою виконавців публічного управління. Синонімами адміністративної 

діяльності автор називає поняття «правова поведінка органу публічного 

управління» або «адміністративні дії» (маса адміністративних дій становить 

адміністративну діяльність). 

Деякі автори пов’язують існування адміністративної діяльності з її 

нормативним закріпленням за допомогою норм адміністративного права. 
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Так, І.П. Голосніченко та Я.Ю. Кондратьєв зазначають, що адміністративна 

діяльність є урегульованою адміністративним правом управлінською 

діяльністю [13, с. 7]. І.М. Васильєва під адміністративною діяльністю розуміє 

різновид юридичної діяльності, здійснюваної на основі норм 

адміністративного права спеціалізованими суб’єктами (адміністративними 

органами) [28, с. 11]. Вбачається, наведені визначення можна вважати 

придатними в межах предмету нашого дослідження. 

Разом із тим, І.М. Машаров справедливо зазначає, що вся державно-

владна діяльність, яка позначається в науці адміністративного права єдиним 

терміном «державне управління», насправді складається з двох 

взаємопов’язаних, але принципово різних видів діяльності: регулятивної і 

захисно-охоронної. У той же час, обидва ці види державної діяльності 

здійснюються не законодавчими органами і не судами, а органами 

виконавчої влади та іншими органами державного управління. У зв’язку із 

цим, з метою відокремлення розглянутих видів діяльності від законодавчої та 

судової діяльності уявляється доцільним об’єднати їх одним загальним 

рамковим поняттям «адміністративна діяльність». Підсумовуючи сказане, 

слід погодитися з позицією тих авторів, які під адміністративною діяльністю 

розуміють урегульовану нормами законодавства підзаконну державно-

владну діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, що не 

є законодавчими та судовими, з нормативного та індивідуального 

регулювання, охорони і захисту суспільних відносин з метою забезпечення 

належного правопорядку і необхідного режиму безпеки в суспільстві та 

державі [110, с. 33–34]. 

Деякі автори зводять адміністративну діяльність до видання 

нормативних та індивідуальних актів [76, с. 116]. Проте, запропоноване 

поняття не дозволяє чітко визначити ні сферу державної діяльності, в якій 

може бути реалізована адміністративна діяльність, ні коло суб’єктів, 

уповноважених на здійснення такого виду діяльності. Крім того, 

адміністративна діяльність тут пов’язується лише з виданням нормативних та 
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індивідуальних актів, не враховуючи таких форм діяльності, як, наприклад, 

здійснення організаційних заходів чи вчинення дій юридичного характеру. 

Аналіз сучасної правової літератури свідчить, що у переважній 

більшості випадків поняття «адміністративна діяльність» використовується у 

прикладному аспекті, тобто стосовно певного органу виконавчої влади або 

сукупності органів з однорідною компетенцією. Зокрема, визначення 

адміністративної діяльності у найбільш чіткому і закінченому вигляді 

надаються вченими для характеристики специфічного виду діяльності 

органів внутрішніх справ. Так, одне з останніх визначень пропонує 

А.В. Зубач, який зазначає, що «адміністративна діяльність міліції – це 

виконавчо-розпорядча діяльність, яка полягає в організації та практичному 

здійсненні апаратами, службами та працівниками міліції функцій з охорони 

громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі зі злочинністю 

адміністративно-правовими засобами» [68, с. 7]. На думку А.П. Коренєва, 

«адміністративна діяльність органів внутрішніх справ – це цілеспрямована, 

організуюча виконавча і розпорядча діяльність, яка полягає у 

безпосередньому, повсякденному, практичному здійсненні задач і функцій 

держави у сфері внутрішніх справ» [9, с. 38]. У навчальному посібнику 

«Адміністративна діяльність» за загальною редакцією О.І. Остапенка 

адміністративну діяльність органів внутрішніх справ визначено як 

специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність 

з організації та здійснення охорони громадського порядку, забезпечення 

громадської безпеки, попередження та припинення злочинів або інших 

правопорушень [12, с. 8]. 

Деякі науковці визначають адміністративну діяльність органів 

внутрішніх справ як урегульовану нормами адміністративного права їх 

виконавчо-владну діяльність, спрямовану на забезпечення особистої безпеки 

громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, громадського порядку, 

громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями. При цьому, хоча у 

процесі аналізу зазначених понять можна говорити, що органи внутрішніх 
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справ здійснюють і правозастосовну адміністративну діяльність, все вказує 

на її обслуговуючий характер і на те, що вона є засобом забезпечення 

правоохоронної діяльності [13, с. 7–8]. Проте, наведені поняття 

адміністративної діяльності зводять її тільки до забезпечення 

співробітниками органів внутрішніх справ функції охорони правовідносин, 

фактично ототожнюючи її з правоохоронною діяльністю, тим самим 

обмежуючи її зміст. 

Необхідно зазначити, що не зважаючи на певні недоліки наведених 

вище трактувань в усіх перелічених поняттях адміністративної діяльності 

спільним елементом є наявність спеціального суб’єкта, діяльність якого 

спрямовано на досягнення необхідної мети. Крім того, використання 

прикладного аспекту суттєво не впливає на природу діяльності, яка отримала 

назву адміністративної. 

Не можна не відзначити вклад у дослідження поняття та основних 

ознак адміністративної діяльності, який зробив Д.В. Приймаченко. Так, 

адміністративну діяльність митних органів він характеризував як складну 

цілісну систему, яка має свої зміст і структуру, є різновидом державно-

владної діяльності органів виконавчої влади й охоплює широке коло 

суспільних відносин, що складаються як усередині самої системи митних 

органів, так і за її межами. Автор зазначав, що, здійснюючи управління у 

митно-правовій сфері, митні органи одночасно, а може, й перш за все, 

повинні забезпечувати в ній дотримання режиму законності та 

правопорядку [161]. 

Розроблені теорією адміністративного права загальні підходи до 

розуміння адміністративної діяльності містять ряд ознак, що дозволяють 

«сконструювати» модель адміністративної діяльності, застосовну до такої 

діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів [10, с. 698–699; 12, 

с. 5; 22, с. 10; 36, с. 611; 104, с. 8; 148, с. 89; 234, с. 9]. Передусім слід 

наголосити, що визначальною обставиною здійснення адміністративної 

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


126 

  

діяльності у сфері 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 обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу в 

Україні. Виступаючи від імені держави, виконуючи її завдання та функції у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а 

також протидії їх незаконному обігу, уповноважені законодавцем суб’єкти 

використовують різні форми та методи у своїй діяльності, які і відрізняють її 

від діяльності органів законодавчої та судової влади. Саме цільове 

призначення адміністративної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу й 

обумовлює існування всіх інших її ознак. 

Ще однією ознакою адміністративної діяльності суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів як суб’єктів реалізації державної політики у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також 

протидії їх незаконному обігу, яка становить суттєву її властивість, є 

державно-владний характер такої діяльності, що передбачає наділення 

вказаних суб’єктів відповідним об’ємом державно-владних повноважень. У 

свою чергу, державно-владні повноваження знаходять своє відображення у 

конкретних заходах та діях, які здійснюють вказані суб’єкти, обов’язкових 

для виконання розпорядженнях та вимогах, які вони надають в офіційному 

порядку від імені держави та в межах компетенції, чітко визначеної законом. 

Запобігання невиконанню вимог антинаркотичного законодавства України, 

виявлення та зниження суспільних ризиків, забезпечення моніторингу стану 

нелегального та легального обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та поширення наркоманії, виявлення джерел 

поширення цих засобів та речовин, вивчення причин поширення наркоманії, 

а також розробка та реалізація програм протидії незаконному обігу 

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
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наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання 

поширенню наркоманії також знаходяться в межах компетенції суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. З метою виконання прийнятих рішень та 

захисту таких вимог від порушень вказані суб’єкти мають право 

застосовувати різноманітні заходи примусового характеру. З огляду на це 

визначення можна стверджувати, що саме наявність владних повноважень 

забезпечує ефективність реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії 

їх незаконному обігу. 

Наявність у суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

державно-владних повноважень наділяє їх виконавчу діяльність елементом 

розпорядження, що є ще однією ознакою їх адміністративної діяльності. 

Практичне впровадження у життя законів та інших нормативних актів 

досягається за допомогою реалізації заходів, спрямованих на виконання 

вимог антинаркотичного законодавства України та забезпечення виконання 

зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України, укладеними у 

встановленому законодавством порядку. Для успішного та ефективного 

виконання таких вимог суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

наділено розпорядчими повноваженнями, які передбачають можливість 

підпорядкування волі громадян. Елемент розпорядження свідчить про те, що 

відносини, які виникають у процесі здійснення діяльності щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживання ними, є відносинами субординаційними, 

розпорядчими, владно-організуючими. А отже, зміст адміністративної 

діяльності відповідних суб’єктів реалізації державної політики у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії 

їх незаконному обігу, становлять два елементи: виконання та розпорядження. 

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
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Оскільки такі органи характеризуються як виконавчі та розпорядчі 

(виконавчо-розпорядчі) органи, відповідно, їх діяльність має виконавчо-

розпорядчий характер. 

Публічність адміністративної діяльності суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів полягає у тому, що, забезпечуючи національну 

безпеку України, вживаючи заходів, спрямованих проти незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання 

ними, такі суб’єкти здійснюють адміністративну діяльність не для 

задоволення приватних, особистих потреб чи інтересів тих, на кого її 

покладено, а для задоволення інтересів усіх та кожного, задля забезпечення 

правопорядку та безпеки нашої держави, побудови стабільного та безпечного 

суспільства, а також виховання здорової нації. 

Професійність адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів є також важливою ознакою, адже якісна реалізація чи 

забезпечення реалізації конституційно та законодавчо закріплених цілей, 

задач, принципів та функцій цього виду діяльності у процесі проведення в 

життя (реалізації) державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу 

покладено саме на професійний кадровий ресурс. Так, наприклад, до органів 

Служби безпеки України приймаються громадяни України, які, крім усього 

іншого, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом 

здоров’я ефективно виконувати службові обов’язки [199, ст. 19]. Разом із 

тим, главою 79 Митного кодексу України передбачено, що служба в органах 

доходів і зборів України є державною службою, на яку приймаються 

громадяни України, здатні за своїми діловими та моральними якостями, 

освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на ці 

органи [112]. У той же час, конкурс на службу в поліції та/або на зайняття 

вакантної посади проводиться з урахуванням рівня професійної 

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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компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на 

службу та зайняття вакантної посади, з метою добору осіб, здатних 

професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за 

відповідною вакантною посадою [192, ч.ч. 1-2 ст. 52].  

Вбачається, така діяльність повинна бути професійною діяльністю, свої 

службові обов’язки відповідні посадові особи повинні виконувати на 

високому професійному рівні. Очевидно, що рівень компетентності 

працівників залежить від рівня їх знань та досвіду, а професіоналізм 

стимулює придбання знань, їх підвищення, накопичення досвіду роботи. 

Крім того, здійснення адміністративної діяльності вимагає організаторських 

здібностей. 

Оперативний, повсякденний характер адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів передбачає, що для ефективного її 

здійснення нею потрібно займатися безперервно, приділяючи їй значний час, 

тобто професійно. Більше того, адміністративна діяльність щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів вимагає чіткості, дисциплінованості. І саме 

професійні основи адміністративної діяльності у вказаній сфері є ведучим 

початком організації та функціонування усіх ланок системи суб’єктів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. Це не тільки одна з основних вимог, але й необхідна 

правова умова, без виконання якої неможливо належним чином реалізувати 

державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу, забезпечити 

правопорядок та безпеку нашої держави, створити сприятливі умови для 

побудови стабільного та безпечного суспільства, а також виховання здорової 

нації. Питання результативності та ефективності функціонування усіх ланок 

системи суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів актуалізують проблему 

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
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кадрового забезпечення висококваліфікованими, цілеспрямовано 

підготовленими для професійної діяльності фахівцями. 

Засвідчувально-пошуковий характер адміністративної діяльності у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а 

також протидії їх незаконному обігу зумовлено обов’язковістю прийняття у 

процесі здійснення суб’єктами, наділеними законодавцем правомочністю 

вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, своїх повноважень та 

виконання задач, законних та обґрунтованих рішень. Показово, що для 

прийняття таких рішень необхідно проведення великого обсягу змістовної 

роботи щодо збору, накопичення, аналізу, обробки інформації. 

Необхідно зазначити, що наведені ознаки адміністративної діяльності у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а 

також протидії їх незаконному обігу нерозривно пов’язані, тільки 

розглядаючи їх у нерозривній єдності та діалектичному взаємозв’язку можна 

з’ясувати правову природу та зміст адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів як єдиного цілого явища, а не окремих її 

сторін чи аспектів. 

Отже, вбачається, адміністративна діяльність у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів – це публічна, цілеспрямована, державно-владна, нормотворча, 

виконавчо-розпорядча та засвідчувально-пошукова професійна діяльність, 

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, уповноважених на реалізацію адміністративних повноважень щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів. І в цьому аспекті адміністративна 

діяльність, здійснювана на основі норм антинаркотичного законодавства 

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%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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України спеціалізованими суб’єктами, фактично є одним із основних 

напрямків забезпечення та захисту національних інтересів та національної 

безпеки України, а також захисту прав та інтересів громадян. 

Аналіз юридичної літератури свідчить про те, що класифікацію 

адміністративної діяльності можна проводити за різними підставами. 

Істотними видаються, насамперед, такі критерії класифікації: 

підвідомчість виконавця суб’єкту адміністративної діяльності. Цей 

критерій дозволяє розрізняти регулярну і делеговану адміністративну 

діяльність. Регулярну адміністративну діяльність у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів здійснюють Національна поліція України, Служба 

безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державна фіскальна 

служба України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних 

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

незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм 

законом повноважень [186, ч. 1 ст. 3]. У разі виявлення порушень порядку 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідні 

заходи щодо усунення таких порушень, а в разі наявності в діях осіб ознак 

адміністративного чи кримінального правопорушення – подання матеріалів 

до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або 

надання їм інформації, у межах своєї компетенції здійснюють органи 

виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [186, ч. 2 

ст. 3]. Вбачається, і діяльність щодо здійснення контролю у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, і діяльність щодо 

боротьби з незаконним їх обігом є регулярною адміністративною діяльністю. 

виходячи з відносин між виконавцем і адресатом адміністративного 

впливу (особами, щодо яких здійснюється адміністративна діяльність), сфери 

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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та меж здійснення розрізняють зовнішню і внутрішню адміністративну 

діяльність. Внутрішня адміністративна діяльність здійснюється всередині 

системи кожного із суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, зовнішня 

адміністративна діяльність здійснюється щодо суб’єктів, які не перебувають 

в організаційному підпорядкуванні вказаної системи. 

У зв’язку з тим, що адміністративна діяльність суб’єктів протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів безпосередньо пов’язана з наявністю у них, їх структур та 

посадових осіб певних адміністративних повноважень – обов’язків та прав 

щодо реалізації поставлених цілей і задач державної політики з питань обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу, нерідко виникає запитання щодо визначення 

меж здійснення кожним із суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів адміністративної 

діяльності: чи обмежується вона лише реалізацією зовнішніх 

адміністративних повноважень (зовнішня адміністративна діяльність), чи до 

неї включено так звану внутрішньоорганізаційну складову (внутрішня 

адміністративна діяльність)? Вбачається, при вирішенні питання про 

виокремлення зовнішньої та внутрішньої адміністративної діяльності багато 

залежить від більш конкретної позиції автора та цілей наукового 

дослідження. Не вдаючись глибоко в дискусію, хочеться визнати 

правомірність позиції тих авторів (А.Л Коренєв, Д.Н. Бахрах), які 

виокремлюють в структурі адміністративної діяльності як зовнішню, так і 

внутрішньосистемну складові [9, с. 38; 22, с. 6]. Однак, не можна 

заперечувати і практичну значущість розгляду адміністративної діяльності 

щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у так званому «вузькому» 

значенні цього поняття, беручи до уваги лише її зовнішню сторону, що 

дозволяє більше уваги приділити тим сторонам адміністративної діяльності, 

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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які безпосередньо пов’язані з діяльністю суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу 

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

суб’єктів реалізації державної політики у вказаній сфері та як складової 

частини системи органів виконавчої влади, на яких покладено завдання щодо 

забезпечення національних інтересів та національної безпеки України. 

Як зазначає Ю.Т. Мілько, «зовнішня адміністративна діяльність – це, 

перш за все, … діяльність як апарату... державного управління.... Серед 

адміністративних повноважень важливе значення мають передбачені законом 

права на застосування заходів адміністративного впливу [212, с. 85–86]. 

Вбачається, Ю.Т. Мілько абсолютно справедливо пов’язує зі здійсненням 

зовнішньої адміністративної діяльності, або ще як її називають, 

позасистемної, наявність і практичну реалізацію адміністративних 

повноважень, тому що зовнішні адміністративні повноваження суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, як суб’єктів реалізації державної політики у вказаній сфері 

безпосередньо обумовлені їх призначенням, є частиною їх компетенції та 

спрямовані на вирішення поставлених перед ними задач. 

Зовнішній адміністративно-правовий характер має майже вся 

діяльність суб’єктів, уповноважених законодавцем на вирішення завдань у 

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, пов’язана з реалізацією державної 

політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу. Так, зовнішня 

адміністративна діяльність у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

полягає у забезпеченні неухильного дотримання антинаркотичного 

законодавства України, встановленого порядку та умов обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, здійсненні 

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%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
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контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, застосуванні механізмів боротьби з незаконним їх обігом, 

моніторингу ситуації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також протидії незаконному їх обігу, 

здійсненні згідно з міжнародними договорами України взаємодії та обміну 

інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань 

здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, забезпеченні інформування громадськості з питань здійснення 

контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів тощо. 

Однак, зовнішня адміністративна діяльність щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів є неможливою без внутрішньої діяльності, яка, 

підготовлюючи зовнішні дії, тим самим надає можливість досить швидко 

вибирати потрібну дію. Внутрішня діяльність системи кожного із суб’єктів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів має ту ж будову, що і зовнішня, відрізняючись від неї 

лише формою протікання. Це означає, що внутрішня діяльність суб’єктів 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів як суб’єктів реалізації державної політики у вказаній 

сфері походить від їх зовнішньої адміністративної діяльності в результаті 

процесу інтеріоризації. 

Існування внутрішньосистемного виду адміністративної діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів зумовлено тим, що 

відносини, які складаються в організаційній сфері функціонування системи 

кожного із суб’єктів, уповноважених законодавцем на вирішення завдань у 

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, виражають імперативний характер 

зв’язків «орган вищого рівня» – «орган нижчого рівня», «керівник» – 

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%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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«співробітник», який ґрунтується на наказах, що говорить про важливість 

саме адміністративно-правового регулювання відносин у даній сфері і 

здійснення внутрішньої адміністративної діяльності щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. Як і всі інші системи, система суб’єктів протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів як суб’єктів реалізації державної політики у вказаній сфері, 

потребує забезпечення належної організаційної оформленості об’єкта і 

суб’єкта такої діяльності, забезпечення об’єкта методологічною 

інформацією, ресурсами й умовами, необхідними для його нормальної 

діяльності. Відповідно, найважливішою функцією, що об’єктивно є 

необхідною при управлінні вказаною системою суб’єктів, є організація, що 

розуміється як формування й удосконалення керованих об’єктів та 

управляючої ними системи, яка бере участь у проведенні в життя зазначеної 

функції шляхом підготовки та обґрунтування матеріалів про створення, 

удосконалення структурних ланок системи. Проте, внутрішньосистемна 

адміністративна діяльність суб’єктів, уповноважених законодавцем на 

вирішення завдань у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, охоплює не тільки 

виконання функцій щодо удосконалення їх структури, але й щодо 

планування роботи, контролю і перевірки виконання, поширення 

позитивного досвіду, розстановки та виховання кадрів, атестації 

співробітників, діловодства тощо. Отже, внутрішньосистемна 

адміністративна діяльність у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів має 

допоміжний характер відносно зовнішньої адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Ще одним критерієм для класифікації адміністративної діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

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%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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психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів може бути зміст та цілі її 

здійснення. Виходячи із цього критерію, адміністративна діяльність щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та зловживання ними може бути поділеною на 

адміністративно-регулятивну та адміністративно-охоронну. 

Адміністративно-регулятивна діяльність у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів має позитивну спрямованість та включає в себе такі напрямки 

роботи: 

видання (прийняття), на основі відповідних законів, нормативних актів, 

що регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом встановлення прав та 

обов’язків кола суб’єктів, що є потенційними учасниками таких відносин; 

видання (прийняття) на підставі відповідних нормативних правових 

актів індивідуальних правових актів, що визначають права та обов’язки 

індивідуально визначених суб’єктів регульованих суспільних відносин; 

вчинення владно-розпорядчих дій, спрямованих на регулювання 

позитивної поведінки індивідуально визначених суб’єктів на основі 

відповідних нормативних та індивідуальних правових актів. 

Адміністративно-охоронна діяльність є спрямованою на охорону та 

захист прав і законних інтересів громадян та включає в себе такі напрямки 

роботи суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: 

здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; 

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів; 

забезпечення необхідного режиму безпеки держави. 

Як свідчить практика, тільки комплексне застосування усіх видів 

адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

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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наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в 

рамках діючого антинаркотичного законодавства України дозволить 

ефективно вирішити завдання, покладені на всі ланки системи суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері, від якої 

залежить якість реалізації державної політики у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. 

 

 

3.2. Форми адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів 

 

Говорячи про форми реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, особливості застосування таких форм з 

урахуванням специфіки вказаної сфери, слід передусім вказати, що кожна з 

форм діяльності має особливий зміст. Від використання тих чи інших форм 

значною мірою залежить ефективність адміністративної діяльності суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, а значить і успішність процесу реалізації 

задач, що стоять перед ними. 

Вбачається, для більш детального розуміння специфіки форм 

адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

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

зупинитися у найзагальніших рисах на категоріях «форма» та «форма 

діяльності». Так, категорія «форма» є однією із центральних і найскладніших 

категорій у філософії, яка вживається у взаємозв’язку з категорією «зміст» як 

його внутрішня організація. Відношення змісту і форми характеризується 

єдністю, що доходить до їх переходу один в одне. Однак, ця єдність є 

відносною. У взаємовідносинах змісту і форми зміст являє собою рухому, 

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%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
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динамічну сторону цілого, а форма охоплює систему стійких зв’язків 

предмета. Виникаюча у ході розвитку невідповідність змісту і форми у 

кінцевому рахунку вирішується «скиданням» старої і виникненням нової 

форми, адекватної змісту, який розвивається [237, с. 621]. 

Категорія «форма» з’явилася ще у давньогрецькій філософії. 

Етимологічно «форма» (від лат. forma) – зовнішній вигляд, зовнішні обриси 

предмета, на противагу його внутрішньому змісту [208, с. 304]. Першу 

розвинену концепцію форми створила давньогрецька атомістика, в якій 

форма виражала одну з найважливіших визначеностей атомів і означала 

просторово організовану структуру. У Платона поняття «форма» позначало 

реальну визначеність тіла як цілісності, що існує самостійно, незалежно від 

світу природних речей. З ідеалістичної позиції, вирішуючи проблему 

ставлення світу форм до світу матеріальних речей, Платон виходив із того, 

що формі належить визначальна, активна роль. Найбільш розвинену античну 

концепцію матерії (як категорії змісту) і форми побудував Аристотель, який 

стверджував, що форма – є визначеність самих матеріальних речей. 

Перший крок до подолання ідеалізму в розумінні змісту і форми зробив 

Дж. Бруно, його ідеї розвивали Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс та ін. Бекон 

висунув ідею про примат змісту над формою і про їхню єдність. І. Кант 

висловлював думку, згідно з якою форма є принцип упорядкування, 

синтезування змісту. За Гегелем відношення між змістом і формою є 

взаємовідношення діалектичних протилежностей, тобто їх 

взаємоперетворення. В енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона 

«форма», як поняття філософії, також визначається стосовно понять змісту і 

матерії. У співвідношенні зі змістом, форма розуміється як упорядкованість 

змісту – його внутрішній зв’язок і порядок. У співвідношенні з матерією, 

«форма» розуміється як сутність, зміст знання про суще, яке є єдністю форми 

і матерії. Що ж до форми, то вона є способом існування, вираженням і 

перетворенням змісту [247, с. 273–274]. 
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Діалектико-матеріалістичне розуміння форми передбачає розгляд її як 

структури, що розвивається. На думку К. Маркса, необхідно «... генетично 

вивести різні форми....» і зрозуміти «... дійсний процес формоутворення у 

його різних фазах» з урахуванням об’єктивної субординації змісту і форми 

[108, с. 526]. 

Розвиваючи марксиський аналіз особливостей розвитку як боротьби 

змісту і форми, складовими моментами якої є взаємоперехід змісту і форми 

та «наповнення» старої форми новим змістом, В.І. Ленін сформулював тезу 

про те, що «... будь-який перелом у розвитку.... неминуче веде до 

невідповідності старої форми новому змісту» [102, с. 84]. Боротьба змісту і 

форми, і, навпаки, «скидання» форми, переробка змісту є, за визначенням 

В.І. Леніна, одним із важливих елементів діалектики [100, с. 188]. 

Думки про розгляд форми та змісту як двох різних вимірів єдиного 

цілого, що не може ні існувати, ні мати прояв без наявності одного з них, з 

особливою актуальністю звучать нині, оскільки час від часу зустрічаються 

випадки, коли термін «форма» вживається без зіставлення з його 

протилежністю (терміном «зміст»), у метафізичному відриві від неї [24, 

c. 249–250]. Однак, «... навіть знання простої абетки діалектики попереджає 

про неприпустимість і в мисленні, і в абстракції відривати форму від змісту, і 

навпаки» [216, с. 151]. У цьому сенсі вельми справедливо звучать думки 

Гегеля, який, зокрема, стверджував, що «... без форми немає сенсу» [37, 

с. 101]. 

Часто під формою розуміється спосіб зовнішнього вираження змісту, 

іноді при цьому вказується, що форма, до того ж, є відносно стійкою 

визначеністю зв’язку елементів (точніше, компонентів) змісту та їх взаємодії, 

типу і структури змісту [236, с. 478]. Звичайно, «форма» є зовнішнім 

вираженням змісту, зовнішньою конфігурацією речі, предмета, його 

зовнішніми просторовими і часовими межами, форма є також способом 

існування матерії (наприклад, коли мова йде про простір і час як атрибути 

матерії). 
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Досить поширеною є думка, згідно з якою під формою розуміють 

також внутрішню організацію, спосіб зв’язку елементів усередині системи 

[31, с. 612] (у цьому разі поняття форми збігається з поняттям структури). 

У деяких джерелах при визначенні форми увага акцентується на тому, 

що форма пов’язана зі змістом як внутрішньо, так і зовнішньо: форма – це 

спосіб існування змісту, його внутрішня організація та зовнішнє вираження 

[235, с. 282]. У цьому розумінні необхідно звернутися до загальновідомого 

висловлювання Гегеля, який зазначав: «При розгляді протилежності між 

змістом та формою суттєво мати на увазі, що зміст не є безформним, а форма 

водночас міститься у змісті, є чимось зовнішнім щодо нього» [38, с. 224]. 

Проте, коли термін «форма» вживається для позначення внутрішньої 

організації змісту, то він безпосередньо пов’язаний з поняттям «структура». 

Неоднозначність розуміння поняття «форма», багатоаспектність цієї 

наукової категорії, її багатогранний характер правомірно дозволяють 

розглядати поняття «форма діяльності» в різних аспектах. Так, 

Н.А. Железняк зазначає, що під формами слід розуміти більш або менш 

однорідні групи зовнішнього вираження діяльності відповідних суб’єктів 

державної влади з виконання функцій щодо забезпечення реалізації 

державної правової політики [63, с. 226]. 

На думку Д.І. Дзвінчука та А.Ф. Мельника, форми діяльності є 

зовнішніми, постійно і типізовано фіксованими проявами практичної 

активності органів державної влади з формування та реалізації цілей та 

функцій, а також забезпечення їх власної життєдіяльності [51, с. 106; 53, 

с. 142]. 

В.Я. Малиновський також дотримується думки про те, що при 

визначенні форм діяльності, як правило, мова йде не про дії суб’єктів, а про 

їх зовнішнє вираження (зовнішній вияв), оскільки дії залежно від характеру і 

форми вираження становлять той чи інший зміст цієї діяльності. Виходячи із 

цього, формою є будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій 
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державного органу, його структурних підрозділів та службових осіб, які 

здійснюються з метою реалізації функцій [52, с. 424]. 

У підручнику з адміністративного права за редакцією В.В. Коваленка 

форма адміністрування розглядається як зовнішньо виражена дія суб’єктів, 

що здійснюється в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед 

ними задач та тягне за собою певні наслідки [92, с. 181]. 

С.В. Ківалов та Ю.П. Битяк відстоюють думку про те, що форма – 

зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами для реалізації 

поставлених перед ними задач [15, с. 170; 14, с. 152]. Й. Сташа під формою 

адміністративної діяльності розуміє однорідну групу адміністративних дій, 

визначених на підставі декількох критеріїв: інтенсивності юридичної сили 

адміністративної діяльності; заходів конкретизації (незалежно від того, чи 

йде мова про конкретності справи чи про адресата); мінімальної кількості 

сторін; ступеня формалізації адміністративної діяльності [219, с. 16]. 

Виходячи з наведених визначень, можна виокремити такі ознаки форм 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: 

1) є способом зовнішнього вираження діяльності суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

2) залежать від змісту компетенції органу (здійснення контролю у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів; боротьба з їх незаконним обігом); 

3) обумовлені реалізацією задач та функцій суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів в рамках їх компетенції; 

4) у більшості випадків вимагають юридичної регламентації; 

5) тягнуть за собою певні наслідки. 

Отже, під формою адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

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%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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аналогів і прекурсорів пропонуємо розуміти зовнішній спосіб вираження, в 

рамках компетенції повноважних суб’єктів, змісту їх адміністративної 

діяльності з реалізації поставлених задач, цілей, функцій та призначення у 

вказаній сфері. 

Разом із тим, різноманітність форм адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, наявні відмінності у їхньому характері, 

юридичній силі та меті застосування свідчать про проблематичність їх 

класифікації. Проте аналіз літератури з адміністративно-правових питань 

дозволяє виокремити як найбільш поширений критерій класифікації форм 

адміністративної діяльності органів виконавчої влади, у тому числі й форм 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, характер 

наслідків здійснення такої діяльності та ступінь правової регламентації. За 

цим критерієм можна виокремити правові (юридичні) та організаційні 

(неправові, фактичні) форми адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів [16, с. 274; 15, с. 172; 63, с. 226–227; 75с. 180]. 

Акцентуючи увагу на ролі права як важливого засобу здійснення 

впливу на регулювання відносин, що виникають у процесі обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ця класифікація 

дозволяє зрозуміти, яким чином суб’єкти забезпечення протидії їх 

незаконному обігу використовують право для реалізації свого призначення та 

виконання основних задач у вказаній сфері. 

Із точки зору І.М. Машарова, правові форми адміністративної 

діяльності – це такі зовнішні способи її вираження, які характеризуються 

настанням або можливістю настання певних прямих правових наслідків для 

тих суб’єктів, щодо яких ця діяльність здійснюється. До правових форм 

адміністративної діяльності І.М. Машаров зараховує адміністративні акти, 

адміністративні договори та адміністративно-правові дії [82, с. 28]. 

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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Характерною рисою правової форми адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів є те, що саме в цій формі найбільш 

яскраво знаходять свій прояв державно-владний, виконавчо-розпорядчий, 

підзаконний характер адміністративних повноважень суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у сфері організації 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. Саме через використання правової форми практично 

досягається здійснення задач, що стоять перед суб’єктами забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, забезпечується реалізація їх призначення. Таким чином, правова 

форма адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів – це специфічна, однорідна за своїми ознаками діяльність, яка 

здійснюється у точній та неухильній відповідності до вимог норм 

антинаркотичного законодавства України, результати якої тягнуть певні 

юридично значущі наслідки. Саме ці моменти, перебуваючи в органічній 

єдності, в своїй сукупності кваліфікують будь-яку форму адміністративної 

діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів як правову форму. 

Існують різні класифікації правових форм діяльності щодо реалізації 

державної політики. Найбільш поширеним є поділ цих форм на 

правоустановчі (правотворчі), правовиконавчі (оперативно-виконавчі) та 

правоохоронні [206, с. 86; 63, с. 226] форми. Перші передбачають діяльність 

суб’єктів державної влади зі створення правових норм, їх зміни та 

скасування, другі – щодо реалізації правових приписів, треті – з охорони 

правових норм від порушень. Однак, недоліком наведеної класифікації є 

відсутність чіткого критерію поділу правових форм діяльності на окремі 

види. 

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%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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С.С. Алексеєв, використовуючи як класифікаційний критерій позицію 

відношення до права та встановлений ним порядок, до правових форм 

зараховує правотворчу (діяльність державних органів із надання тим чи 

іншим правилам загальнообов’язкового значення), правовиконавчу 

(діяльність державних органів щодо деталізації та конкретизації норм права в 

індивідуальних актах, які тягнуть за собою виникнення прав та обов’язків 

певних осіб) та правозабезпечувальну (діяльність державних органів щодо 

забезпечення як виконання особами покладених на них обов’язків, так і 

здійснення наданих їм прав) діяльність [17, с. 58]. У свою чергу, 

правозабезпечувальна діяльність виявляється у формі організаційної, 

контрольно-наглядової та правоохоронної діяльності. 

О.В. Міцкевич з позиції ставлення до права та встановленого ним 

порядку в суспільних відносинах виокремлює такі правові форми діяльності 

органів держави: правотворча (нормотворча), правовиконавча, 

(управлінсько-виконавча), правоохоронна та наглядово-контрольна [159, 

с. 75–76]. Однак, ця позиція щодо класифікації правових форм діяльності є 

дещо сумнівною, адже як правовиконавча (оперативно-розпорядча), так і 

правоохоронна діяльність є різними формами застосування права. А отже, 

при здійсненні такого поділу виникає змішування родових та видових 

категорій. 

П.І. Кононов до правових форм адміністративної діяльності зараховує 

адміністративні акти, адміністративні договори та адміністративні дії [82, 

с. 28]. 

За критерієм відношення форм діяльності до чинної системи права 

В.М. Горшеньов запропонував двовидову класифікацію правових форм 

адміністративної діяльності, в якій виокремлює правотворчу (діяльність 

щодо внесення змін до чинної системи норм права та породження нових 

форм права) та правозастосовну (діяльність щодо застосування чинних норм 

права, яка породжує, змінює чи припиняє конкретні правовідносини) форми 

діяльності органів держави [41, с. 123–124]. Вбачається, запропонована 
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класифікація (яка, до речі, отримала визнання та набула поширення серед 

представників правової науки) є найбільш прийнятною при визначенні 

правових форм адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів. Так, серед правових форм адміністративної діяльності у 

вказаній сфері необхідно виділяти правотворчу та правозастосовну форми. 

При цьому, правотворча форма адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів полягає у прийнятті 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. Разом із тим, правозастосовна форма адміністративної 

діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів полягає у 

застосуванні норм антинаркотичного законодавства України до конкретних 

обставин або осіб. Такі дії, у зв’язку із вказівкою в законі, є необхідною 

умовою для упорядкування конкретної ситуації відповідно до загальної волі 

правотворця та настання правових наслідків (наприклад, документування 

фактів протиправних діянь у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів). 

Слід також вказати, що неоднозначність існуючих поглядів щодо 

критеріїв класифікації видів правової форми адміністративної діяльності 

викликає виокремлення нових підходів до класифікації та обґрунтування 

існування нових видів правових форм діяльності державних органів. Так, 

наприклад, І.Б. Шахов обґрунтував існування контрольної діяльності як 

самостійної правової форми діяльності органів держави – діяльності, що 

знаходить свій прояв у вчиненні юридично значущих дій щодо нагляду та 

перевірки відповідності виконання та дотримання підпорядкованими 

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%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%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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суб’єктами нормативно-правових приписів та припинення правопорушень 

відповідними організаційно-правовими засобами [241, с. 19]. В.М. Карташов 

розрізняє правотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну, контрольну, 

установчу, правоконкретизуючу, координаційну діяльність та діяльність 

щодо систематизації [72, с. 82–101]. 

Поряд із правовими формами адміністративної діяльності 

використовуються і юридично незначущі (неправові) форми, які зазнали 

значного розвитку в діяльності державних органів. Це діяльність, що не 

потребує повного й суворого юридичного оформлення, не пов’язана з 

виконанням юридично значущих дій, тобто не тягне за собою правових 

наслідків. Однак, це не означає, що така діяльність не регулюється правом. 

Юридично незначущі форми існують у рамках чинного законодавства та в 

межах компетенції того чи іншого суб’єкта державної влади, при цьому, 

правом тут регламентується лише загальна процедура діяльності. Такі дії не 

потребують прийняття спеціальних нормативно-правових актів і 

здійснюються у звичайному порядку. У той же час, як передумови, так і 

результат юридично незначущих форм діяльності можуть бути юридично 

закріпленими, а самі форми можуть як безпосередньо «супроводжувати» 

правові форми діяльності, так і мати певне самостійне значення, що значною 

мірою впливає на можливість виокремлення тієї чи іншої форми в «чистому» 

вигляді. 

Як зазначає І.С. Самощенко, до юридично незначущої діяльності 

належить організаційно-масова, культурна, політико-виховна, обліково-

статистична робота тощо [206, с. 85]. Використовуючи традиційну 

класифікацію юридично незначущих форм діяльності органів влади, у 

структурі адміністративній діяльності щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів можна виокремити проведення організаційних заходів та 

здійснення матеріально-технічних операцій як юридично незначущі форми 

адміністративної діяльності. 

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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Організаційні заходи є необхідними елементами адміністративної 

діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та проводяться з 

метою організаційного забезпечення внутрішньої роботи суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Наприклад, підготовка та проведення 

нарад, семінарів, круглих столів, розповсюдження передового досвіду, 

розробка програм, організація взаємодії, координація дій, інструктування, 

встановлення індивідуального та загального режиму роботи тощо. 

Змістовний аналіз адміністративної діяльності суб’єктів, 

уповноважених законодавцем на вирішення завдань у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, дозволяє у межах організаційної форми діяльності 

виокремити регламентуючу та ідеологічну діяльність. Регламентуюча 

діяльність є повсякденною, організаційною роботою, спрямованою на 

розв’язання тих чи інших функціональних задач, має на меті забезпечення 

чіткої роботи вказаних суб’єктів та полегшення діяльності учасників 

правових відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів. Такий вид діяльності суб’єктів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів полягає в аналізі ризиків, забезпеченні моніторингу стану 

нелегального та легального обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів та поширення наркоманії, розробці програм протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та запобігання поширенню наркоманії тощо. Ідеологічна діяльність суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів полягає у роз’яснювальній роботі щодо 

ідеологічного забезпечення виконання ними своїх функцій. Метою 

здійснення цієї діяльності є формування серед населення позитивного 

уявлення про державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, 

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%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%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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психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу, а також створення позитивного іміджу системи спеціалізованих 

суб’єктів, уповноважених законодавцем на вирішення завдань у вказаній 

сфері. Цей різновид організаційної діяльності реалізується шляхом 

інформування громадськості з питань здійснення контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [175, п. 4 

Положення] в установленому законом порядку, здійснення виховної та 

профілактично-попереджувальної роботи серед особового складу, організації 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

особового складу. 

Матеріально-технічні заходи є різновидом зовнішнього прояву 

діяльності, яка хоч і здійснюється на правовій основі, проте її не спрямовано 

на досягнення юридичного результату, вона не створює правового ефекту, 

має допоміжний характер і її спрямовано на забезпечення реалізації правових 

та організаційних форм адміністративної діяльності. Виокремлюють такі 

види матеріально-технічних операцій, як діловодство, документування, 

матеріально-технічне забезпечення тощо. 

Отже, за характером наслідків здійснення та ступенем правової 

регламентації адміністративної діяльності щодо забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів можна виокремити правові (юридичні) та організаційні 

(неправові, фактичні) форми адміністративної діяльності. У свою чергу, 

характерною рисою правової форми адміністративної діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів є те, що саме у цій формі найбільш яскраво 

знаходять свій прояв державно-владний, виконавчо-розпорядчий, 

підзаконний характер адміністративних повноважень суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. Таким чином, правова форма адміністративної 

діяльності щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

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%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
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засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є специфічною, 

однорідною за своїми ознаками діяльністю, яка здійснюється у точній та 

неухильній відповідності до вимог норм антинаркотичного законодавства 

України, результати якої тягнуть певні юридично значущі наслідки. 

Організаційна ж форма адміністративної діяльності щодо забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів існує в рамках чинного антинаркотичного 

законодавства України та в межах компетенції суб’єктів, уповноважених 

законодавцем на вирішення завдань у вказаній сфері. При цьому, правом тут 

регламентується лише загальна процедура діяльності. 

Однак, слід мати на увазі, що адміністративна діяльність щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів є багатогранною та різноманітною, що 

виражається в неоднозначності існуючих підходів до виокремлення її видів 

та форм, використання яких у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів має 

базуватися на комплексному підході та поєднанні з урахуванням сильних і 

слабких сторін кожної із форм, диференційовано і конкретно, виходячи з тієї 

чи іншої проблеми та ситуації. 

 

 

3.3. Методи реалізації суб’єктами протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів адміністративних повноважень 

 

Говорячи про методи адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, необхідно вказати, що такі прийоми 

цілеспрямованого юридичного впливу [10, с. 282–286] посідають чільне 

місце в діючій структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

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%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
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речовин, їх аналогів і прекурсорів, є досить складною системою способів та 

прийомів, та якісно різняться між собою. Однак визначення терміну «методи 

адміністративної діяльності» у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

чинне антинаркотичне законодавство України не містить. Разом із тим, у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів проблема методів діяльності 

уповноважених суб’єктів набуває особливої ваги, адже від їх правильного 

вибору та ефективного застосування значною мірою залежить не тільки 

ефективність припинення, превенції та профілактики правопорушень у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, мінімізації та (або) ліквідації наслідків такого обігу, а й в цілому 

результативність боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, яка фактично є одним із 

основних напрямків забезпечення та захисту національних інтересів та 

національної безпеки України, захисту прав та інтересів громадян, а також 

результативність реалізації стратегії нейтралізації загрози демократичному 

розвиткові держави феномена незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Попередньо зауважимо, що у загальноприйнятому розумінні категорія 

«метод» являє собою набір інструментарію, за допомогою якого досягається 

практичний вплив на суспільні відносини або щось інше. Однак вказана 

категорія є практично невичерпною, оскільки будь-яка діяльність потребує 

певних способів, прийомів та засобів її реалізації. При цьому, очевидним є 

взаємозв’язок форм адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів з методами адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, адже вказані елементи є 

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%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%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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взаємообумовленими та взаємозалежними, між ними існує тісний зв’язок. 

Разом із тим, кожен із цих елементів зберігає самостійність. 

Слід сказати, що термін «метод» походить від грецького «methodos» і 

означає шлях дослідження чи пізнання, теорія, вчення. В етимологічному 

розумінні «метод» – це сукупність прийомів або операцій практичного чи 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної 

задачі. Своїм генетичним корінням метод сходить до практичної діяльності 

[25, с. 162]. 

Як термін філософського дискурсу, поняття «метод» визначає спосіб 

діяльності людини, в якому поєднуються в єдине пізнання об’єктивних 

закономірностей з людською цілеспрямованістю на пізнання об’єкта і його 

перетворення [86, с. 227]. В юридичному словнику «метод» трактується як 

прийом, спосіб чи образ дії [248, с. 339]. 

Вбачається, наведені визначення є досить абстрактними, не дозволяють 

чітко визначити мету, місце в теорії та системі міждисциплінарного знання, а 

також межі застосування категорії «метод», особливості їх формування та 

реалізації. 

Поряд із цим, найбільш глибокого аналізу категорія «метод» здобула в 

теорії управління, адже безпосередній та цілеспрямований вплив виконавчих 

органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у 

встановлених межах та відповідній формі на підпорядковані їм органи та 

громадян здійснюється саме за допомогою конкретних способів та прийомів, 

які є безпосередніми засобами досягнення поставленої мети. 

Не вдаючись глибоко в дискусію та взявши до уваги основні найбільш 

поширені та сутнісні в адміністративно-правовій літературі визначення 

поняття «метод державного управління» (слід вказати, що поряд із вказаним 

визначенням часто використовуються інші терміни: метод здійснення 

управлінських дій, метод управлінської діяльності, адміністративно-правові 

методи) [16, с. 295; 15, с. 188; 125, с. 123; 217, с. 328–329; 250, с. 198], можна 

стверджувати, що правильне розуміння методів адміністративної діяльності у 
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сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів можливе лише на підставі та 

у зв’язку з функціями суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Адже будь-яка функція адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, що потребує реалізації, становить конкретну мету 

діяльності та дії, взаємопов’язані через завдання її здійснення. Це дає змогу 

відокремити методи адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів від понять, що вживаються в подібному до них 

розумінні, наприклад, планування, контроль, облік та інші подібні до них дії 

управління. Однак взяті як окремі прийоми будь-якої з функцій суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, вони вже становлять методи 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. І саме 

їх оптимальний вибір та поєднання у певних умовах створює передумови та 

забезпечує ефективність реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Зрештою, методи 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

доповнюють один одного, адже весь комплекс функцій суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів реалізується через застосування різних 

способів впливу. До того ж, методи адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів є нерозривно пов’язаними з формами 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

саме в них знаходять своє вираження. Інакше кажучи, якби не було форм, то 

методи втратили б свою суть, оскільки їх неможливо було б реалізувати на 

практиці. Наприклад, якби законодавчо не було б визначено право Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

здійснювати ліцензування окремих видів господарської діяльності [175, п. 3 

Положення], Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками не мали б можливості видачі суб’єктам господарювання ліцензії 

на провадження господарської діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, 

зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на 

територію України, вивезення з території України, використання та 

знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку [175, пп. 16 п. 4 Положення]. Поряд із 

цим, якби законодавчо не було б визначено право Національної поліції 

України припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення 

[176, п.п. 4 п. 4], Національна поліція України не мали б можливості 

вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів [191, ч. 3 ст. 25] тощо. 

У такому розумінні для методів адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів характерні такі риси: 

• є засобами реалізації компетенції, закріпленої за суб’єктами 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• безпосередньо виражають адміністративний характер повноважень 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• органічно пов’язані з цільовим призначенням суб’єктів забезпечення 

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%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
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протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів; 

• реалізуються в процесі здійснення адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• забезпечують чіткий порядок адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• їх сутність проявляється як у волевиявленні суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, так і у характері такого волевиявлення; 

• динамізм, адже методи сприяють виконанню функцій та повноважень 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• порядок застосування визначається положеннями чинного 

законодавства України з питань забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• виражають владно-організуючий вплив суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів на суб’єктів господарювання та осіб, які мають те чи 

інше відношення до сфери обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

• завжди мають своїм адресатом відповідні керовані суб’єкти (окремі 

категорії суб’єктів господарювання, особи, які порушують антинаркотичне 

законодавство України тощо); 

• у методах адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів у відповідному обсязі виявляється державний інтерес; 

• вибір конкретних методів адміністративної діяльності у сфері 

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%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%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%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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речовин, їх аналогів і прекурсорів залежить, головним чином, від 

особливостей тієї чи іншої ситуації. 

З огляду на наведені визначення та ознаки, на підставі їхнього аналізу 

можна стверджувати, що методи адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів як елементи структури правового статусу 

суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів – це способи та засоби 

практичної реалізації функцій суб’єктів забезпечення протидії незаконному 

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

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. 

Необхідно наголосити на тому, що строгий імператив владних 

повноважень суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів не означає 

безальтернативності способів і методів їх здійснення. Разом із тим, науковці 

досі не мають єдиного погляду стосовно вичерпного переліку методів 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

спроби створити універсальну, закінчену, вичерпну їх класифікацію досі не 

мали успіху. 

В будь-якому разі, беручи за основу традиційний поділ методів 

реалізації владних повноважень [129, с. 29; 118, с. 325; 109,  с. 81], можна 

стверджувати, що адміністративна діяльність у сфері забезпечення протидії 

незаконному вживанню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів здійснюється шляхом застосування як прямих, так і 

шляхом застосування непрямих методів. При цьому, серед прямих методів 

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%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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адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

необхідно вказати методи переконання, заохочення та примусу. 

Як зазначає С.Г. Стеценко, переконання як метод державного 

управління полягає в застосуванні способів впливу на свідомість та 

поведінку людей і проявляється у використанні роз’яснювальних і виховних 

заходів із метою дотримання вимог чинного законодавства [220 с. 97]. У 

зв’язку із чим можна говорити про те, що переконання як метод 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів  є 

випереджувальним засобом, покликаним стимулювати належну поведінку 

громадян та інших суб’єктів шляхом проведення заходів переважно 

морального чи психологічного впливу. Таким чином, здійснюване відносно-

позитивне навантаження породжує, зміцнює та розвиває свідомість, яка 

відповідає меті й завданням адміністративної діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, забезпечує її найбільшу ефективність, раціональне 

функціонування всіх адміністративно-правових інститутів, непохитність 

правових норм у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Вбачається, такий вплив формує та підтримує погляди, поведінку, яка б 

відповідала вимогам чинного антинаркотичного законодавства України 

через: 1) роз’яснення завдань та функцій адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 2) виховання; 3) навчання; 4) пропаганду 

дотримання вимог чинного антинаркотичного законодавства та правомірної 

поведінки в цілому; 5) переймання передового досвіду з питань протидії 

незаконного обігу; 6) правове пропагування, пояснення сутності законів, 

правової наркополітики України; 7) постійне інформування населення про 

стан справ у вкказаній сфері; 8) стимулювання ініціативи громадськості у 

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%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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справі надання державним органам допомоги у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів; 9) проведення профілактичних заходів щодо недопущення 

порушень законного порядку обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо. 

Отже, невід’ємною умовою результативності та дієвості переконання 

як методу адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів є розуміння особами цілей і завдань державної політики 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, відповідність інтересів держави 

конкретним особистим інтересам і потребам, бажання громадян брати участь 

у забезпеченні та захисті національних інтересів України. 

Поряд із переконанням як методом адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів застосовується метод примусу. Видається, у цьому аспекті слід 

погодитись із думкою А.Т. Комзюка, який вказує, що державний примус є 

методом впливу держави на свідомість і поведінку осіб, що допускають 

протиправні вчинки. Вказаний інститут виявляється у застосуванні 

встановлених правовими нормами заходів впливу морального, майнового, 

фізичного та іншого характеру, які мають на меті попередження 

правопорушень, покарання та виховання правопорушників і застосовуються 

незалежно від волі та бажання правозобов’язаних суб’єктів [78, с. 30-31].  

Необхідно зазначити, що до державного примусу відносять 

адміністративний примус, який, вбачається, у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів має прояв у застосуванні суб’єктами забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

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%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
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
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прекурсорів передбачених адміністративно-правовими нормами заходів 

впливу морального, майнового, особистісного та іншого характеру з метою 

запобігання і припинення правопорушень, пов’язаних з порушенням 

законного порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, притягнення винних осіб до відповідальності. 

В сучасній правовій літературі заходи адміністративного примусу 

розділяють на декілька груп. Так, Д.О. Штанько, досліджуючи організаційно-

правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин серед молоді, виділяє чотири групи заходів 

адміністративного примусу, які використовуються у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів серед молоді: 1) заходи 

адміністративного попередження; 2) заходи адміністративного припинення; 

3) заходи адміністративного стягнення; 4) заходи адміністративно-

процесуального забезпечення [245, с. 9]. 

На думку М.П. Легецького, до неповнолітніх за правопорушення у 

сфері незаконного обігу наркотичних засобів можуть застосовуватися: 

1) заходи адміністративного попередження; 2) запобіжні адміністративні 

заходи; 3) заходи відповідальності за порушення нормативно-правових 

положень [99, с. 18]. 

А.А. Корнєв пропонує адміністративно-правові засоби боротьби у 

сфері незаконного обігу наркотиків поділяти на: 1) засоби попередження 

незаконного розповсюдження, споживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів і виникаючих у зв’язку з 

цим соціально небезпечних наслідків (огляд транспортного засобу, вантажу, 

що в ньому знаходиться, особистих речей громадян тощо); 2) засоби 

припинення незаконного розповсюдження та вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (вилучення з незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, направлення 

хворих на наркоманію на примусове лікування, зупинення та припинення 

діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлено факти 

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
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вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів); 3) засоби адміністративно-процесуального забезпечення, які 

застосовуються в боротьбі з наркоманією (привід до наркологічного закладу 

для медичного огляду чи медичного обстеження осіб, які зловживають 

наркотичними засобами або психотропними речовинами, направлення 

хворих на наркоманію на примусове лікування тощо); 4) адміністративні 

стягнення, які застосовуються у зв’язку з правопорушеннями у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

(штраф, громадські роботи, адміністративний арешт) [87, с. 21]. 

Вбачається, у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

доцільним є виокремлення таких груп заходів адміністративного примусу: 

1) заходи адміністративного попередження; 2) заходи адміністративного 

припинення; 3) заходи адміністративного стягнення; 4) заходи 

адміністративно-процесуального забезпечення. 

Разом із тим, для примусу як методу адміністративної діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є характерними такі ознаки: 

має цілеспрямований характер, оскільки метою його застосування є 

забезпечення законного порядку обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, протидія їх незаконному обігу та 

зловживанню наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх 

аналогами та прекурсорами. Вказана спрямованість примусу як методу 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів прямо 

виведена зі змісту основних завдань адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, які виконують уповноважені суб’єкти, 

реалізуючи державну політику у сфері боротьби з  незаконним обігом 

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

протидії наркоманії; 

перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування 

встановлюються, передусім, положеннями чинного антинаркотичного 

законодавства України і лише в частині, не врегульованій ним, – нормами 

інших нормативно-правових актів України; 

застосовується, як правило, уповноваженими суб’єктами, яких наділено 

особливими повноваженнями у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

 система адміністративно-примусових заходів у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів має досить широкий діапазон дії та 

складається з адміністративно-запобіжних заходів (наприклад, ліцензування 

відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; запровадження системи дозволів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за 

дотриманням дозвільних документів, встановлення спеціальних вимог щодо 

зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

охорони складських приміщень та обмеження доступу до цих засобів і 

речовин та прекурсорів сторонніх осіб тощо) та заходів примусового 

характеру, які застосовуються у зв’язку з правопорушеннями у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

(заходи припинення, заходи процесуального забезпечення та заходи 

адміністративної відповідальності – наприклад, анулювання ліцензії на 

здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов; 

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори; 

 специфічні підстави застосування примусу, якими є не тільки 

факти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

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%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
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аналогів і прекурсорів, й необхідність забезпечення неухильного дотримання 

встановленого порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів; 

 має особливий процесуальний порядок реалізації; 

 суб’єкти забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів можуть 

застосовувати примусові заходи як у відношенні до фізичних, так і до 

юридичних осіб. Наприклад, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі 

порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов тощо. 

 у більшості випадків примус у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів застосовується у позасудовому, тобто адміністративному 

порядку; 

 перелік примусових заходів, порядок їх застосування, підстави 

застосування заходів примусового характеру у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, а також склади правопорушень у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та 

відповідальність за такі правопорушення регламентовано положеннями 

антинаркотичного законодавства України. 

Отже, виходячи з наведених ознак примусу як методу адміністративної 

діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, можемо визначити 

його поняття як систему певних способів психічного, матеріального чи 

фізичного впливу, що застосовуються суб’єктами забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів з метою забезпечення дотримання вимог антинаркотичного 

законодавства України, запобігання, виявлення і припинення незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

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%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%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%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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та застосування до осіб, винних у вчиненні порушень антинаркотичного 

законодавства України, адміністративних стягнень. 

Окрім вказаних методів, серед методів адміністративної діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на окрему увагу заслуговує 

метод заохочення (стимулювання), який, поряд із методами переконання та 

примусу, може бути засобом впливу, через інтереси та свідомість, на 

сумлінне, якісне та добросовісне виконання обов’язків у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. 

Разом із тим, слід вказати, що у наукових джерелах зміст методу 

заохочення трактується по-різному. Так, В.Б. Авер’янов наголошує, що 

заохочення – це публічне визнання заслуг юридичної і фізичної особи у 

виконанні адміністративно-правових або громадських обов’язків [32, с. 87]. 

Разом із тим, С.В. Ківалов вказує, що заохочення є таким способом впливу, 

який через інтереси, свідомість направляє волю людей на здійснення 

корисних з погляду суб’єкта публічного адміністрування дій [74, с. 156]. При 

цьому, враховуючи позицію С.В. Ківалова, доходимо висновку, що в 

контексті адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів метод заохочення можна розглядати тільки як допоміжний і 

тільки в рамках організаційної та матеріально-технічної діяльності суб’єктів 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Разом із тим, формально-логічний аналіз положень чинного 

антинаркотичного законодавства України дозволяє провести інший розподіл 

методів адміністративної діяльності, застосовуваних у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. Так, Законом України «Про наркотичні засоби, 

психотропні речовини і прекурсори» визначено такі основні методи 

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%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
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адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: 

1) реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами 

і прекурсорами (ст. 34); 2) ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 7); 3) стандартизація – 

вимоги до упаковки та маркування наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів (ст. 18); 4) контроль за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів (ст. 6) тощо [191]. 

Виходячи зі змісту Закону України «Про заходи протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

зловживанню ними», методи адміністративної діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів можна поділити на два види: 1) протидія 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів; 2) протидія незаконному вживанню наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо [191]. 

Крім того, адміністративна діяльність у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів виражається методами контрольованої поставки (ст. 4), 

оперативної закупки (ст. 5), зупинення та припинення діяльності закладів 

масового перебування громадян, у яких виявлено факти вживання чи збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів  (ст. 9), 

здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі (ст. 11) тощо. У той же час, адміністративна діяльність у 

сфері забезпечення протидії незаконному вживанню наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів виражається такими 

методами: виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або 

психотропні речовини  (ст. 12), добровільне лікування осіб, хворих на 

наркоманію (ст. 14), примусове лікування осіб, хворих на наркоманію 

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%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%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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(ст. 16), обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового 

лікування (ст. 21) [186] тощо. 

Необхідно зауважити, що кожен метод адміністративної діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів має свої межі, і в цих межах 

він повинен використовуватися, проте важливо не протиставляти методи, 

охарактеризовані вище, а застосовувати їх комплексно, вибірково, відповідно 

до обставин та характеру ситуації. 

Отже, у процесі реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів методи переконання та примусу 

застосовуються не ізольовано, а в сукупності, в певному співвідношенні та 

послідовності. Беззаперечно, найбільший ефект від застосування 

охарактеризованих методів у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів може 

бути досягнуто лише за умови їх комплексного використання, з урахуванням 

конкретного змісту державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу. Окрім того, успішна реалізація адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів багато в чому залежить від суб’єктивних 

факторів, приміром, від рівня професійних основ адміністративної діяльності 

у вказаній сфері. 

 

 

3.4. Взаємодія як спосіб реалізації адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів 

 

Як було відмічено в попередньому розділі роботи, в процесі 

забезпечення протидії такому антисоціальному явищу як незаконний обіг 

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

законодавцем задіяно розгалужену мережу суб’єктів: 1) Національна поліція; 

2) Служба безпеки України; 3) Генеральна прокуратура України; 

4) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику (Державна фіскальна служба 

України); 5) центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 

обігу (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, Адміністрація Державної прикордонної служби України); 

6) інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень 

(Міністерство освіти і науки України, Міністерство соцiальної політики 

України, правоохоронні органи, заклади охорони здоров’я, реабілітаційні 

центри незалежно від форми власності, органи місцевого самоврядування). 

Разом із тим, результативність діяльності вказаних суб’єктів у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів залежить, насамперед, від якості 

упорядкування, взаємозв’язку, узгодженості їх спільних дій, відповідної 

підпорядкованості та маневру силами і засобами. Що дозволяє говорити про 

особливості взаємодії як способу реалізації адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які пояснюються 

своєрідністю функцій тих чи інших органів, яких пов’язано із забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, а також недостатнім інформаційно-аналітичним 

забезпеченням кожного окремо взятого суб’єкта забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів. 

Однак необхідно вказати, що хоча взаємодія і стала істотною 

складовою процесу реалізації адміністративних повноважень у сфері 

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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забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, від якої багато в чому залежить ефективне 

здійснення функцій та задач уповноважених суб’єктів у зазначеній сфері, 

вказана правова категорія залишається однією з найменш досліджених в 

юридичній науці [140; 141]. При цьому, системний комплексний аналіз 

питань взаємодії суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

дозволяє окреслити ряд проблемних питань, основними серед яких є: 

третирування комплексного характеру взаємодії у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів та її кінцевої мети – створення правового режиму 

нейтралізації загрози національній безпеці та демократичному розвиткові 

держави феномена незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, забезпечення захисту національних 

інтересів України, ефективна боротьба з правопорушеннями у вказаній сфері, 

мінімізація та (або) ліквідація наслідків незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

ускладнення процесу організації взаємодії, пов’язане зі значною 

кількістю органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовано на 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, та їх схожих завдань, що призводить до 

дублювання та паралелізму; 

неоднакове розуміння сутності взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, її призначення, форм та методів, що пояснюється, насамперед, 

не тільки відсутністю легального визначення поняття «взаємодія у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів», а й відсутністю комплексних наукових 

досліджень правової природи самого феномену взаємодії. 

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
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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ототожнення категорій «взаємодія» та «співробітництво» у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів [134]. 

Охарактеризувати взаємодію як спосіб реалізації адміністративних 

повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів допоможе 

звернення до існуючих підходів трактування поняття «взаємодія». Так, у 

словнику російської мови під. ред. Н.Ю. Шведової термін «взаємодія» 

тлумачиться як: «взаємний зв’язок двох явищ або взаємна підтримка» [209, 

с. 65]. Великий тлумачний словник сучасної української мови за редакцією 

В.Т. Бусела визначає взаємодію як взаємний зв’язок між предметами в дії, а 

також погоджену дію між ким – чим-небудь [30, с. 85]. Під взаємодією також 

пропонується розуміти співдію, співдіяння [230, с. 75]. 

Разом із тим, в словниковій літературі термін «взаємодія» досить часто 

(як і термін «координація»), визначається через «погодженість» чи 

«узгодження» – дію за значенням «узгоджувати», надавати відповідність 

будь-чому, єдності із чим-небудь, встановлювати відповідність, єдність між 

чимось» [156, с. 106]. Однак вбачається, узгодженість дій не є аналогом 

взаємодії, оскільки остання передбачає наявність прямих та зворотних 

зв’язків (разом із тим, сутність взаємодії полягає в узгоджених у просторі та 

часі спільних діях учасників, які вирішують загальні завдання та надають 

допомогу один одному в процесі їх виконання (ініціатором у такому разі 

можуть бути як один, так і декілька учасників спільної діяльності) [111, 

с. 19–27]. Крім того, при вирішенні питання про сутність взаємодії в 

реалізації адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів з іншими державними органами та недержавними суб’єктами, 

слід відрізняти поняття «взаємодія» та «координація», адже мета координації 

– створення відповідного режиму відносин між суб’єктами, за якого 

виконання ними узгоджених задач досягається з найменшими витратами сил, 

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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засобів та часу; у той час як мета взаємодії – здійснення окремих узгоджених 

дій, спрямованих на досягнення певного результату. 

В даному аспекті заслуговує на увагу позиція В.П. Пивненка, який 

вказує, що координація є функцією одного із суб’єктів системи, а взаємодія – 

принципом діяльності, засобом їх контактів із суб’єктами інших служб та 

підрозділів [149, с. 159]. 

Як філософська категорія, поняття «взаємодія» відображає процеси 

впливу об’єктів один на одного, їх взаємну зумовленість та породження 

одним об’єктом іншого [211, с. 216]. При цьому, вбачається, філософське 

трактування поняття «взаємодія», передусім, спрямовує на те, що відповідні 

процеси взаємодії визначають структурну організацію системи та порядок її 

об’єднання поряд з іншими об’єктами в систему більшого розміру [89, с. 15]. 

Разом із тим, досліджуючи позицію О.Ф. Долженкова, приходимо до 

висновку, що існує декілька моделей побудови взаємодії в системі: 1) кожний 

елемент як складова системи здійснює свою роботу незалежно від іншого 

(спільно-індивідуальнадіяльність); 2) загальне завдання виконується 

послідовно кожним елементом, частиною системи (спільно-послідовна 

діяльність); 3) завдання виконує безпосередньо кожний елемент, частина 

системи (спільно-взаємодіюча діяльність) [58, с. 231]. 

Деякі з науковців стверджують, що «взаємодія» є комплексом спільних 

або погоджених за місцем і часом дій оперативних підрозділів з вирішення 

певних завдань у боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями [19, с. 139–

140]. У розумінні О.М. Бандурки, взаємодія як комплекс слугує боротьбі зі 

злочинністю саме спільними зусиллями кількох суб’єктів. 

Що стосується управлінського аспекту, то взаємодію можна розглядати 

як форму зв’язку елементів системи, за допомогою якої вони, взаємно 

доповнюючи один одного, створюють умови для успішного функціонування 

всієї системи в цілому. При цьому, взаємодія як управлінська категорія 

виявляється не тільки у внутрішньо організаційній діяльності системи, але і в 

зовнішніх її функціях [153, с. 500]. Водночас, деякі вчені дотримуються 
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думки, що взаємодія є і управлінською функцією, яку спрямовано на 

переведення системи від індивідуальної до спільної, узгодженої за місцем, 

часом і метою діяльності, і процесом обміну інформацією [204, с. 59]. 

В.К. Звирбуль визначає взаємодію як будь-яку узгоджену діяльність 

державних органів та громадських організацій щодо виконання спільних 

завдань [65, с. 144]. 

Натомість, як видається, найбільш поширеним є бачення представників 

військової науки, які під взаємодією розуміють «узгодження (координацію) 

за метою, місцем і часом дій» [106, с. 366]. Слід вказати, що саме такого 

підходу до поняття взаємодії дотримуються більшість дослідників, які тією 

чи іншою мірою вивчали проблеми взаємодії у сфері охорони громадського 

порядку. 

Необхідно вказати, що подібний підхід простежується і в Міжнародній 

поліцейській енциклопедії, автори якої пропонують під взаємодією розуміти 

основану на законі та підзаконних актах, спільну або погоджену за місцем і 

часом у певних межах діяльність оперативних підрозділів між собою та з 

іншими підрозділами і службами, що здійснюється відповідно до їхньої 

компетенції та є спрямованою на виявлення і припинення злочинів, 

нейтралізацію причин та умов, які сприяють їх вчиненню [114, с. 82]. 

Водночас, якщо більш ширше розглядати поняття «взаємодія», то під 

взаємодією необхідно розуміти сумісну роботу двох чи більше підрозділів 

(працівників), не підпорядкованих по службі, для концентрації сил, засобів і 

здійснення таких спільних заходів, вибір таких тактичних прийомів або їх 

комбінації, які найкраще забезпечують виконання завдань у винятково 

короткі терміни, силами і засобами, що є в розпорядженні суб’єктів 

взаємодії, із найменшими їх витратами при безумовному дотриманні 

чинного законодавства [131, с. 354]. Вказане визначення містить характерні 

ознаки взаємодії: це сумісна робота (спільна діяльність); наявність не менше 

двох суб’єктів взаємодії; проявляється через концентрацію сил та засобів за 

допомогою відповідних спільних заходів; досягнення найбільш ефективних 
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результатів у роботі в короткий термін та з найменшою витратою сил та 

засобів; обов’язкове дотримання вимог закону. 

Проаналізувавши міркування наукового співтовариства, доходимо 

висновку, що загальними ознаками, які включаються авторами до поняття 

взаємодії є те, що вона: є різновидом діяльності; передбачає наявність 

декількох (не менше двох) суб’єктів (учасників); а також характеризується 

змістом вирішуваних задач. Однак необхідно відзначити і неоднозначність 

оцінки таких ознак взаємодії, як: нормативна (законодавча) урегульованість; 

рівноправність чи нерівноправність суб’єктів взаємодії (їх організаційна 

підпорядкованість); погодженість заходів за часом, місцем, метою та 

засобами; спільність заходів; спрямованість взаємодії; систематичність та 

стійкість зв’язків при взаємодії. 

Спеціалізуючи сказане до предмета нашого дослідження, можемо 

стверджувати, що взаємодія є істотною складовою процесу реалізації 

адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

що може мати місце у відносинах як з іншими державними органами, 

органами іноземних держав, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, тобто недержавними 

суб’єктами, так і всередині системи уповноважених суб’єктів, від якої багато 

в чому залежить ефективне здійснення функцій та задач у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. 

Отже, як уявляється, 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 сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 

спрямована на реалізацію спільних заходів у вказаній сфері. У процесі 

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%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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взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 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 

попередження, виявлення та припинення таких правопорушень, усунення 

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

політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів шляхом 

найбільш доцільного поєднання сил, засобів і методів, властивих цим 

суб’єктам. 

Слід вказати, що законодавче закріплення вищенаведеного поняття 

матиме низку позитивних моментів: 

по-перше, взаємодія як спосіб реалізації адміністративних повноважень 

у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів набуде правової основи і 

дасть змогу уповноваженим органам вимагати від того чи іншого суб’єкта 

допомоги під час реалізації заходів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Адже на 

теперішній час хоча така взаємодія і має місце, але досить часто ґрунтується 

на особистих взаємозв’язках співробітників і залежить від бажання того чи 

іншого виконавця; 

по-друге, істотно скоротиться час виконання запитів у тій чи іншій 

проблемній ситуації, пов’язаній з реалізацією адміністративних повноважень 

у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

по-третє, з’являться законні підстави для притягнення несумлінних 

виконавців до відповідальності за неякісне виконання чи невиконання тих чи 

інших задач та доручень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

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%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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Необхідно також зазначити, що взаємодія у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів має зовнішнє вираження – форму. При цьому, 

конкретні форми взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

проявляються залежно від того, при реалізації яких повноважень взаємодіють 

суб’єкти. Тому форми взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

доцільно розглядати через форми управлінської діяльності відповідних 

суб’єктів. 

Разом із тим, аналіз положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин, дає змогу стверджувати, що основними формами взаємодії на 

міжнародному рівні визнано: обмін інформацією, створення спільних груп, 

проведення конференцій та семінарів, здійснення програм технічного 

співробітництва, моніторинг ситуації з метою сприяння виявленню 

підозрілих операцій, надання взаємної юридичної допомоги тощо [80]. 

Однак вивчення практики взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів національного рівня дає змогу зробити висновок про те, що на 

теперішній час взаємодія частіше за все зводиться до співробітництва в 

інформаційній сфері та ґрунтується, передусім, на обміні інформацією 

(аналітичною, оперативною, науковою), який є основною, але не єдиною 

формою взаємодії. Не менш значимими формами взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів є: проведення спільних засідань з метою 

розгляду проблем забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття 

конкретних рішень щодо реалізації заходів забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

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
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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прекурсорів; 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 з питань забезпечення протидії незаконному 

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

підбиття підсумків взаємодії та розроблення її нових форм та методів; 

організація та підтримка безперервного зв’язку; моніторинг ситуації тощо. 

Якщо вести мову про суб’єктів взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, то слід відзначити, що їх кількість є значною та 

різноманітною. Разом із тим, аналіз правових приписів чинного 

законодавства України з питань організації діяльності суб’єктів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів дозволяє дійти висновку, що суб’єктами взаємодії у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є: Національна поліція; 

Служба безпеки України; Генеральна прокуратура України; Державна 

фіскальна служба України; Державна служба України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками; Адміністрація Державної прикордонної служби 

України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство соцiальної 

політики України; правоохоронні органи; заклади охорони здоров’я, 

реабілітаційні центри незалежно від форми власності; органи місцевого 

самоврядування). 

При цьому, важливим моментом ефективності взаємодії вказаних 

суб’єктів є їх спільна мета – забезпечення протидії незаконному обігу 

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

із тим, 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: 

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%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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1) державний рівень – центральний апарат Національної поліції, 

Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної 

прикордонної служби України, Офіс Генерального прокурора України і т.д.;  

2) обласний рівень – територіальні (обласні) органи Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, митниці 

Державної фіскальної служби України, Головні Управління Національної 

поліції в областях, Регіональні управління Служби безпеки України, 

Регіональні управління Державної прикордонної служби України, обласні 

прокуратури і т.д.; 

3) міський та районний рівень – окружні прокуратури, митні пости 

митниць Державної фіскальної служби України, міжрайонні, районні та 

міські підрозділи Служби безпеки України, підрозділи охорони державного 

кордону Державної прикордонної служби України і т.д. 

При цьому, Державна служба України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками стосовно питань взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів є головним координатором та: взаємодіє з правоохоронними 

органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у 

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів [175, пп. 24 п. 4], здійснює згідно з міжнародними 

договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними 

міжнародними організаціями з питань здійснення контролю за обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме інформує 

відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, компетентні органи інших держав про вивезення 

з території України або транзит через територію України наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про 

виконання таких операцій Міжнародному комітетові з контролю за 

наркотиками ООН [175, пп. 25 п. 4]. 

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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В свою чергу, Державна прикордонна служба України у процесі 

реалізації адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів взаємодіє з компетентними органами та військовими 

формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями в порядку і 

на засадах, установлених законодавством [164, п. 43 ч. 1 ст. 20]. 

Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх перші 

заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів координують діяльність правоохоронних 

органів відповідного рівня. Разом із тим, основною формою координації є 

проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на 

яких заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів. При цьому, рішення координаційної наради є 

обов’язковим до виконання всіма зазначеними в ньому правоохоронними 

органами. Слід також вказати, що порядок та інші форми координації 

затверджуються наказом Генерального прокурора [198, ч. 2 ст. 25]. 

Слід також зазначити, що з Генеральною прокуратурою України 

погоджується Порядок проведення контрольованої поставки наркотичних 

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

проведення оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів [186, ч. 3 ст. 4; ч. 2 ст. 5]. 

Органи Державної фіскальної служби України, відповідно до положень 

Митного кодексу України, з метою виявлення джерел і каналів незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які 

беруть участь у цьому, у взаємодії з іншими державними органами, що 

мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть 

здійснювати спеціальні заходи, у тому числі використовувати метод 

контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів [112, 

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%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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ст. 456], а також заходи щодо переміщення товарів під негласним контролем 

та оперативним наглядом правоохоронних органів [112, ст. 457]. 

Разом із тим, реалізуючи адміністративні повноваження у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, митниці Державної фіскальної служби 

України взаємодіють, у тому числі шляхом обміну інформацією, з 

правоохоронними органами в порядку, встановленому законодавством. У 

разі виявлення під час здійснення митного контролю та інших заходів, що 

здійснюються митницями Державної фіскальної служби України відповідно 

до положень чинного законодавства України з питань державної митної 

справи, ознак правопорушень, розслідування яких не належить до 

повноважень органів доходів і зборів, митниці Державної фіскальної служби 

України зобов’язані письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні 

органи. Поряд із цим, правоохоронні органи зобов’язані письмово 

повідомляти органи доходів і зборів про наявність оперативної інформації 

щодо можливих випадків переміщення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів з порушенням норм законодавства 

України, а також про про виявлені ними порушення митних правил або 

контрабанду [112, ст. 558]. 

Що стосується міжнародного співробітництва у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, то митниці Державної фіскальної служби України, 

відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, 

спільно з органами доходів і зборів суміжних держав можуть здійснювати 

спільні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення і припинення 

контрабанди та порушень митних правил, проводити інші спільні одноразові 

чи постійні заходи з питань, що відповідно до законодавства України з 

питань державної митної справи та інших актів законодавства України 

належать до повноважень органів доходів і зборів, здійснювати обмін 

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
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інформацією, у тому числі з використанням інформаційних технологій та 

систем [112, ст. 565]. 

Разом із тим, відповідно до положень ч. 1 ст. 566 Митного кодексу 

України, з метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів, 

виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил (у тому 

числі незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів), забезпечення 

законності і правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон 

України керівнику митниці та його заступникам надається право проведення 

робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної 

держави. При цьому, взаємодія органів доходів і зборів України з митними та 

іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з 

міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та 

порушеннями митних правил здійснюється в порядку, передбаченому 

міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону [112, 

ст. 567]. 

Стосовно взаємодії Національної поліції України та Служби безпеки 

України необхідно вказати, що в межах реалізації адміністративних 

повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів така взаємодія 

здійснюється у декількох аспектах: 

як діловий контакт і налагоджена робота вказаних відомств у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів, які мають прояв у: 

• спільній діяльності органів Національної поліції України та 

Служби безпеки України щодо вироблення стратегії забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів; 

• спільних нарадах на різних рівнях, спрямованих на підвищення 

оперативності взаємного інформування, розробку та проведення тактичних 

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
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операцій; 

• регулярному обміні досвідом забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів, ознайомленні з досвідом інших держав; 

• спільній розробці тактики з урахуванням масштабів, ускладнення 

структур і системи відносин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

• використанні в боротьбі з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів можливостей 

інших державних органів; 

• спільному вживанні заходів і внесенні пропозицій про усунення 

умов, які сприяють феномену незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

як відносини посадових осіб двох відомств, які виникли у зв’язку з 

конкретними оперативно-розшуковими заходами, від одержання та оцінки 

необхідної інформації щодо планування, матеріального, оперативно-

технічного і силового забезпечення реалізації зібраних даних. 

Так, протягом 2018 року Службою безпеки України у взаємодії з 

іншими правоохоронними органами України виявлено та ліквідовано 14 

нарколабораторій з виробництва наркотичних засобів та психотропних 

речовин, а у взаємодії з іншими правоохоронними органами України та 

правоохоронними органами іноземних держав виявлено ознаки вчинення 485 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконними операціями із 

наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами, за 

якими повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вилучено наркотичні 

засоби у 303 випадках, у 95 – попереджено контрабанду наркотиків, з яких у 

79 випадках повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вилучено 

наркотичні засоби. 

Слід також звернути увагу на Інструкцію з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

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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поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні 

та розслідуванні, що визначає основні напрямки та форми взаємодії у 

вирішенні питань запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення 

та розслідування, притягнення до встановленої законодавством 

відповідальності осіб, які їх учинили, відшкодування завданої 

кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб [167]. Аналізуючи основні положення 

вказаної Інструкції, можна спробувати визначити головні напрямки взаємодії 

органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів: 1) реалізація основних засад державної політики щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 2) запобігання, виявлення та 

розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 3) притягнення до 

встановленої законодавством відповідальності осіб, які є суб’єктами 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів. 

Необхідно також зазначти, що все ще чинною залишається Інструкція 

про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, від 10.06.2011 р. № 317/235 [168], яка хоча і є застарілою та не 

враховує інституційні новели сучасності, однак дозволяє визначити головні 

форми організації міжвідомчої взаємодії органів Національної поліції 

України та інших суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: 

1) проведення спільного аналізу стану, структури нелегального обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширення 

наркоманії, причин і умов, що йому сприяють, прогнозування тенденцій 

поширення; 2) обмін оперативною інформацією, що становить інтерес для 

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%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 та прекурсорів; 3) розробка та реалізація спільних 

програм, планів у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

4) створення робочих груп для підготовки законопроектів, пропозицій про 

зміни чи доповнення до законодавства; 5) проведення узгоджених 

оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 6) підготовка й проведення спільних 

колегій, нарад, семінарів з питань вдосконалення взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 7) розроблення навчальних програм та 

проведення занять у системі професійної підготовки; 8) удосконалення 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів; 9) інформування громадськості про результати діяльності у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.  

Отже, так як питання організації міжвідомчої взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів потребує новітнього нормативного 

врегулювання, вбачається, нагальним є питання прийняття Порядку 

міжвідомчої взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

якому передбачити: 

основні принципи та форми взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів; 

завдання взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

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%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%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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правовий статус координаційного органу із взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

права та обов’язки взаємодіючих суб’єктів у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів; 

порядок розділення результатів взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів; 

створення єдиної інформаційно-пошукової системи з питань взаємодії 

у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

відповідальність повноважних посадових осіб за неналежне виконання 

форм взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 

Досить важливим є питання цілей взаємодії у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, серед яких можна виокремити: 

цілі, безпосередньо пов’язані зі здійсненням заходів щодо боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів: а) активізація діяльності щодо виявлення фактів порушень 

антинаркотичного законодавства України, усунення причин та умов, що їм 

сприяють, шляхом узгодження здійснюваних заходів; б) підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів щодо 

своєчасного, невідворотного застосування справедливих та достатніх заходів 

впливу щодо осіб, винних у вчиненні порушень антинаркотичного 

законодавства України; в) зменшення, шляхом узгодження заходів, кількості 

недоліків діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 

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
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цілі, які передбачають створення режиму оптимізації діяльності зі 

здійснення заходів щодо боротьби з порушеннями антинаркотичного 

законодавства України: а) запровадження комплексності та системності у 

боротьбі з порушеннями порядку обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів [116]; б) усунення дублювання 

виконуваних функцій та завдань; в) раціональне використання сил та засобів, 

що мають суб’єкти взаємодії для досягнення необхідних кінцевих 

результатів. 

Названі цілі реалізуються координацією діяльності суб’єктів взаємодії 

шляхом нормативного, інформаційного, аналітичного забезпечення взаємодії, 

організації спільного прогнозування та планування, конкретизації діяльності 

кожного органу в межах запланованих заходів тощо. 

Отже, взаємодія у процесі реалізації адміністративних повноважень у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є невід’ємною якістю, 

ланкою і компонентом організації діяльності компетентних органів. Її 

покликано забезпечити ефективність боротьби з порушеннями 

антинаркотичного законодавства в Українській державі як нагальної 

соціальної потреби сьогодення. Взаємодія у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів характеризується: 

а) особливими суб’єктами взаємодії; 

б) особливим об’єктом здійснення впливу взаємодіючих суб’єктів; 

в) особливостями мети, форм та методів взаємодії. 

При взаємодії у процесі забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

суттєвим є те, що на державу покладається обов’язок щодо захисту 

пріоритетних інтересів людини, суспільства та держави, ефективної боротьби 

із правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Таким чином, суб’єкти зазначеної системи 

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%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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тісно взаємодіють між собою, але кожен із них спеціалізується на вирішенні 

конкретних задач відповідно до своєї предметної компетенції. У результаті 

такої взаємодії зазначені суб’єкти доповнюють один одного, внаслідок чого 

утворюють чітку організаційну систему, яка є ядром організаційного 

забезпечення реалізації важливих інтересів людини, суспільства та держави. 

Істотне значення для розкриття змісту поняття взаємодії у забезпеченні 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів має питання про принципи такої взаємодії. У 

літературі є спроби сформулювати такі принципи. Однак, необхідно 

зазначити, що в цілому зазначена проблема розроблена ще недостатньою 

мірою, про що свідчить, зокрема, й той факт, що до теперішнього часу 

відсутня єдина точка зору на саме поняття принципів взаємодії. Так, одні й ті 

самі положення деякі автори розглядають як принципи, інші – як вимоги до 

взаємодії, треті – як загальні умови взаємодії і т.д. Сформоване положення, 

мабуть, пояснюється тим, що названа проблема в літературі висвітлюється 

стосовно конкретних видів взаємодії. Це спричиняє, з одного боку, різне 

розуміння одних і тих же питань, а з іншого, – зосередження уваги, 

насамперед, на специфіці конкретних видів взаємодії. У вирішенні цього 

питання слід виходити з існуючого тлумачення терміна «принцип» (від. лат. 

Principium – початок, основа), який у більшості довідкових джерел 

визначається як основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, 

науки тощо. Однак «принципи – не вихідний пункт дослідження, а його 

заключний результат: вони не застосовуються до природи і до людської 

історії, а виводяться з них; не природа і людство погодяться з принципами, а, 

навпаки, принципи є правильними лише остільки, оскільки вони 

узгоджуються з природою та історією ...». 

Уявляється, що під принципами взаємодії у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів слід розуміти логічно впорядковану систему ідей, 

положень, які за допомогою критеріїв вибору, що містяться в них, адекватно 

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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відображають об’єктивні закономірності взаємодії і тією чи іншою мірою 

закріплені у нормативних актах. Серед таких принципів необхідно, 

насамперед, виокремити: 1) принцип верховенства права; 2) законності; 

3) принцип науковості; 4) принцип плановості; 5) принцип безперервності; 

6) принцип головної ланки; 7) принцип оперативності; 8) принцип 

ефективного та економічного використання можливостей взаємодіючих 

елементів. 

Зміст перелічених принципів зводиться до такого. 

Принцип законності є провідним в адміністративній діяльності у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. Він поширюється на всі сторони такої 

діяльності, у тому числі й на діяльність у сфері взаємодії з іншими 

суб’єктами, і означає, що така діяльність має ґрунтуватися на безперечному 

виконанні законів та підзаконних актів і в необхідних випадках, особливо 

при встановленні прав, обов’язків, компетенції та функцій взаємодіючих 

суб’єктів, перетворюватись у правові форми, тобто всі зв’язки взаємодіючих 

суб’єктів мають чітко відповідати правовим приписам, має бути дотримана 

єдність нормативних настанов як для компетентних органів, так і для інших 

суб’єктів. У розширенні та зміцненні зв’язків необхідно чітко дотримуватися 

вимог законів та підзаконних актів, виявляти високу правову культуру, 

об’єктивність в оцінці конкретних життєвих ситуацій. 

Принцип науковості виявляється у змісті самих різних сторін 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

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

тому числі й у взаємодії з державними органами та іншими суб’єктами і 

полягає у прагненні взаємодіючих сторін виносити найбільш правильні 

змістовні рішення на підставі логічного усвідомлення, надбаного досвіду 

взаємодії. Нові завдання, обумовлені сучасним рівнем розвитку суспільства і 

поставлені урядом, вже не можна вирішувати старими методами, без 

докорінного поліпшення усієї організаторської роботи. 

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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Як зазначається в літературі, принцип науковості має два 

взаємопов’язаних аспекти: 1) пізнання об’єктивних законів розвитку 

соціальних систем; 2) їх втілення у практичну діяльність, що, у свою чергу, 

передбачає творче використання пізнаних закономірностей і застосування 

досягнень науки та техніки. Іншими словами, зміст принципу науковості 

виражається у вимозі привести суб’єктивну діяльність у відповідність до 

закономірностей, властивих тій чи іншій сфері діяльності. Важливим 

аспектом використання пізнаних закономірностей в організації взаємодії у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є впровадження в таку 

діяльність досягнень науки і техніки. Основне завдання полягає тут у 

виявленні та вивченні тих знань, використання яких дозволяє організувати 

функціонування взаємодіючих у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

суб’єктів на науковій основі. 

Серед різних галузей знань, які безпосередньо впливають на 

ефективність організації діяльності у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів найважливіше значення має психологія, особливо ті її розділи, 

які висвітлюють зміст і характер міжособистісних відносин у цьому процесі, 

психологічні аспекти взаємодії, психологічну природу і способи зняття 

конфліктів, що виникають у процесі взаємодії, та деякі інші [232, с. 194–232]. 

Постійно зростаюча кількість взаємодіючих органів, різке збільшення 

обсягу інформації, необхідної для їх успішного функціонування, значні 

просторові та тимчасові характеристики спільної діяльності настільки 

ускладнюють процес взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

що реалізація його в окремих випадках стає досить складною без 

використання відповідних положень математики і кібернетики. Це особливо 

помітно на стадії підготовки та прийняття управлінських рішень, 

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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спрямованих на виконання складних комплексних задач. Організація 

взаємодії на науковій основі передбачає висунення декількох гіпотез з однієї 

і тієї ж проблеми, вибір серед них оптимальної, прогнозування розвитку 

спільного функціонування, вимагає кількісного аналізу та створення моделей 

майбутньої взаємодії, дослідження по них найбільш характерних параметрів, 

меж і напрямків її організації [33, с. 3–6]. 

Розглядаючи проблему можливості та доцільності використання 

положень математики і кібернетики при організації взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, необхідно зазначити, що таке 

використання буде доцільним тільки тоді, коли досліджувана діяльність 

відрізняється особливою складністю і неможливістю у традиційні способи 

досягти необхідного ступеня ефективності взаємодіючих ланок, що так 

званий метод проб і помилок, який передбачає виявлення оптимального 

рішення, уже в ході практичної діяльності не може забезпечити належної 

взаємодії. 

Велике значення для ефективної взаємодії у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів має використання досягнень правових наук. У ході 

взаємодії в процесі реалізації адміністративних повноважень часто 

доводиться вирішувати питання, пов’язані з усуненням суперечностей між 

взаємодіючими суб’єктами, з узгодженням і спрямуванням їх зусиль на 

досягнення загальних цілей, особливо в тих випадках, коли взаємодіють 

самостійні в організаційному відношенні елементи систем, кожен з яких має 

власні сили і засоби, реалізує властиві йому функції власними методами, має 

свою точку зору на шляхи і способи вирішення поставлених задач. Одним із 

ефективних способів «зняття» таких протиріч є чітка правова регламентація 

питань взаємодії, без чого її ефективне здійснення у більшості випадків є 

практично неможливим. 

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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Важливим принципом взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів є плановість, яка дозволяє будувати взаємодію з урахуванням 

вимог оперативної обстановки, стану захищеності національних інтересів 

України, наявності сил і засобів. Вона дає можливість пов’язувати в єдиному 

плані узгоджені дії взаємодіючих суб’єктів у майбутній період, завчасно їх 

готувати, створювати сприятливі умови для здійснення таких дій. Плановість 

надає взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

цілеспрямованого характеру, зосереджує зусилля її учасників на вирішенні 

важливих задач, об’єднуючи їх дії. 

Безперервність взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

заснована на безперервності процесу удосконалення напрямків державної 

антинаркотичної політики, вимагає узгодженості дій суб’єктів, які беруть 

участь у цьому процесі. Отже, взаємодія має бути неодмінним елементом 

організації та здійснення заходів протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Організацію такої 

взаємодії ні в якому разі не можна розглядати як короткочасну кампанію, 

розраховану на вирішення якого-небудь конкретного найближчого завдання. 

Така взаємодія – об’єктивна необхідність, оскільки лише вона забезпечує 

виконання складних соціальних функцій, що стоять перед компетентними 

органами. 

Будь-який прояв заходів, спрямованих на реалізацію державної 

політики у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, являє собою 

систему, комплекс різних пов’язаних один з одним задач. Ці задачі є 

неоднаковими за своїм значенням, місцем у загальному ланцюзі подій, за 

способами та часом їх вирішення. 

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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І лише у тому разі, коли вдасться у цьому ланцюзі подій знайти 

головну ланку, основну задачу у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

– вирішення його дозволить вирішити усю сукупність проблем та задач. Ця 

вимога повною мірою належить до діяльності, що виконується у порядку 

взаємодії у процесі реалізації адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. «Все мистецтво управління і політики 

полягає в тому, щоб своєчасно врахувати і знати, де зосередити свої головні 

сили і увагу» [101, с. 83]. Визначення головної ланки, основного завдання у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вирішення якого є 

можливим лише при комплексному використанні сил і засобів взаємодіючих 

елементів, тобто у взаємодії, видається дуже важливим і складним, оскільки 

для цього потрібно досконало знати весь комплекс задач, що стоять перед 

системою, тенденції її розвитку, володіти мистецтвом передбачення. 

Взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

притаманний і принцип оперативності. Така діяльність планується, проте 

найдосконаліший план не в змозі врахувати деталей взаємодії, передбачити 

вичерпний алгоритм їх узгоджених дій в умовах постійно мінливої 

оперативної обстановки. Все це зазвичай тягне за собою коригування плану, 

розробку додаткових заходів. У цих умовах виконання наміченого плану без 

урахування наступних даних завдає шкоди справі, негативно позначається на 

стані забезпечення національних інтересів та національної безпеки України. 

Тому до системи намічених заходів з організації взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів своєчасно мають вноситися зміни, що 

відображають об’єктивні вимоги оперативної обстановки і дозволяють 

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
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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найбільш раціонально використовувати засоби, форми і методи учасниками 

взаємодії. 

Взаємодія означає узгоджене функціонування суб’єктів і тому 

передбачає ефективне та економічне використання можливостей 

взаємодіючих елементів, що повинно бути іще одним принципом взаємодії у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Так, ефективна взаємодія у 

сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є можливою лише за умови, 

що взаємодіючі сторони будуть найбільш повно використовувати свої 

можливості при виконанні основних задач. В іншому випадку зусилля 

значного числа взаємодіючих суб’єктів можуть бути зведені нанівець через 

формальне ставлення до питання взаємодії хоча б одного з них. Реалізація 

названого принципу передбачає попереднє вивчення та врахування 

можливостей взаємодіючих суб’єктів, тобто специфіку функціонування, сили 

і засоби, якими їх наділено, а також прогнозування очікуваного результату 

такої діяльності. 

Оптимальне використання можливостей взаємодіючих у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів суб’єктів припускає, насамперед 

оптимальну кількість учасників взаємодії, яка дозволить успішно впоратися з 

поставленим завданням (своєрідна норма керованості при взаємодії). Занадто 

велика кількість взаємодіючих елементів у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів може значною мірою ускладнити координацію їх дій та контроль 

за ними. Мала ж кількість суб’єктів взаємодії може не забезпечити успішного 

вирішення задач, виконуваних у процесі реалізації заходів забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів. Причинами необґрунтованого розширення або 

звуження кола учасників взаємодії найчастіше є прагнення окремих 

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
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


190 

  

керівників з метою «перестраховки» «задіяти» якомога більше сил, невміння 

точно визначити коло суб’єктів, необхідних для успішного вирішення певної 

проблеми, окремі неточності у змісті нормативних та інших актів. 

Визначення оптимальної кількості суб’єктів взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, що часто є досить складною задачею, 

створить передумови для оптимізації координування їх діяльності, дозволить 

оптимізувати потоки інформації, звести до мінімуму можливості виникнення 

розбіжностей між взаємодіючими елементами, полегшити умови обліку та 

контролю їх діяльності. 

Принцип плановості у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

дозволяє взаємодіючим суб’єктам враховувати у своїй роботі 

найрізноманітніші обставини, ефективно використовувати свої можливості. 

Без науково обґрунтованого планування, орієнтованого на досягнення 

позитивних кінцевих результатів, неможливо створити гнучку систему, що 

забезпечила б ефективне використання сил і засобів у процесі реалізації 

повноважень у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Тому 

удосконалення планування – невід’ємна частина суттєвих змін 

адміністративної діяльності у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Плани спільних дій у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

повинні визначати шляхи та засоби вирішення конкретних питань, мають 

відповідати спеціальним вимогам та охоплювати всі основні напрямки і 

проблемні питання взаємодії, передбачати конкретний план заходів, мати 

чіткі вказівки та розпорядження щодо виконання заходів, їх термінів і 

відповідати конкретним розпорядженням, окремі заходи та їх етапи повинні 

бути взаємопов’язаними. 

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
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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Гласність як принцип взаємодії у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів полягає, по-перше, у відкритому та доступному характері 

взаємовідносин; по-друге, у створенні та функціонуванні надійної системи 

інформаційного забезпечення взаємодіючих суб’єктів; по-третє, в наявності 

умов для поширення інформації про результати взаємодії, про цілі їх спільної 

роботи та проблеми, що виникають перед ними. Широка гласність дає 

можливість різним суб’єктам бути обізнаним не тільки з тим, що 

відбувається у сфері забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, але й відчувати до 

цього свою причетність, думати над вирішенням тих чи інших питань, 

вносити пропозиції. 

До спільної розробки заходів у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів слід зарахувати й діяльність щодо виявлення різноманітних 

обставин, які мають значення для дотримання встановленого порядку обігу 

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

аналізу та оцінки, визначення на цій підставі заходів для поліпшення 

профілактичної роботи, складання планів тощо. У свою чергу, розробка 

заходів – це підготовчий, організаційний етап, який фіксується, 

відображається, закріплюється в різних організаційних документах – планах, 

рішеннях, протоколах. Але вони можуть мати й усну форму домовленості. 

Здійснення ж заходів – це конкретні дії щодо втілення передбачених 

організаційними документами заходів у життя з вивченням та оцінкою стану 

дотримання антинаркотичного законодавства України. 

Перераховані принципи, на думку автора, є основними, і їх розуміння 

та реалізація, безсумнівно, будуть сприяти удосконаленню взаємодії у сфері 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

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
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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Таким чином, взаємодія у сфері забезпечення протидії незаконному 

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

необхідною умовою ефективної реалізації адміністративних повноважень 

при розв’язанні задач, спрямованих на забезпечення протидії незаконному 

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

що дозволяє раціонально використовувати можливості кожного з учасників 

такої діяльності, досягти поставленої мети з найменшими затратами ресурсів. 

Для налагодження результативної, науково обґрунтованої взаємодії у процесі 

реалізації адміністративних повноважень у сфері забезпечення протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів необхідно повною мірою використовувати форми управлінської 

діяльності, урахування характерних рис та особливостей прояву яких у 

процесі взаємодії дозволить підвищити ефективність усієї діяльності щодо 

забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

Практика взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів дає 

можливість зрозуміти, що неможливість знайти консенсусні рішення 

стосовно взаємодії обумовлена, насамперед, її недостатньою правовою 

урегулюваністю, а також теоретичною нерозробленістю цієї проблематики, 

через що її учасники не мають чіткого уявлення про завдання, організаційно-

правові форми взаємодії. З метою поліпшення правової основи, структури, 

форм і методів взаємодії у сфері забезпечення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

необхідно удосконалювати чинне антинаркотичне законодавство України, 

створювати її правову основу. 

Отже, не дивлячись на масштабне реформування державних 

інституцій, оновлення системи законодавства України, на жаль, у нашій 

державі й досі спостерігається відсутність чіткої регламентації 

основоположних правових категорій, наявність різних поглядів та підходів 

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
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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при визначенні їх сутності та правової природи. Ситуація, що склалася може 

привести до виникнення цілого ряду проблемних питань у процесі побудови 

ефективної системи реалізації державної політики у сфері забезпечення 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, порушення законності у державі, підвищення ступеня 

ризиків. З практичної точки зору це, в першу чергу, впливає на ефективність 

реформування системи законодавства України, яке протягом останнього часу 

набуло широкого розмаху. Тому доцільним вважається розробка 

мотивованої, ефективної, результативної та адекватної концепції реалізації 

державної політики щодо забезпечення протидії незаконному обігу 

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

повинна ґрунтуватися на досягненнях правової науки та буде спрямована на 

реалізацію основних напрямів та пріоритетних цілей. 

 

 

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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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі комплексного аналізу теоретичних 

напрацювань, положень чинного законодавства України, практики протидії 

незаконному 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. 
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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 

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; 
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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 
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речовин, їх аналогів і прекурсорів, якими наділено Національну поліцію 

України та, зокрема, її структурні підрозділи, зумовлює не виваженість 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, 

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. 
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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 

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 



199 

  

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 
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суспільнихта 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. 
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