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Єдиної Конвенції 1961  р.
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У статті наведено статистичні дані щодо боротьби пра-
воохоронних органів із нелегальним обігом психоактивних 
речовин на регіональному рівні (у  Хмельницькій області).
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За останні роки істотно змінились показники якості 
життя населення нашої держави. Так, наприклад, знач-
ні зміни спостерігались в  стані соціального здоров’я 
громадян України у бік погіршання. Низка чинників, які 
призвели до патологічних змін у  соціальному здоров’ї 
індивідуумів, дуже різноманітна. Поряд з  погіршенням 
фізіологічних показників здоров’я жахливих темпів 
набувало погіршення психічного статусу населення. 
Велика кількість психоемоційних розладів, що виникла 
внаслідок нераціонального вживання та зловживан-
ня психоактивних речовин, збільшується з  кожним 
роком  [1—7]. Покращити існуючу ситуацію у  державі, 
яка склалась внаслідок зловживання психоактивними 
речовинами, обов’язок кожного громадянина України. 
Поряд з лікарями підвищити якість життя населення та 
покращити його соціальне здоров’я допомагають право-
охоронні органи. Для більш чіткого розуміння ситуації, 
що склалась в нашій державі внаслідок нелегального обі-
гу психоактивних речовин, необхідним було проведення 
судово-фармацевтичного моніторингу правопорушень 
у сфері нелегального їх обігу на засадах фармацевтично-
го права та виявлення з подальшим усуненням наслідків, 
що істотно погіршують якість життя громадян і  згубно 
діють на соціальне здоров’я населення України в цілому.

Судово-фармацевтичний моніторинг правопору-
шень у сфері нелегального обігу психоактивних речо-
вин (ПАР) проводився за 2005—2008 роки на прикладі 
Хмельницької області шляхом аналізу правопорушень 
у  сфері обігу ПАР, що виявляються різними службами 
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органів внутрішніх справ: боротьби з  незаконним 
обігом наркотиків (БНОН), боротьби з  організованою 
злочинністю (БОЗ), карним розшуком (КР), боротьби 
з  економічними злочинами (БЕЗ), слідства, державної 
автоінспекції (ДАІ), патрульно-постової служби (ППС), 
кримінальної міліції у  справах дітей (КМСД), дільнич-
ними інспекторами міліції (ДІМ).

Матеріалами дослідження були статистичні дані 
вказаних служб органів внутрішніх справ, а також ПАР 
різних класифікаційно-правових груп: наркотичні засо-
би (1  група), психотропні речовини (2  група), прекур-
сори (3 група), отруйні речовини (4 група), сильнодіючі 
речовини (5 група), одурманюючі засоби (6 група). 

Під  час проведення досліджень було використано 
методи нормативно-правового, документального, ста-
тистичного, графічного аналізу та судово-фармацевтич-
ного моніторингу.

У рамках судової фармації становило інтерес проана-
лізувати кількість виявлених різними службами органів 
внутрішніх справ правопорушень, які було зафіксовано 
у період з 2005 по 2008 рік в Хмельницькій області.

Так, працівниками правоохоронних органів, а саме 
службою БНОН, на Хмельниччині впродовж 2005—
2008  років було виявлено 732 правопорушення обігу 
ПАР (рис. 1).

Рис. 1. Участь служби БНОН у виявленні правопорушень 
у сфері обігу психоактивних речовин в період з 2005 

по 2008 роки на території Хмельницької області
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Найбільшу кількість правопорушень в Хмель ницькій 
області, пов’язаних з незаконним обігом ПАР, виявлено 
в 2005 (208) та 2007 (200) роках, і навпаки, у 2006 році 
кількість виявлених правопорушень обігу ПАР істот-
но знизилася (до 135), але, протягом 2008  року зно-
ву відбулась тенденція до збільшення виявлення 

правопорушень, пов’язаних з  незаконним обігом ПАР 
(до 189).

Також у затриманні осіб, пов’язаних з незаконним обі-
гом ПАР, у Хмельницькій області за період 2005—2008 роки 
брали участь й  інші служби органів внутрішніх справ: 
БОЗ, КР, БЕЗ, слідства, ДАЇ, ППС, КМСД, ДІМ (рис.  2—9).
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За досліджуваний період постійно спостерігається 
збільшення кількості затриманих осіб, які вчинили 
злочини, пов’язані з незаконним обігом ПАР, такими 
службами органів внутрішніх справ: КР (див. рис. 3), 
КМСД (див. рис. 8) та ДІМ (див. рис. 9). Особливо вражає 
динаміка зростання злочинів щодо незаконного обігу 
ПАР, зафіксованих КМСД (див. рис. 8), що свідчить про 
зростання наркотизації молоді у Хмельницькій області: 
у 2008 році в порівнянні з 2007 роком — збільшення 
на 5,9 %, а в порівнянні з 2005 роком — аж на 313 %.

Таким чином, при проведенні судово-фарма цев-
тичних досліджень розповсюдження нелегального 
обігу ПАР на території Хмельницької області в період 
з  2005 по 2008  рік зафіксовано тенденцію зростання 
наркотизації молоді. Так, кількість злочинів, зафіксова-
них у 2008 році працівниками правоохо ронних органів, 
а  саме кримінальною міліцією у справах дітей, збіль-
шилася у порівняні з 2005 роком на 313 %, а з 2007 ро-
ком — на 5,9 %.
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В статье приведены статистические данные по  борьбе 
отдельных служб органов внутренних дел в сфере нелегального 
оборота психоактивных веществ на территории Хмельницкой 
области.
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In the article statistical information struggle of separate ser-
vices of law-enforcement bodies concerning an illegal turnover 
of psychoactive substances in territory of Khmelnytskiy area is 
resulted.
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