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Постановка проблеми. Сучасний стан злочин-
ності та реформування органів внутрішніх справ, 
а у подальшому й підрозділів Національної полі-
ції України (далі – НПУ), спонукає до перегляду 
стратегічних напрямів їх діяльності, стимулює 
пошук нових підходів щодо забезпечення право-
порядку та протидії злочинності, саме таких, які 
б відповідали сучасній обстановці та тенденціям 
розвитку на перспективу. Таким стратегічним на-
прямом є й удосконалення запобіжної діяльності 
підрозділів кримінальної поліції. Тому на сьогод-
ні питання правового та організаційного удоско-
налення діяльності підрозділів протидії наркоз-
лочинності НПУ набувають особливої уваги.

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми свідчить, що теоретико-ме-
тодологічним підґрунтям досліджуваної темати-
ки стали праці учених у різних галузях юридич-
ної науки, а саме: А. М. Бабенка, І. В. Баклан, 
М. Г. Вербенського, Є. О. Гладкової, Р. Р. Греня, 
І. О. Доброрез, А. П. Закалюка, Є. М. Карпенка, 
О. В. Кириченка, О. М. Міщанинця, Р. М. Пав-
ленка, Ю. Г. Пономаренка, В. Г. Пшеничного, 
Л. В. Раєцької, С. П. Рашевського, В. А. Тимо-
шенка, Д. О. Штанька, В. А. Ященка та ін.

Метою статті є з’ясувати зміст організації за-
побіжної діяльності підрозділів протидії наркоз-
лочинності НПУ та визначити шляхи її удоскона-
лення.

Викладення основного матеріалу. В енцикло-
педичних виданнях організація визначається, як: 
1) властивість будь-якого матеріального об’єкта, 
що виявляється в упорядкованості, внутрішньої 
будови; 2) соціальна функція суспільства, завдя-
ки який створюються виробничі, економічні та 
інші системи, встановлюється динамічна рівно-
вага між її елементами, забезпечуються сталість 
і водночас розвиток різних суспільних структур; 
3) одна з універсальних функцій суспільного 
управління – складова змісту управлінської ді-
яльності щодо впорядкування певних суспільних 
відносин, раціональної побудови органів управ-
ління, а також системи управління у цілому як 
сукупності відповідних управлінських елементів, 
що перебувають у відношеннях та зв’язках між 
собою і утворюють органічну цілісність, єдність; 
4) об’єднання людей, які спільно реалізують про-
граму або мету та діють на основі конкретних пра-
вил, процедур [1, с. 578].

У спеціальній літературі радянських часів ор-
ганізація запобігання злочинам ОВС визначалась 
як безперервне упорядкування, з урахуванням 
особливостей оперативної обстановки, викори-
стання сил та засобів з метою досягнення найкра-
щих кількісних та якісних показників, недопу-
щення можливих злочинів та тих, що задумуються 
та готуються, а також замаху на них [2, с. 3-4].

Враховуючи зазначені ознаки «організації», 
на наш погляд, організацію запобіжної діяльно-
сті підрозділів протидії наркозлочинності НПУ 
слід розглядати як сукупність організаційних дій 
керівників цих підрозділів або окремих її праців-
ників, які спрямовані на створення оптимальних 
умов, необхідних для здійснення комплексу пошу-
кових, оперативно-розшукових, адміністратив-
них, кримінально-процесуальних та інших захо-
дів (дій) превентивного призначення, спрямовані 
на окремі групи та конкретних осіб, які схильні до 
вчинення кримінальних правопорушень, пов’я-
заних з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсо-
рів, та/або мають кримінально протиправні намі-
ри щодо їх вчинення, або розпочали кримінально 
протиправну діяльність з метою мінімізації кри-
міногенних чинників та корекції поведінки осіб, 
схильних до вчинення цих правопорушень, недо-
пущення вчинення кримінальних правопорушень 
на різних стадіях кримінально протиправної ді-
яльності, а також мінімізації наркоманії в країні.

Слід зазначити, що ці підрозділи для досягнен-
ня мети протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і пре-
курсорів: 

1) вивчають, аналізують та оцінюють опера-
тивну обстановку у сфері незаконного обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів і прекурсорів, яка складається на території 
оперативного обслуговування; 

2) виявляють, узагальнюють та аналізують 
причини й умови, що сприяють незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів, направляють подання до 
відповідних органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та органі-
зацій щодо їх усунення; 

3) здійснюють на території обслуговування 
пошукові заходи для встановлення осіб, причет-
них до незаконного обігу наркотичних засобів, 
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психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 
забезпечують їх оперативно-довідковий облік та 
оперативне перекриття; 

4) забезпечують своєчасне реагування на заяви 
та повідомлення про кримінальні правопорушен-
ня, пов’язані з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і пре-
курсорів; 

5) здійснюють заходи з виявлення та викриття 
злочинних груп збувальників наркотичних засо-
бів, що мають міжрегіональний і транснаціональ-
ний характер; 

6) уживають заходів щодо викриття та лік-
відації підпільних лабораторій з виготовлення 
напівсинтетичних чи синтетичних наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів, 
попередження їх незаконного розповсюдження; 

7) організовують роботу із встановлення та до-
кументування фактів легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних від незаконного обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів; 

8) здійснюють облік осіб, які вживають нарко-
тичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, 
та інформують про таких осіб відповідні служби; 

9) беруть участь у розробці та реалізації дер-
жавних і регіональних програм протидії злочин-
ності, аналізі та прогнозуванні розвитку криміно-
генної ситуації.

Одним із пріоритетних напрямів протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів є 
протидія організованому наркобізнесу. У зв’язку 
з цим основними напрямами діяльності підрозді-
лів боротьби з наркозлочинністю НПУ в частині 
протидії організованим групам та злочинним ор-
ганізаціям є: участь у викритті та ліквідації тран-
снаціональних каналів незаконного постачання 
в Україну або переміщення її територією нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів, прекурсорів, підпільних нарколабораторій, 
каналів розповсюдження наркотиків, у тому чис-
лі з використанням мережі Інтернет, зі встанов-
ленням легалізації (відмивання) коштів, здобутих 
від незаконного обігу наркотиків.

При з’ясуванні питання щодо напрямів діяль-
ності ОВС у протидії незаконному обігу наркоти-
ків дослідниками ставилося завдання встановити 
об’єкти, на які спрямовані заходи у протидії неза-
конному обігу наркотиків. Під час опитування пра-
цівників ОВС з цього питання було встановлено, 
що заходи ОВС спрямовані на членів організова-
них злочинних угрупувань (14,2% респондентів); 
на осіб, які розповсюджують наркотики (73%); на 
простих споживачів наркотиків (46,3%); інші ва-
ріанти відповіді (0,8%) [3, с. 58].

Як зазначив Є. М. Карпенко, ефективний 
контроль за незаконним обігом наркотичних за-

собів, психотропних речовин, їх аналогів і пре-
курсорів може бути забезпечений завдяки реа-
лізації комплексу заходів, серед яких найбільш 
важливе значення мають такі: 1) організація до-
сліджень, спрямованих на вивчення механізмів 
функціонування ринків їх збуту й індустрії, ство-
рення системи експертних оцінок ефективності 
спеціальних поліцейських програм; 2) руйнуван-
ня мозкових центрів наркозлочинності; 3) роз-
роблення єдиної концепції та стратегії боротьби 
з наркозлочинністю на національному й міжна-
родному рівнях; 4) виділення значних фінансо-
вих коштів і матеріальних ресурсів, розроблення 
комплексних планів нанесення ударів по нарко-
організаціям, ефективної системи заходів для 
виявлення та конфіскації незаконних доходів, 
ліквідації каналів «відмивання» коштів і, зви-
чайно, широкого міжнародного співробітництва; 
5) створення системи контролю за переміщенням 
прекурсорів [4, с. 163].

На сьогодні існує певна практика організації 
діяльності підрозділів кримінальної поліції, яка 
складається з певних етапів, зокрема до таких 
етапів слід віднести:

1) вивчення, аналіз та оцінка криміногенної об-
становки на території обслуговування, яка вклю-
чає до себе сукупність різноманітних процесів, що 
органічно пов’язані, постійно змінюються і визна-
чають характер та інтенсивність запобіжної ді-
яльності підрозділів протидії наркозлочинності;

2) планування підрозділами протидії наркоз-
лочинності заходів щодо запобігання незаконно-
му обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів та прекурсорів, яке становить 
собою цілеспрямований процес розробки плану 
на визначений термін, в якому на основі мети і за-
вдань протидії наркозлочинності на території кра-
їни або певній адміністративно-територіальній 
одиниці окреслюються шляхи й засоби їх досяг-
нення, нормативне, інформаційне, організаційне, 
методичне та ресурсне забезпечення;

3) розстановка сил та засобів підрозділами про-
тидії наркозлочинності під час запобіжної діяль-
ності;

4) організація взаємодії підрозділи протидії 
наркозлочинності з іншими підрозділами НПУ, 
а також взаємодії з правоохоронними та держав-
ними органами, засобами масової інформації, гро-
мадськістю під час запобіжної діяльності;

5) контроль за діяльністю підрозділів протидії 
наркозлочинності, що забезпечує своєчасну поін-
формованість про стан організації цієї роботи, доз-
воляє забезпечити об’єктивний аналіз запобіжної 
діяльності і визначити завдання й способи їх вирі-
шення, дає можливість вчасно вносити корективи 
щодо дотримання цими підрозділами чинного за-
конодавства, засвоювати і використовувати пере-
довий досвід й оперативно-значущу інформацію.
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Належна організація цього виду діяльності 
дозволяє зосередити увагу цих підрозділів на най-
більш важливих, вирішальних напрямах протидії 
наркозлочинності; своєчасно виявляти недоліки в 
їх роботі та здійснювати заходи щодо їх усунення; 
удосконалювати роботу щодо протидії наркозло-
чинності шляхом заміни застарілих форм і мето-
дів новими, найбільш ефективнішими.

З урахуванням специфіки діяльності підрозді-
лів протидії наркозлочинності НПУ кінцевою ме-
тою запобіжної діяльності цих підрозділів є забез-
печення антинаркотичної безпеки в країні.

У зв’язку з цим виникає питання щодо ефектив-
ності запобіжної діяльності підрозділів протидії 
наркозлочинності НПУ, яка залежить насамперед 
від ефективної діяльності цих підрозділів, основою 
якої є забезпечення якісного виконання покладе-
них на них завдань за цим напрямом діяльності.

На наш погляд, критеріями оцінки ефектив-
ності діяльності підрозділів протидії наркозло-
чинності НПУ є система кількісних та якісних 
показників їх роботи щодо запобігання наркозло-
чинності, які відображаються у характеристиках 
реальної діяльності цих підрозділів.

На сьогодні реальний стан оцінки ефективності 
діяльності підрозділів протидії наркозлочинності 
НПУ потребує вдосконалення, оскільки відсутні 
чіткі критерії оцінки діяльності цих підрозділів. 
Як зазначили 75% опитаних респондентів з чис-
ла працівників кримінальної поліції, це негатив-
но сприяє встановленню сучасного стану протидії 
злочинності і виявленню негативних тенденцій 
діяльності цих підрозділів.

Згідно із Законом України від 02 липня 
2015 року «Про Національну поліцію» основним 
критерієм оцінки ефективності діяльності органів 
і підрозділів НПУ є рівень довіри населення до по-
ліції, крім того враховується кількість зареєстро-
ваних злочинів за певний проміжок часу, що у свою 
чергу мінімізує факти приховування криміналь-
них правопорушень з боку працівників поліції [5].

Загальні засади оцінки діяльності поліції ви-
значені й у підзаконних актах України. Напри-
клад, в Указі Президента України від 10 липня 
2005 року «Про заходи щодо забезпечення особи-
стої безпеки громадян та протидії злочинності» 
визначено, що оцінка діяльності органів прокура-
тури України, органів внутрішніх справ та інших 
правоохоронних органів проводиться на підставі 
показників, які характеризують рівень довіри на-
селення до правоохоронних органів, забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, відобража-
ють результати їх службової діяльності, реальний 
стан злочинності в державі та її окремих регіонах 
і спираються на об’єктивні статистичні дані [6].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.02.2018 № 58 «Про затвердження 
Порядку проведення оцінки рівня довіри населен-

ня до Національної поліції» об’єктами оцінки є: 
а) рівень задоволення потреби населення в полі-
цейських послугах; б) процеси, що відбуваються 
в системі Національної поліції, та характеристи-
ки і результати її діяльності [7].

На сьогодні нормативно-правовими актами 
МВС України критерії оцінки діяльності опера-
тивних підрозділів НПУ, у тому числі й підрозді-
лів протидії наркозлочинності, не визначено.

Слід зазначити, що у Настанові про діяльність 
органів і підрозділів внутрішніх справ України 
з попередження злочинів, затвердженої наказом 
МВС України від 25.06.2001 № 507, яка на сьо-
годні втратила чинності, ефективність роботи 
з попередження злочинів визначалася ступенем 
її позитивного впливу на структуру, динаміку і 
рівень злочинності на території держави, області, 
міста, району, реальний стан громадського поряд-
ку і громадської безпеки на вулицях і в інших гро-
мадських місцях, житловому секторі, на об’єктах 
транспорту і транспортних магістралях. Основним 
критерієм оцінки діяльності ОВС з попереджен-
ня злочинів було визначено думка населення про 
цю роботу. Результати роботи ОВС з попереджен-
ня злочинів оцінювалося також: за динамікою і 
питомою вагою злочинів, відвернених на стадії 
підготовки або замаху; за співвідношенням кіль-
кості виявлених малозначних злочинів проти осо-
би з кількістю тяжких злочинів проти особи; за 
структурою, динамікою і рівнем злочинів, учине-
них за участю неповнолітніх; за структурою, ди-
намікою і рівнем господарських злочинів і злочи-
нів проти власності; за структурою, динамікою і 
рівнем злочинів проти громадського порядку, сус-
пільної безпеки, життя та здоров’я населення [8].

На сьогодні реальний стан оцінки ефективності 
діяльності підрозділів протидії наркозлочинності 
НПУ є незадовільним. Виробка критеріїв оцінки 
діяльності цих підрозділів, особливо в сучасних 
умовах реформування правоохоронної системи, є 
доволі складною проблемою, яка може бути вирі-
шена протягом певного часу.

На наш погляд, за основу до основних критері-
їв оцінки запобіжної діяльності підрозділів проти-
дії наркозлочинності НПУ повинні бути покладе-
ні наступні кількісні та якісні показники:

– думка громадськості щодо роботи зазначених 
підрозділів і стан наркозлочинності та наркома-
нії на території оперативного обслуговування (на 
підставі аналізу матеріалів соціологічного опиту-
вання, засобів масової інформації, правозахисних 
організацій та інших недержавних установ тощо);

– кількість виявлених підрозділами протидії 
наркозлочинності НПУ осіб, від яких у зв’язку 
з  їх кримінально протиправною діяльністю в ми-
нулому, антигромадським способом життя або по-
ведінкою можна очікувати вчинення наркозлочи-
нів та стан профілактичної роботи з ними;
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– кількість фактів попередження підрозділами 
протидії наркозлочинності кримінальних право-
порушень щодо осіб, які мали намір вчинити збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів;

– кількість виявлених зазначених криміналь-
них правопорушень, які були припинені праців-
никами оперативних підрозділів на стадії готу-
вання чи замаху;

– кількість виявлених та притягнутих до кри-
мінальної відповідальності осіб, які входили до 
складу організованих груп та злочинних організа-
цій, та займалися наркобізнесом;

– кількість виявлених нарколабораторій на те-
риторії оперативного обслуговування; 

– кількість виявлених каналів розповсюджен-
ня наркотиків, у тому числі з використанням ме-
режі Інтернет, зі встановленням легалізації (від-
мивання) коштів, здобутих від незаконного обігу 
наркотиків.

Зазначений перелік показників не є вичерпа-
ним та потребує подальшого удосконалення.

Як зазначили І. І. Пазиніч та О. В. Кириченко, 
однією із найважливіших складових механізму 
регулювання запобіжної діяльності ОВС є його 
організаційно-аналітичне забезпечення, яке має 
бути пов’язано з отриманням, обробкою, аналі-
зом, використанням та збереженням інформації, 
що відображає реальні явища та процеси, факти 
та обставини, що відбуваються у сфері протидії 
злочинності [9, с. 162-163].

Тому через нестачу необхідної інформації про-
тидія наркозлочинності не може бути достатньо 
ефективною. Без неї неможливо сформулювати 
мету та завдання протидії, дати оцінку ситуації, 
визначити проблеми, спрогнозувати подальший 
розвиток подій, підготувати організаційно-так-
тичні рішення тощо. 

На наш погляд, зміст такої інформації повин-
но складати інформація про: 1) кількісні та якіс-
ні показники наркозлочинності; 2) причинно-у-
мовний комплекс детермінації цього суспільно 
небезпечного явища; 3) особу злочинця та інші 
категорії правопорушників, які можуть стати на 
кримінально протиправний шлях; 4) стан та за-
соби підвищення ефективності запобігання нар-
козлочинності. Як зазначили О.М. Бандурко та 
Л.М. Давиденко, таку інформацію прийнято на-
зивати кримінологічною [10, с. 120].

Під інформаційним забезпеченням деякими 
вченими розуміється діяльність, яка організову-
ється у рамках управління, спрямовану на про-
ектування, функціонування та вдосконалення ін-
формаційних систем, які забезпечують ефективне 
виконання завдань управління [11, с. 21], а під 
інформаційно-аналітичним забезпеченням діяль-
ності оперативних підрозділів ОВС слід розуміти 
консолідацію масивів інформації у вигляді баз і 

банків даних, упорядкування, систематизацію, 
а також перетворення оперативної інформації з 
виробництвом нових знань для прийняття управ-
лінських рішень [12, с. 53].

Таким чином, інформаційне забезпечення за-
побіжної діяльності підрозділів протидії наркоз-
лочинності НПУ слід розглядати як діяльність 
цих підрозділів, яка направлена на отримання 
кримінологічної інформації, її фіксацію, оброб-
ку, зберігання, а також використання зазначених 
даних з метою виконання відповідними підрозді-
лами покладених на них функцій та завдань щодо 
запобігання наркозлочинності. При цьому під час 
запобіжної діяльності може використовуватися 
як внутрішня інформація, що отримана та опра-
цьована підрозділами протидії наркозлочинності 
(наприклад, з документів первинного обліку та 
реєстрації заяв та повідомлень, матеріалів кри-
мінальних проваджень, з оперативних та про-
філактичних обліків тощо), так і зовнішня, яка 
отримана іншими суб’єктами, але отримана за іні-
ціативою підрозділів протидії наркозлочинності 
або прийнята від зацікавлених осіб (з матеріалів 
інших правоохоронних органів та суду, з матері-
алів державних органів, громадських об’єднань, 
з матеріалів засобів масової інформації, результа-
ти опитування громадян тощо).

Для запровадження ефективних заходів щодо 
протидії наркозлочинності необхідно систематич-
но узагальнювати та аналізувати відповідну ін-
формацію для використання її як у стратегічних, 
так і у тактичних цілях щодо запобігання їй.

Тому аналітичне забезпечення запобіжної  
діяльності підрозділів протидії наркозлочинності 
засновано на комплексному використанні загаль-
них та спеціальних методик аналізу при дослі-
дженні масивів кримінологічної інформації та ін-
ших інформаційних ресурсів з метою отримання 
нових знань стратегічного, організаційного, так-
тичного та прогностичного характеру, що мають 
значення для вирішення завдань протидії наркоз-
лочинності.

На сьогодні, нажаль, недостатнім є рівень ор-
ганізації інформаційного та аналітичного забез-
печення запобіжної діяльності суб’єктів протидії 
злочинності, у тому числі й підрозділів протидії 
наркозлочинності НПУ, відсутня єдина система 
обміну інформацією між правоохоронними орга-
нами, недосконалість нормативної бази в частині 
використання сучасних інформаційних техноло-
гій у цій сфері та ін. Як зазначив А. П. Закалюк, 
інформаційне забезпечення запобіжної діяльності 
знаходиться на низькому рівні. Ще у 1999 р. Ака-
демію правових наук до Кабінету Міністрів Укра-
їни було подано наукові розробки щодо причин і 
умов деяких видів злочинності з пропонуванням 
розроблення наукових засад створення Державної 
автоматизованої системи кримінологічної інфор-
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мації (ДАСКІ), яка мала містити інформацію про 
причини й умови злочинності, тенденції їх зміни. 
Але пропозиції не були підтримані в основному з 
посиланням на відсутність фінансових можливо-
стей та складність отримати наявну статистичну 
інформацію від різних відомств [85, с. 363-364].

Висновки. На сьогодні виникла потреба щодо 
створення Єдиної інформаційної системи право-
охоронних органів, яка б включала в себе не лише 
статистичні дані щодо злочинності або окремих її 
видів, а й дані щодо кримінологічних чинників 
злочинності та її окремих видів.

У зв’язку з удосконалення аналітичної діяль-
ності щодо протидії незаконному обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів, у тому числі й запобіганні йому, та-
кож пропонується залучати до аналітичної робо-
ти колишніх працівників підрозділів по боротьбі 
з наркозлочинністю МВС України з числа пенсі-
онерів, які за своїми професійними, аналітични-
ми та іншими якостями могли б здійснити аналіз 
стану наркозлочинності на території оператив-
ного обслуговування, визначити тенденції поши-
рення окремих видів наркозлочинів та чинники, 
що впливають на існування наркозлочинності, на 
певній адміністративно-територіальній одиниці 
та запропонувати можливі шляхи протидії їй.

Література
1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. 

Ю.С. Шемшученко та ін. Київ : Укр. енцикл., 2002. 
Т.4: Н–П. 720 с.

2. Лекарь А. Г. Основы организации предотвраще-
ния преступлений органами внутренних дел : учеб. по-
соб. Ташкент : Типография ХОЗУ МВД УзССР, 1988. 
44 с.

3. Вплив програм замісної підтримуючої терапії на 
криміногенну ситуацію у державі: Аналітичний звіт 
за результатами наукового дослідження / О. М. Джу-
жа, О. М. Стрільців, С. В. Дворяк, А. П. Толопіло, 
В. Г. Ожогова та ін. ; за ред. О. М. Джужі. Харків :  
Права людини, 2012. 82 с.

4. Карпенко Є. М. Діяльність правоохоронних ор-
ганів країн Європейського Союзу щодо запобігання 
незаконному обігу наркотичних засобів. Науковий 
вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 3. 
С. 161–165.

5. Про Національну поліцію: Закон України від 
02.07.2015 № 580-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/580-19#Text.

6. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 
громадян та протидії злочинності : Указ Президента 
України від 10.07.2005 № 1119/2005. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005#Text.

7. Про затвердження Порядку проведення оцінки рів-
ня довіри населення до Національної поліції : постанова 
Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 58. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya- 
poryadku-provedennya-ocinki-rivnya-doviri-naselennya-
do-nacionalnoyi-policiyi.

8. Про затвердження Настанови про діяльність ор-
ганів і підрозділів внутрішніх справ України з попере-
дження злочинів : Наказ МВС України від 25.06.2001 
№ 507 (втратив чинності).

9. Пазиніч І. І., Кириченко О. В. Актуальні про-
блеми запобіжної діяльності оперативних підрозділів 
органів внутрішніх справ України. Сторіччя  розшу-
ку:  історія,  сучасність,  перспективи : матер. Міжн.  
наук.-практ. конф. (Одеса, 24 жовт. 2008 р.). Одеса : 
Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2008. С. 162-163.

10. Бандурка О. М., Давиденко Л. М. Преступность 
в Украине: причины и противодействие : монограф. 
Харьков : Гос. спец. изд-во “Основа”, 2003. 368 с.

11. Вилкс А. Торговля людьми и их органами: кри-
минологические, политические и социальные аспекты 
проблемы. Взгляд на криминальные реалии ХХІ века ; 
пер. с англ. Тэсс Л. Рига, 2005. 114 с.

12. Кондратьєв Я. Ю., Хахановський В. Г. Норма-
тивно-правова база інформаційно-аналітичного забез-
печення діяльності оперативних підрозділів міліції. 
Науковий  вісник  Національної  академії  внутрішніх 
справ України. 2003. №3. Ч.2. С. 53.

13. Закалюк А. П. Курс сучасної української кри-
мінології: теорія і практика: У 3 кн. Кн.1 : Теоретичні 
засади та історія української кримінологічної науки. 
Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 424 с.

Анотація

Кузик В. В. Організація запобіжної діяльності  
підрозділів протидії наркозлочинності Національної 
поліції України. – Стаття.

Актуальність статті полягає в тому, що сучасний 
стан злочинності та реформування органів внутріш-
ніх справ, а у подальшому й підрозділів Національної 
поліції України, спонукає до перегляду стратегічних 
напрямів їх діяльності, стимулює пошук нових під-
ходів щодо забезпечення правопорядку та протидії 
злочинності, саме таких, які б відповідали сучасній 
обстановці та тенденціям розвитку на перспективу. 
Таким стратегічним напрямом є й удосконалення запо-
біжної діяльності підрозділів кримінальної поліції. 
Тому на сьогодні питання правового та організаційного 
удосконалення діяльності підрозділів протидії наркоз-
лочинності Національної поліції України набувають 
особливої уваги. У статті визначено поняття та етапи 
організації запобіжної діяльності підрозділів протидії 
наркозлочинності Національної поліції України, з’я-
совані критерії оцінки ефективності діяльності під-
розділів протидії наркозлочинності та особливості їх 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Зазначено, 
що на сьогодні виникла потреба щодо створення Єдиної 
інформаційної системи правоохоронних органів, яка б 
включала в себе не лише статистичні дані щодо злочин-
ності або окремих її видів, а й дані щодо криміноло-
гічних чинників злочинності та її окремих видів. Для 
запровадження ефективних заходів щодо протидії нар-
козлочинності необхідно систематично узагальнювати 
та аналізувати відповідну інформацію для використан-
ня її як у стратегічних, так і у тактичних цілях щодо 
запобігання їй. Тому аналітичне забезпечення запобіж-
ної діяльності підрозділів протидії наркозлочинності 
засновано на комплексному використанні загальних та 
спеціальних методик аналізу при дослідженні масивів 
кримінологічної інформації та інших інформаційних 
ресурсів з метою отримання нових знань стратегічно-
го, організаційного, тактичного та прогностичного ха-
рактеру, що мають значення для вирішення завдань 
протидії наркозлочинності. Запропоновано залучати 
до аналітичної роботи колишніх працівників підроз-
ділів по боротьбі з наркозлочинністю МВС України з 
числа пенсіонерів, які за своїми професійними, аналі-
тичними та іншими якостями могли б здійснити ана-
ліз стану наркозлочинності на території оперативного 
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обслуговування, визначити тенденції поширення ок-
ремих видів наркозлочинів та чинники, що впливають 
на існування наркозлочинності, на певній адміністра-
тивно-територіальній одиниці.

Ключові слова: організація, діяльність, криміналь-
на поліція, підрозділи протидії наркозлочинності, 
запобігання, наркозлочинність

Summary

Kuzyk V. V. Organization of precautionary measures 
of the units of countering drug crime of the National  
Police of Ukraine. – Article.

The relevance of the article is that the current state of 
crime and reform of law enforcement agencies, and later 
units of the National Police of Ukraine, encourages the 
revision of strategic areas of their activities, stimulates 
the search for new approaches to law enforcement and 
crime, those that would meet current situation and devel-
opment trends for the future. Such a strategic direction 
is to improve the preventive activities of criminal police 
units. Therefore, today the issues of legal and organiza-
tional improvement of the activities of the drug crime 
units of the NPU are receiving special attention. The arti-
cle defines the concepts and stages of organizing a meas-
ure of suppression of drug-crime counteraction units of 
the National Police of Ukraine, clarifies the criteria for 
assessing the effectiveness of the activities of drug-coun-

termeasures units and the specifics of their information 
and analytical support. It is noted that today there is a 
need to create a Unified Information System for Law En-
forcement Agencies, which would include not only statis-
tical data on crime or its individual types, but also data on 
criminological factors of crime and its individual types. 
In order to implement effective measures to combat drug 
crime, it is necessary to systematically summarize and 
analyze relevant information for use in both strategic and 
tactical purposes to prevent it. Therefore, analytical sup-
port of preventive activities of drug crime units is based 
on the integrated use of general and special methods of 
analysis in the study of criminological information and 
other information resources to gain new strategic, organ-
izational, tactical and prognostic knowledge relevant to 
drug crime. It was proposed to involve in the analytical 
work former employees of the units for combating drug 
crime of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from 
among pensioners, who, by their professional, analytical 
and other qualities, could analyze the state of drug crime 
in the area of operational service, determine the trends in 
the spread of certain types of drug crimes and factors af-
fecting the existence drug crime, in a certain administra-
tive-territorial unit.

Key  words: organization, activity, criminal police, 
units of countering drug crime, counteraction, drug 
crime.


