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Сьогодні склалася загрозлива ситуація з розповсю-
дження адиктивних розладів здоров’я внаслідок не-
законного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів [1, 2, 4].

Для вирішення цієї проблеми Кабінетом Міністрів 
України було затверджено Розпорядження від 
22.11.2010 р. № 2140-р «Про затвердження плану захо-
дів щодо виконання Концепції реалізації державної по-
літики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (далі — 
Концепція), у реалізації якого активну участь беруть 
Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство 
охорони здоров’я України, Міністерство освіти і на-
уки України, Служба безпеки України, Держмитслужба, 
інші міністерства і відомства, громадські організації 
України [3].

Вище зазначене вплинуло на вибір мети — на рівні 
Міністерства охорони здоров’я України вивчити особ-
ливості виконання «Концепції реалізації державної по-
літики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки», оскільки 
спеціалісти фармації та медицини повинні добре озна-
йомитися з планом заходів, надавати свої пропозиції та 
активно брати участь у їх реалізації щодо протидії поши-
рення наркоманії, алкоголізму, токсикоманії і боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів.

Для досягнення поставленої мети використано 
методи документального, нормативно-правового та 
системного аналізу.

Аналіз та оцінка досліджуваних показників про-
водилися графічним методом. Імперативну базу екс-
перименту склали нормативно-правові документи за 
темою роботи.

Домінуючою тенденцією поширення наркоманії 
і незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів в Україні є постійне зростання 
кількості нелегальних споживачів психоактивних речо-
вин (ПАР) [5].

Тому в Концепції передбачено напрями протидії 
(рис. 1) поширенню адиктивних розладів здоров’я 
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внаслідок незаконного обігу ПАР трьох класифікаційно-
правових груп:

1 група — наркотичні засоби;
2 група — психотропні речовини;
3 група — прекурсори.

Рис. 1. Напрями протидії поширенню адиктивних розладів 
здоров’я внаслідок зловживання психоактивних речовин, 

за які відповідає МОЗ України

Становило інтерес вивчити особливості виконан-
ня Концепції на рівні Міністерства охорони здоров’я 
України, яка включає 9 напрямів. Перший напрям 
спрямований на проведення судово-фармацевтичного 
дослідження латентної наркозлочинності у сфері не-
легального обігу ПАР, моніторингу ситуації та аналізу 
фармацевтичного законодавства, що дає змогу роз-
робляти нормотворчі заходи до нормативно-правових 
актів (рис. 2).

Рис. 2. Заходи першого напряму

Другий напрям спрямований на створення загально-
державної системи аналізу тенденцій щодо попиту та 
пропозицій на ПАР різних класифікаційно-правових 
груп (рис. 3).

Рис. 3. Заходи другого напряму
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Третій напрям спрямований на удосконалення 
додипломної і післядипломної системи навчання 
(рис. 4).

Рис. 4. Заходи третього напряму

Четвертий напрям спрямований на заходи забез-
печення протидії поширенню адиктивних розладів 
здоров’я внаслідок незаконного обігу ПАР, які вико-
нуються громадськістю, незалежними фахівцями і екс-
пертними недержавними установами і спрямовані на 
профілактику, фармакотерапію, соціальну реабілітацію 
наркозалежних осіб (рис. 5).

Рис. 5. Заходи четвертого напряму

П’ятий напрям спрямований на здійснення міжна-
родного співробітництва України з іншими державами 
з вивчення досвіду протидії поширенню адиктивних 
розладів здоров’я внаслідок незаконного обігу ПАР 
(рис. 6).

Рис. 6. Заходи п’ятого напряму

Шостий напрям спрямований на розроблення на-
уково обґрунтованих програм профілактики адиктивних 

розладів здоров’я серед різних вікових груп населення 
(рис. 7).

Рис. 7. Заходи шостого напряму

Сьомий напрям спрямований на організацію ство-
рення науково-методичних та навчально-інформаційних 
матеріалів щодо формування у населення негативного 
ставлення до зловживання ПАР (рис. 8).

Рис. 8. Заходи сьомого напряму

Восьмий напрям спрямований на сприяння інфор-
муванню населення щодо негативних наслідків нарко-
тизації та шкоди здоров’ю (рис. 9).

Рис. 9. Заходи восьмого напряму

Дев’ятий напрям спрямований на посилення конт-
ролю на всіх етапах обігу ПАР та ЛЗ з психоактивними 
властивостями, зловживання якими може викликати 
адиктивні розлади здоров’я (рис. 10).

Рис. 10. Заходи дев’ятого напряму

З позиції судової фармації вивчено особливості 
виконання на рівні МОЗ України «Концепції реалізації 
державної політики у сфері протидії поширенню нар-
команії, боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 
2011—2015 роки».
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психотропных веществ и прекурсоров на 2011—2015 годы» 

(на уровне МЗ Украины)

С позиции судебной фармации изучены особенности вы-
полнения на уровне МЗ Украины «Концепции реализации 
государственной политики в сфере противодействия рас-
пространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
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From the standpoint of forensic pharmacy particularities of the 
execution of the “Concept of state policy in the sphere of combating 
of drug addiction, illicit traffi  cking of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors for 2011—2015” on the Ministry of health 
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