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Профілактична складова стратегії 
протидії наркозлочинності 

 

Срал пноав у козкілмймгіфліи ла-
ууі і ноакрзуі ракзи, цм номрзгія 
лаокмжймфзллмпрі ла пщмгмгліхліи 
гдлщ іплує у взгйягі оіжлмгм омгу 
рдмодрзфлзт птдк, нмлярщ, номнмжз-
уіи, жавгалщ нозкйаглмгм жлафдлля, 
нозфмку гмпзрщ пйабм вжаєкм-
нмв’яжалзт. В ндоху фдогу лдкає уі-
йіплмї проардгії ракмї номрзгії. Нарм-
кіпрщ іплує Сроардгія гдоеавлмї нмйі-
рзкз цмгм лаокмрзків ла ндоімг гм 
2020 омку і цмоіфлі нйалз цмгм її 
одайіжауії [1]. Айд нмйірзка уд лавірщ 
лд нів пноавз. Скйайапя пзруауія, 
кмйз гдоеава лд пномкмела номрз-
прмярз жймфзлак, пкмєлзк ла ґоулрі 
лаокмкалії. Зомжукійм, цм нмроіблі 
лмві іліуіарзвз вфдлзт і ноакрзків. 
Ндмбтіглм взкмозпрмвуварз впі ода-
йщлі кмейзвмпрі гйя бмомрщбз ж лао-
кмкалієы і вфзлывалзкз ла її ґоулрі 
жймфзлакз, а мпмбйзвм – кмейзвмпрі, 
нмв’яжалі ж рдмодрзфлзкз гмпйігедл-
лякз і взоіхдлляк ноакрзфлзт жа-
вгалщ. Поз ущмку уійі номрзгії лао-
кмжймфзллмпрі нмвзллі моієлруварз 
вігнмвіглу гіяйщліпрщ ла нодвдлрзвлі 
жатмгз, а лд ла однодпіы. Гмймвлд в 
ракіи номрзгії – номсійакрзфлзи 
дсдкр, в мплмві якмгм лд нозкуп, а 

ндодкмлалля і йікувалля, лд нмка-
оалля жа жймфзл, а лдгмнуцдлля. Да-
влм і гмбод вігмкм, цм кугози жакм-
лмгавдущ, нмндодгзрщ жймфзл, а лд 
бугд жкухдлзи каоарз жа лщмгм [2, 
c. 20]. У ущмку гукаліжк номсійакрз-
кз, номрд лд впдномцдлпрвм. У лдмб-
тіглзт взнагкат родба жапрмпмвуварз 
і жатмгз нмкаоалля. 

В кдеат проардгії номрзгії лаокм-
жймфзллмпрі пйіг омжоіжлярз гва мп-
лмвлі ланояккз жагайщлмї номсійак-
рзкз: 

 номсійакрзка лаокмкалії, в 
рмку фзпйі і йікувалля лаокмкалів; 

 номсійакрзка жймфзлів, пкмє-
лзт ла ґоулрі лаокмкалії. 

Обзгва уі ланоякз ріплм вжаєкм-
нмв’яжалі, номрд, якцм ндохзи прмпу-
єрщпя в мплмвлмку пмуімймгії, нпзтм-
ймгії ра кдгзузлз (І. П. Руцдлкм, 
О. О. Сдогык), рм гоугзи – козкілм-
ймгії ра ілхзт козкілайщлм-ноавмвзт 
лаук (О. М. Гукіл, В. І. Ждлул-    
ріи, А. П. Закайык, М. В. Кмолієлкм, 
А. А.  Мужзка, В. М.  Пйіхкіл, 
А. В. Савфдлкм). Козкілмймгія ноз 
ущмку взвфає лд прійщкз лаокмкаліы, 
як алрзпмуіайщлд явзцд, пкійщкз жйм-
фзлз, які жгіиплыырщпя ла її ґоулрі. 
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Подгкдрмк гмпйігедлля є номсійак-
рзфлі пкйагмві номрзгії лаокмжйм-
фзллмпрі. Такі жймфзлз козкілмймгія 
омжгйягає як мпмбйзві мб’єкрз номсі-
йакрзфлмгм внйзву. Поз ущмку взкм-
озпрмвуырщпя лаиоіжлмкалірліхі см-
окз і кдрмгз номсійакрзкз: жатмгз 
жагайщлмї ра ілгзвігуайщлмї номсійа-
крзкз, оаллщмї номсійакрзкз, мндоа-
рзвлм-омжхукмвмї і р. г.  

Мдрмы праррі є омжкозрря пурлм-
прі номсійакрзфлмї пкйагмвмї номрз-
гії лаокмжймфзллмпрі, омйі ра кіпуя 
пмуіайщлмгм кмлромйы ра лаибійщх 
гмуійщлмгм ланояку номсійакрзкз 
жймфзлів, цм вфзляырщпя ла ґоулрі 
лаокмкалії, а пакд – оаллщмї номсі-
йакрзкз внйзву ла мпмбзпріпрщ. 

Свмїк віпрояк номсійакрзка як 
лаокмкалії, рак і жймфзлів, вфзлдлзт  
ла її ґоулрі, в кілудвмку оатулку 
жавегз пноякмвала ла кмлкодрлу 
мпмбзпріпрщ. Помсійакрзфлзи внйзв 
лдмбтіглм жвмгзрз гм рмгм, цмб, ж 
мглмгм бмку, ндодхкмгзрз взлзклдл-
лы жймфзллмї нмвдгілкз, а ж ілхмгм – 
лдироайіжуварз внйзв жймфзллмгм 
пдодгмвзца ла мпмбзпріпрщ. В мбмт 
взнагкат гмймвлзк є лд гмнупрзрз 
лаокмрзфлзи внйзв ла кмлкодрлу 
йыгзлу. Кмедл лаокмкал, кмела йы-
гзла, яка нозфдрла гм лаокмкалії, 
нмвзлдл бурз в нмйі жмоу ноавммтм-
омллзт могалів, могалів мтмомлз жгм-
омв’я, хкмйз і пік’ї, роугмвмгм кмйдк-
рзву, гомкагпщкмпрі. Ндмбтіглзи лд 
рійщкз мпмбйзвзи пмуіайщлзи кмлр-
омйщ, а и дсдкрзвлзи агкіліпроарзв-
лзи лагйяг. Оплмвлд ноз ущмку – 
омбмра ж кмлкодрлмы мпмбзпріпры [3, 
c. 32]. 

Навірщ жагайщла номсійакрзка, 
впралмвйыыфз жв’яжмк ж ілгзвігуайщ-
лмы, у оджуйщрарі моієлруєрщпя ла 
мпмбзпріпрщ. Дйя рак жвалмгм мпмбзп-
ріплмгм оівля, нзхд Г. А. Авалдпмв, 
таоакрдолі мпмбйзві озпз, жукмвйдлі 
пндузсікмы омбмрз ж кмелмы кмлк-
одрлмы йыгзлмы. На гукку аврмоа, 
пакд ла ущмку оівлі кмлкодрзжуырщпя 
впі ноакрзфлі жлафдлля і взплмвкз, 
цм прмпуырщпя нмвдгілкз мпмбз. Ог-
лак, як бз лд вігоіжляйзпя мгзл віг 
мглмгм вйапрзвмпрі жагайщлмї ра ілгз-

вігуайщлмї номсійакрзкз, кіе лзкз 
жавегз є влуроіхліи жв’яжмк, і лаяв-
ліпрщ жв’яжку ж узк нігкодпйыєрщпя 
лаипзйщліхд в оаккат мпмбзпріплмгм 
нігтмгу [4, c. 14-15]. Оред, жгіиплы-
ыфз номсійакрзку лаокмкалії ра 
вфзлывалзт ла її ґоулрі жймфзлів, ла 
ндохзи нйал в якмпрі мб’єкра внйзву 
нмвзлла взпуварзпя мпмбзпріпрщ. Поз 
ущмку номсійакрзка кає бурз уійдп-
ноякмвалмы, її лдмбтіглм моієлруварз 
ла йыгзлу, цм нодгправйяє ілрдодп 
гйя ноавммтмомллзт могалів і могалів 
мтмомлз жгмомв’я. Звігпз взнйзваырщ 
і вігнмвіглі жавгалля: 

– взявйдлля лаокмкалів і нмп-
ралмвка їт ла номсійакрзфлзи мбйік; 

– взявйдлля мпіб, рак фз ілакхд 
нмв’яжалзт ж лаокмкалієы, їт мбйік, 
взвфдлля і жгіиплдлля цмгм лзт мнд-
оарзвлм-омжхукмвмї омбмрз; 

– взявйдлля мпіб, цм жакзпйы-
ырщ вфзлдлля жймфзлу ла ґоулрі лао-
кмкалії, жанмбігалля і нознзлдлля 
жймфзлів, цм гмруырщпя; 

– кмлромйщ жа нмвдгілкмы впіт 
узт кардгмоіи мпіб, жгіиплдлля агкі-
ліпроарзвлмгм лагйягу, номвдгдлля 
мндоарзвлмгм пнмпрдодедлля, а в уі-
ймку – лдгмнуцдлля жймфзлів. 

Кмлромйыыфз нмвдгілку лаокм-
калів, ваейзвм нак’ярарз і ном їт 
мрмфдлля. Злафлу гмнмкмгу (ноз їт 
баеаллі) кмеурщ лагарз пік’я і хкм-
йа, йыгз ж лаибйзефмгм мрмфдлля 
лаокмкала, жауікавйдлі в имгм йіку-
валлі. Цд, мглак, жагайщлі нмймедлля. 
Бійщх кмлкодрлм пйіг вдпрз кмву ном 
ланояккз пндуіайщлмї номсійакрзкз, 
які ваорм вігбзрз у проардгії номрзгії 
лаокмжймфзллмпрі: 

– номсійакрзка жймфзлів, нмв’я-
жалзт ж лджакмллзк мбігмк лаокмрз-
ків; 

– номсійакрзка жймфзлів, цм 
вфзляырщпя лаокмкалакз. 

Кмела гоуна ракзт жймфзлів є 
пндузсіфлзк мб’єкрмк номсійакрзф-
лмгм внйзву. Згіиплыыфз пвмї ном-
сійакрзфлі сулкуії, могалз і могалі-
жауії, вігмкпрва ра упралмвз, гомкаг-
пщкі смокувалля, які є пуб’єкракз 
жажлафдлмгм внйзву, «рзплурщ» ла 
нмвдгілку мб’єкрів і ракзк фзлмк 
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взноавйяырщ їт вігтзйдлля віг впра-
лмвйдлзт взкмг, кмлромйыырщ і внм-
оягкмвуырщ вігнмвіглі гії і вфзлкз. 
Айд мб’єкрз лд вдгурщ пдбд напзвлм, 
вмлз номрзпрмярщ пуб’єкрак і фзлярщ 
мніо їт внйзву. У ущмку пйіг бафзрз 
номрзпрмялля жймфзллмпрі ілрдодпак 
пупнійщпрва і гдоеавз, пндуіайщлзк 
гдоеавлзк могалак і пупнійщлзк іл-
прзрурак [5, c. 112]. Як взглм, уд 
пкйагла пзпрдка вжаєкмжв’яжків, жмоі-
єлрмвала в уіймку ла номсійакрзф-
лзи жатзпр фйдлів пупнійщпрва віг 
нмпягалщ ж бмку мпіб, які вфзляырщ 
жймфзлз ла ґоулрі лаокмкалії. 

У йірдоаруоі жажлафаєрщпя, цм 
мб’єкрмк номсійакрзфлмгм жатзпру 
нмвзллі бурз езрря і жгмомв’я йыгз-
лз, ноава і пвмбмгз мпмбзпрмпрі, каи-
лм і р. г. [6, c. 58]. Затзцаырщпя ра-
кме езрря і жгмомв’я пакзт лаокмка-
лів, їт ноава і пвмбмгз, каилм, а ра-
кме рзт, трм жаикаєрщпя лджакмллзк 
мбігмк лаокмрзків. Затзцаыфз гом-
кагпщкзи нмоягмк, номсійакрзка жа-
тзцає впіт фйдлів пупнійщпрва, нмнд-
одгеуыфз жймфзлз, взтмвуыфз мпіб, 
які вдгурщ алрзгомкагпщкзи пнмпіб 
езрря, лд гмвмгяфз пноаву гм нмка-
оалля. Айд впд уд прмпуєрщпя жагайщ-
лмгм мб’єкра номсійакрзфлмгм жатзп-
ру. А кмйз кмва игд ном рі фз ілхі 
взгз, кардгмоії і гоунз жймфзлів, жа-
гайщлзи мб’єкр родба кмлкодрзжуварз. 

Пдох жа впд кз взтмгзкм ж лаяв-
лмпрі ракмгм жагайщлмгм мб’єкра, як 
лаокмкалія. Як уед жажлафаймпя, уд 
лагжвзфаилм пкйаглд явзцд, дйдкдл-
ракз якмгм є гоунз і кардгмоії йыгди, 
мкодкі мпмбзпрмпрі і їт пмуіайщлд мрм-
фдлля, а ракме оіжлі сакрмоз, вігнм-
віглі нозфзлз і укмвз і р. г. Упд уд в 
уіймку – пукунліпрщ оіжлмоіглзт 
мб’єкрів номсійакрзфлмгм внйзву. 
Щмгм кмелмгм мб’єкра – пндузсіфла 
номсійакрзфла гіяйщліпрщ. А жагайщ-
лзи мб’єкр – оджуйщрар могаліфлмгм 
нмєглалля узт ланоякків, їт ілрдгом-
вала пукунліпрщ [7, c. 97]. 

Пом якзи бз кмлкодрзжмвалзи 
мб’єкр внйзву лд ихймпя, бугщ-рм 
номсійакрзка жймфзлів лаокмкалів, 
абм номсійакрзка жймфзлів, 
нмв’яжалзт ж лджакмллзк мбігмк лао-

кмрзків, жавегз каєрщпя ла уважі ом-
бмра ж кмлкодрлзкз мпмбакз, їт мрм-
фдлляк. У оджуйщрарі номсійакрзф-
лзи внйзв жвмгзрщпя гм рмгм, цмб, ж 
мглмгм бмку, ндодхкмгзрз вфзлдллы 
жймфзлу ла ґоулрі лаокмкалії, а ж іл-
хмгм – нознзлзрз внйзв лаокмкалії 
ла нмвдгілку галмї мпмбз. У бугщ-
якмку взнагку, кмйз кмва игд ном 
лаокмжймфзлліпрщ, мплмвлмы «гіим-
вмы мпмбмы» є йыгзла – лаокмкал 
абм лаокмгіймк. Звзфаилм, нозлузнм-
ва вігкілліпрщ у номсійакрзфлмку 
внйзві ла лаокмкалів і рзт, трм жа-
икаєрщпя лджакмллзк мбігмк лаокм-
рзків, іплує. Цд і гає нігправз вдпрз 
ужгмгедлу номсійакрзфлу омбмру в 
гвмт ланояккат ж уоатувалляк пнд-
узсікз кмелмгм ж лзт. Коік рмгм, 
нодгправлзкз кмелмї гоунз (лаокм-
калз і лаокмгійкз) взпрунаырщ 
мб’єкракз номсійакрзфлмгм внйзву в 
оіжлзт «омйят» і якмпрят: гмомпйі і 
лднмвлмйірлі, оаліхд пугзкі і лдпу-
гзкі, бджнозруйщлі, нмвії і р. г. Вмлз 
лд пкйагаырщ мглмоіглмї пукунлмпрі, 
мред, номсійакрзка моієлрмвала ла 
клмезлліпрщ мб’єкрів, тмфа і птмезт, 
якзт мб’єглує йзхд – жв’яжмк ж лао-
кмкалієы і єгзлзи проардгіфлзи жа-
гук. 

На оівлі кмлкодрлмї мпмбзпрмпрі 
номсійакрзфлзи внйзв ілгзвігуайі-
жмвалзи [8, c. 64]. Тмку і номсійак-
рзка лажзваєрщпя ілгзвігуайщлмы. 
Вмла пноякмвала лд рійщкз ла рд, 
цмб жанмбігрз жймфзлу, айд і ла рд, 
цмб «взвдпрз» мпмбзпріпрщ ж лдбджнд-
флмгм гйя лдї мрмфдлля, цмб «вігіо-
варз» її віг лаокмкалії. «Об’єкрмк 
ілгзвігуайщлмї номсійакрзкз, – нз-
хурщ вфдлі, – є нмвдгілка, яка ноякм 
нмоухує лмокз кмоайі, ноавзйа 
пнівезрря, цм номявйяє рдлгдлуіы 
ндодтмгу у жймфзллу нмвдгілку. 
Опраллє жажвзфаи пнмпрдоігаєрщпя у 
н’ялзущ і айкмгмйіків, лаокмкалів, 
нмвіи і р. г.» [9, c. 76]. 

Об’єкрмк ілгзвігуайщлмї номсі-
йакрзкз є нмвдгілка, цм вігтзйяєрщпя 
в хзомкмку пдлпі. Кмйз е кмва игд 
(у жв’яжку ж мпмбзпріпры) ном номсі-
йакрзфлзи внйзв ла кмлкодрлд пмуіа-
йщлд пдодгмвзцд, рм каєрщпя ла уважі 
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мрмфдлля, якд нмрвмолм гдсмокує 
мпмбзпріпрщ, кайіфзрщ її як пмуіайщлу 
іпрмру. Зомжукійм, цм вдгуфз кмву 
ном лаокмрзкз, лд кмела вігозварз 
мгзл віг мглмгм мпмбзпріпрщ і мрмфу-
ыфд її пдодгмвзцд. Айд в удлроі увагз 
– мпмбзпріпрщ. 

Наифапріхд, кмйз пноава прмпу-
єрщпя номсійакрзкз лаокмжймфзлів 
игдрщпя ном оаллы номсійакрзку. 
Так пакм фапрм у жв’яжку ж узк нмоу-
хуырщпя нзралля ном рд, кмйз, ла 
якіи прагії пйіг нмфзларз номсійак-
рзку, трм нмвзлдл взкмлуварз уы 
омбмру і р. г. Зажвзфаи ваекм буває 
мглмжлафлм вігнмвіпрз ла ракі нзрал-
ля. Свмгм фапу О. Г. Лдкаощ нзпав, 
цм номсійакрзфлі жатмгз ж мпмбзпрі-
пры родба нмфзларз ж пакмгм нмфарку 
її смокувалля, воатмвуыфз, мглак, 
цм пноякмваліпрщ нмвдгілкз смоку-
єрщпя вед ж 10-оіфлмгм віку. Поз 
ущмку віл жвдорав увагу ла рд, цм 
хвзгхд жа впд уд бугд лд номсійак-
рзка жймфзлів, а номсійакрзка алрз-
гомкагпщкмї нмвдгілкз у взгйягі ку-
оілля, жайуфдлля гм пнзорлзт ланмїв, 
лаокмрзків і р. г. [10, c. 44-45]. 

Мз нмгійяєкм гукку ном рд, цм 
оалля номсійакрзка кмед карз кіпуд 
в гвмт взнагкат: кмйз лдгарзвлі 
явзца жлатмгярщпя у нмфаркмвмку 
пралі і кмйз ракі явзца цд лд каырщ 
кіпуя, айд іплує одайщла кмейзвіпрщ 
їт взлзклдлля [14, c. 204]. Цд нмйм-
едлля, ла лах нмгйяг, бійщх жа впд 
віглмпзрщпя гм оаллщмї номсійакрзкз 
лаокмкалії. Тур родба карз ла уважі 
лд рійщкз нмфаркмву прагіы смоку-
валля мпмбзпрмпрі. Сзглаймк гйя 
нмфарку номсійакрзфлзт жатмгів км-
ед бурз бугщ-якзи кмлракр жі псдомы 
лаокмкалії, якзи жгарлзи нозвдпрз 
гм омжвзрку нмгіи. Ммед бурз і пзг-
лай ном лдгарзвлзи внйзв ла мпмбзп-
ріпрщ ж бмку рзт, трм вед нозфдрлзи 
гм лаокмкалії. Тур ваейзвзи пак 
сакр – кмейзвіпрщ нмявз (взлзк-
лдлля) алрзгомкагпщкмї нмвдгілкз, 
рак фз ілакхд нмв’яжалмї ж лаокмка-
лієы, а кмйз рака кмейзвіпрщ одайщлм 
іплує, нмроібла оалля номсійакрзка. 

Вйаплд каеуфз, номсійакрзку 
лаокмкалії ра лаокмжймфзлів родба 

нмфзларз рмгі, кмйз вндохд в ущмку 
ж’явйяєрщпя лдмбтігліпрщ. Якцм вдпрз 
кмву ном оаллы номсійакрзку лаокм-
жймфзлів, рм її жавгалля – уд ундод-
гедлля пакмї кмейзвмпрі гдсмокауії 
мпмбзпрмпрі, пакмї кмейзвмпрі взлз-
клдлля в проукруоі мпмбзпрмпрі лдга-
рзвлзт вйапрзвмпрди, нмв’яжалзт ж 
лаокмкалієы. Цд прмпуєрщпя і жймфз-
лів, нмв’яжалзт ж лджакмллзк мбігмк 
лаокмрзків. Дйя взявйдлля нмфарку 
«твмомбз» ваейзвмы є оалля гіаглм-
прзка. Ралля номсійакрзка лаокмка-
лії нмйягає пакд в рмку, цмб нмндод-
гзрз бугщ-яку нозфдрліпрщ гм лаокм-
рзків в пакмку «жаомгку» вігнмвіглм-
гм упродкйілля, лд гмнупрзрз йыгзлз 
гм нмоухдлля лмок, нмв’яжалзт ж 
нозгбалляк і жбдоігалляк лаокмрз-
ків, нознзлзрз бугщ-яку кмейзвіпрщ 
нмявз жагуку пномбуварз лаокмрзк. 
Ндмбтіглм жвдорарз увагу пакд ла 
оалліи ндоімг смокувалля пноякмва-
лмпрі нмвдгілкз, ла ру пмуіайщлу 
хкмйу, яку йыгзла номтмгзрщ вндо-
хд, в номудпі пралмвйдлля мпмбзпрмп-
рі [12, c. 90]. Лыгзла ноаглд гм гмп-
рунлзт їи смок пнійкувалля і ноз 
ущмку мбзоає вігнмвіглд пдодгмвзцд 
жа кіпудк номезвалля, лавфалля, 
омбмрз, і в ущмку їи пйіг гмнмкмгрз 
жомбзрз взбіо. Коік рмгм, вмла вігфу-
ває оіжлмгм омгу внйзвз. 

У пік’ї ра хкмйі, жавгякз лаи-
бйзефмку мрмфдллы вігбуваєрщпя 
лабурря йыгзлмы вйаплмгм гмпвігу 
гіяйщлмпрі ра пнійкувалля, жапвмєлля 
пупнійщлзт уіллмпрди і лмок [13, 
c. 58]. Поз ущмку, мглак, прзкаырщпя 
нмжзрзвлі і лдгарзвлі внйзвз, і мпм-
бзпріпрщ кмед мрозкарз лдвіолу моі-
єлрауіы нмвдгілкз. Тмку в ракмку 
номудпі смокувалля мпмбзпрмпрі нмр-
оібла пувмоа пзпрдка нмпйігмвлзт 
жатмгів, які внйзвайз б ла йыгзлу ж 
ндохзт її комків – буквайщлм ж гзря-
фмгм пагмфка і номрягмк впщмгм акрз-
влмгм езрря [14, c. 114].  

Навірщ жагайщлмномсійакрзфлі 
жатмгз одайіжуырщпя в кілудвмку оа-
тулку цмгм мкодкзт мпіб. Пдодтіг віг 
жагайщлмї номсійакрзкз гм ілгзвігу-
айщлмї є оутмк у бік кмлкодрлмгм, 
мпкійщкз лд жагайщла, а пакд ілгзві-
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гуайщла номсійакрзка нмв’яжала ж 
мпмбзпріпры. Агодпармк жагайщлмї 
номсійакрзкз є впд лапдйдлля коаїлз. 
Позлузн рур ракзи: лак лд вігмкм, 
трм кмлкодрлм «жавроа» пралд лаокм-
калмк, айд лак жомжукійм, цм гм лао-
кмкалії гмйуфаырщпя впд лмві і лмві 
йыгз. Щмб урозкарз їт віг ущмгм, гм 
лзт (кмела пкажарз, взбіокмвм) гм-
вмгзрщпя жлалля ном хкігйзвіпрщ 
лаокмкалії і нігкодпйыєрщпя рми 
сакр, цм лаокмкалія вдгд гм жймфз-
лу, а уд каоаєрщпя. Ілакхд каеуфз, 
впщмку лапдйдллы лагпзйаырщпя «пз-
глайз» ном хкігйзвіпрщ лаокмкалії 
гйя кмелмї йыгзлз, кмелмї пік’ї, 
впщмгм пупнійщпрва, ном рд, цм лаокм-
калія – уд ваека і лдбджндфла твмом-
ба, ном рд, цм ла її ґоулрі пкмыырщпя 
жймфзлз і р. г.  

Есдкр жагайщлмномсійакрзфлзт 
жатмгів жабджндфуєрщпя в ріи кіоі, в 
якіи вмлз урозкуырщ йыгди віг лао-
кмкалії і вфзлывалзт ла її ґоулрі 
жймфзлів. Міе жагайщлмы ра ілгзвігу-
айщлмы номсійакрзкмы лдкає номрз-
оіф. Затмгз жагайщлмї номсійакрзкз 
гмвмгярщпя гм мпмбзпріплмгм оівля 
фдодж ілгзвігуайщлу номсійакрзку, бм 
вмлз лд кмлкодрзжмвалі прмпмвлм 
кмелмї мкодкм вжярмї йыгзлз. А іл-
гзвігуайщла номсійакрзка жавегз 
уійкмк кмлкодрла і жавегз моієлрм-
вала ла мпмбзпріпрщ. Віпроя уієї ном-
сійакрзкз ланоавйдлм ла йыгзлу, 
якзи вед вжярзи ла вігнмвіглзи мб-
йік і ж лды номвмгзрщпя уійдпноякм-
вала омбмра [15, c. 64-67]. 

Дйя номрзгії лаокмжймфзллмпрі 
лдмбтігла номсійакрзфлм жлафуца 
ілсмокауія. Щмб акрзвлм і лапруна-
йщлм внйзварз ла мпіб, які вфзляырщ 
ракі жймфзлз, ваейзвм жларз, кмйз і 
гд номявйяырщпя гіялля, в якзи фап і 
р. г. Ваейзвм ж’япуварз пджмллі кмйз-
валля, глі рзеля, фап гмбз рмцм. 
Огдоеала  номсійакрзфлм-жлафуца 
ілсмокауія є лдмбтіглмы в ракрзфлзт 
уійят рак пакм, як і гйя нмродб проа-
рдгії, пмуіайщлмгм кмлромйы і агкіліп-
роарзвлмгм лагйягу жа мпмбакз, які 
везваырщ лаокмрзкз і ла ущмку ґоу-
лрі пкмыырщ жймфзлз. Агкіліпроарзв-
лзи лагйяг ноз ущмку кз омжгйягає-

км як мглу ж смок пмуіайщлмгм кмлр-
омйы. 

Оплмва пмуіайщлмгм кмлромйы – 
уд пзпрдка лмок і уіллмпрди у псдоат 
кмоайі і ноава, а ракме в ілхзт псд-
оат, які вігмбоаеаырщ ілрдодпз галмї 
пмуіайщлмї пнійщлмпрі [16, c. 30-31]. У 
кмлкодрлмку взнагку, прмпмвлм гм 
рдкз лахмгм гмпйігедлля, – уд кмлр-
омйщ гдоеавз і пупнійщпрва жа пралмк 
лаокмкалії в коаїлі і жймфзлакз, 
нмв’яжалзкз ж галзк лдгарзвлзк 
явзцдк. Ммела вдпрз кмву ном ра-
кзи кмлромйщ в оіжлзт имгм смокат і 
номяват, ланозкйаг, кмлромйщ жа пра-
лмк номсійакрзкз лаокмкалії, абм жа 
жймфзлакз, цм вфзляырщпя лаокмка-
лакз, кмлромйщ у смокі номкуомопщ-
кмгм лагйягу жа пралмк одєпроауії 
жажлафдлзт жймфзлів, кмлромйщ у см-
окі агкіліпроарзвлмгм лагйягу жа 
мпмбакз, оаліхд пугзкзкз жа лаокм-
жймфзлз, рмцм. Ммела гмвмозрз лд 
ном пмуіайщлзи кмлромйщ в уіймку і 
лавірщ лд ном мкодкі имгм смокз, а 
ном кмлромйщлі сулкуії гдоеавз і 
пупнійщпрва, які бджнмпдодглщм внйз-
ваырщ ла номудпз бмомрщбз ж лаокм-
калієы і лаокмжймфзлліпры [17, 
c. 207].  

Оглак лд пйіг гукарз, цм номсі-
йакрзка лаокмкалії ра лаокмжймфзл-
лмпрі взкмозпрмвує пмуіайщлзи кмлр-
омйщ, якзи номлзжує впі псдоз езр-
рєгіяйщлмпрі йыгди. Така номсійак-
рзка могаліжмвує пвіи «влуроіхліи» 
кмлромйщ, якзи кає пндузсіку, 
нмв’яжалу пакд ж лаокмкалієы, і віг-
нмвіглм гм ущмгм ндвлу пноякмва-
ліпрщ. Поз ущмку ла ндодгліи нйал 
взтмгзрщ номсійакрзфла сулкуія 
кмлромйы [18, c. 210-217]. У ракмку 
взнагку уди кмлромйщ пнозяє нігвз-
цдллы ноакрзфлмї жлафуцмпрі ном-
сійакрзкз лаокмкалії ра нмв’яжалзт ж 
лды жймфзлів. Кмйз рака номсійакрз-
ка дсдкрзвла, рм йыгз вндвлдлі в 
рмку, цм гдоеава і пупнійщпрвм лдрд-
онзкі гм лаокмкалії і лаокмжймфзлів. 
Срвмоыєрщпя вігнмвігла гомкагпщка 
гукка. У гомкагял ж’явйяєрщпя ба-
еалля боарз уфапрщ у кмлромйі жа 
узкз номудпакз, цм омжхзоыє псд-
оу жапрмпувалля ущмгм кмлромйы. 
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Рмбзкм жагайщлзи взплмвмк: у 
номсійакрзуі пкмлудлромвалі сулкуії 
пмуіайщлмгм кмлромйы, сулкуії ном-
куомопщкмгм лагйягу, сулкуії агкілі-
проарзвлмгм лагйягу і р. г. Опмбйзві 
«ліхі» у номсійакрзуі кмеурщ бурз 
жанмвлдлі номсійакрзфлзкз сулкуі-
якз лд рійщкз ноавммтмомллзт, а и 
ілхзт гдоеавлзт могалів, ланозкйаг, 
мтмомлз жгмомв’я, мпвірз рмцм. Урвм-
оыєрщпя кмкнйдкпла номсійакрзка, жа 
гмнмкмгмы якмї взоіхуырщпя ракі 
жавгалля: 

– номсійакрзка пнозяє водгу-
йываллы пмуіайщлзт номудпів, жавгя-
кз фмку її дсдкрзвліпрщ нігвзцуєрщ-
пя і нмвдгілка гомкагял нозвмгзрщпя 
у вігнмвігліпрщ ж кмоайщлм-
жгмомвзкз і жакоінйдлзкз лмокакз 
ноава, взкмгакз, у рмку фзпйі жабм-

омлакз, цм прмпуырщпя пнмезвалля і 
лджакмллмгм мбігу лаокмрзків; 

– номсійакрзка правзрщ гії мпіб, 
цм везваырщ лаокмрзкз, жаикаырщпя 
лджакмллзк мбігмк лаокмрзків, у нд-
влі одгуйярзвлі оаккз, які вігнмвіга-
ырщ взкмгак гомкагпщкмгм нмоягку, 
козкілайщлмгм ноава, а рмку ндодх-
кмгеаырщ омжвзрку лаокмкалії, 
упкйаглыырщ нмв’яжалі ж лды нмоу-
хдлля; 

угмпкмлайдлля номсійакрзфлмї 
гіяйщлмпрі є ндодгукмвмы пндуіайщлмї 
омбмрз, моієлрмвалмї пакд ла бмомрщ-
бу ж лаокмкалієы, цм жабджндфуєрщпя 
пндуіайіжмвалзкз пйуебакз ра упра-
лмвакз. Поз ущмку одайіжуырщпя лд 
рійщкз жатмгз ндодкмлалля, а и жатм-
гз нозкупу. 
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Гйагкмва Є. О. Помсійакрзфла пкйагмва проардгії номрзгії лаокмжймфзллмпрі 
Срарры нозпвяфдлм нігвзцдллы ноакрзфлмї жлафуцмпрі номсійакрзкз лаокмка-

лії ра нмв’яжалзт ж лды жймфзлів. Рмжкозваєрщпя пурліпрщ лаибійщх гмуійщлмгм ла-
нояку номсійакрзкз жймфзлів, цм вфзляырщпя ла ґоулрі лаокмкалії, а пакд – оаллщмї  
номсійакрзкз внйзву ла мпмбзпріпрщ. Окодпйыєрщпя омйщ пмуіайщлмгм кмлромйы у 
номсійакрзуі лаокмкалії ра лаокмжймфзллмпрі. 

Кйыфмві пймва: лаокмжймфзлліпрщ, лаокмжймфзл, номрзгія, оалля номсійакрзка, 
кмлромйщ, проардгія.  

 
 
Гйагкмва Е. А. Помсзйакрзфдпкая пмправйяыцая проардгзз номрзвмгдипрвзя 

лаокмнодпрунлмпрз 
Срарщя нмпвяцдла нмвшхдлзы ноакрзфдпкми жлафзкмпрз номсзйакрзкз лаокм-

калзз з пвяжаллшт п лди нодпрунйдлзи. Рапкошвадрпя пуцлмпрщ лазбмйдд удйдпммб-
оажлмгм ланоавйдлзя номсзйакрзкз нодпрунйдлзи, пмвдохадкшт ла нмфвд лаокмка-
лзз, а зкдллм - оаллди номсзйакрзкз вмжгдипрвзя ла йзфлмпрщ. Онодгдйядрпя омйщ 
мбцдпрвдллмгм кмлромйя в оаккат номсзйакрзкз лаокмкалзз з лаокмнодпрунлмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: лаокмнодпрунлмпрщ, лаокмнодпрунйдлзя, номрзвмгдипрвзд, 
номсзйакрзка, кмлромйщ, проардгзя. 

  
 
Gladkova E. Preventive component of the strategy on combating drug-related 

crime 
The article deals with the increasing importance of prevention of drug addiction and 

related crimes. Nature of the most expedient route of the drug-related crimes prevention 
is explored, namely - early prevention of the personal impact. Role of social control in 
preventing drug addiction and drug-related crime is defined. 

Key words: drug-related crime, drug crime, counteraction, early prevention, control, 
strategy.


