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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  
ТА ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Постановка проблеми. Діяльність будь-яких 
державних суб’єктів, функціонування легіти-
мних суспільних інституцій повинні бути заснова-
ні на відповідних правових засадах. При цьому від 
того, наскільки повно визначено такі правові заса-
ди, напряму залежить й ефективність відповідної 
діяльності, в тому числі органів Національної по-
ліції України щодо запобігання та протидії нарко-
манії на регіональному рівні. Встановлення право-
вих засад такої діяльності дозволить як визначити 
систему нормативно-правового регулювання до-
сліджуваної діяльності, вказати на її недоліки, 
так і запропонувати можливі шляхи їх усунення.

Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Як предмет науко-
вих пошуків, правові засади діяльності Націо-
нальної поліції України взагалі, а також під час 
запобігання та протидії протиправним діянням 
зокрема, виступали в працях наступних уче-
них-правознавців: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандур-
ка, О.І. Безпалова, Ю. П. Битяк, С.М. Гусаров, 
В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, 
О. М. Музичук, О. П. Рябченко, М. М. Тищенко, 
В. М. Шаповал тощо. Проведені зазначеними вче-
ними наукові дослідження мають велике теоре-
тичне й практичне значення як в аспекті визна-
чення правових засад діяльності Національної 
поліції України, так і діяльності із запобігання та 
протидії правопорушенням, в тому числі пов’я-
заних із наркоманією. Разом із тим доводиться 
констатувати, що саме визначенню правових за-
сад діяльності Національної поліції України щодо 
запобігання та протидії наркоманії на регіональ-
ному рівні увага майже не приділялася, а стрімке 
оновлення чинного національного законодавства, 
що регулює дану сферу суспільних правовідно-
син, обумовлює здійснення додаткових наукових 
пошуків і визначає актуальність обраної тема-
тики. Тому мета представленої наукової статті 
полягає у визначенні правових засад діяльності 
Національної поліції України щодо запобігання 
та протидії наркоманії на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. Відправною точ-
кою вирішення поставленого наукового завдання 
слід вважати уточнення понятійного апарату, що 
використовується в представленому дослідженні. 
Зокрема, вчені-правознавці вказують на те, що 
категорія «правові засади» можна використову-
вати в декількох, подекуди зовсім різних значен-

нях. Так, В.Б. Пчелін відзначає, що категорію 
«правові засади» можна сприймати принаймні з 
двох позицій – її широкого та вузького розумін-
ня. У першому випадку мова йде про норматив-
но-правові засади відповідної діяльності, а також 
правовідносини, які виникають під час такої ді-
яльності, з характерним для них складом (систе-
ми суб’єктів та їх правового статусу). Говорячи 
про вузьке розуміння правових засад, наголошує 
вчений, мову слід вести лише про сукупність нор-
мативно-правових актів, у відповідності до яких 
здійснюється вплив на відповідні суспільні від-
носини [1, с. 53-54]. У цілому з наведеною позиці-
єю варто погодитись. Тому, говорячи про правові 
засади діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання та протидії наркоманії на регіо-
нальному рівні, ми маємо на увазі сукупність пра-
вових норм, на рівні яких закріплено основи та-
кої діяльності, тобто право об’єктивне. При цьому 
слід підкреслити, що, як зауважують фахівці з те-
орії права, до ознак об’єктивного права належать: 
можливість певної поведінки; можливість, що на-
лежить суб’єкту праву – правомочному; надаєть-
ся з метою задоволення інтересів правомочного; 
існує в правовідносинах; є мірою можливої пове-
дінки, порушення якої є зловживанням правом; 
існує лише відповідно до юридичного обов’язку; 
встановлюється юридичними нормами; забезпе-
чується (гарантується державою) [2, с. 511-512].

Окремо слід наголосити на тому, що правові 
засади діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання та протидії наркоманії на регі-
ональному рівні представлені сукупністю не будь-
яких правових актів, а саме нормативно-правових 
актів. Це пов’язано з тим, що правові акти, окрім 
нормативних, включають до свого складу й акти 
індивідуальної дії, які, як відомо, норм права не 
містять, направлені конкретному адресату й роз-
раховані, як правило, на одноразове застосування. 
Також слід враховувати й те, що вказані норматив-
но-правові акти, які в своїй сукупності утворюють 
правові засади діяльності поліції в окресленому 
напрямку, взаємодіють між собою з урахуванням 
ієрархічних зв’язків, які представлені юридич-
ною силою окремо взятого з таких правових актів.

У контексті вищенаведеного вбачається до-
цільним при розкритті змісту окремого норма-
тивно-правового акта, на рівні якого визначено 
правові засади діяльності Національної поліції 
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України щодо запобігання та протидії наркоманії 
на регіональному рівні, враховувати його юри-
дичну силу, яка вказує на його місце серед інших 
актів. Так, нормативно-правовим актом, який 
має найвищу юридичну силу, є Основний Закон 
України – Конституція України від 28 червня 
1996 року [3]. Аналіз положень вищенаведеного 
нормативно-правового акта свідчить про те, що 
вони не містять згадок ані про поліцію, ані про 
взагалі діяльність із запобігання та протидії нар-
команії. Таке положення справ є цілком виправ-
даним і логічним, оскільки на рівні основного 
нормативно-правового акта не можливо перед-
бачити правову регламентацію всіх суспільних 
відносин навіть у загальному вигляді. Тут мова 
може йти лише про загальні правила їх регламен-
тації, встановлення загального вектору їх охоро-
ни й захисту, що з огляду на досліджувану сферу, 
представлено наступними конституційними при-
писами: людина, її життя та здоров’я визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3); 
кожен має право захищати своє життя та здоров’я, 
життя та здоров’я інших людей від протиправних 
посягань (ст. 27); обмеження в реалізації певних 
прав (право на свободу думки і слова, світогляду 
та віросповідання, об’єднання тощо) з метою захи-
сту й охорони здоров’я населення (ст. ст. 34, 35, 
36, 37, 39); кожен має право на охорону здоров’я 
(ст. 49) [3]. Окрім цього, на рівні Основного Зако-
ну України закріплено основи правового статусу 
всіх органів державної влади, в тому числі органів 
поліції: поділ влади на законодавчу, виконавчу 
та судову (ст. 6); статус органів виконавчої влади 
(Розділ IV), а також сформовано загальноправові 
принципи діяльності органів державної влади, на-
приклад, верховенство права та законність (ст. 8), 
рівність (ст. 24) [3].

Отже, Конституція України закріплює загаль-
ноправові засади діяльності органів Національної 
поліції України щодо запобігання та протидії нар-
команії на регіональному рівні. І хоча конститу-
ційні положення не містять прямих згадок ані про 
поліцію, ані взагалі про діяльність із запобігання 
та протидії наркоманії, вони торкають ряду важ-
ливих аспектів даних правовідносин: визначають 
основи правового статусу поліції та загальнопра-
вові принципи її діяльності; закріплюють осно-
воположні права людини щодо захисту й охорони 
її життя та здоров’я. Окрім цього, враховуючи 
те, що Конституція України є Основним Зако-
ном України, тобто нормативно-правовим актом, 
що має найвищу юридичну силу, всі інші правові 
акти повинні бути прийнятті з урахуванням її по-
ложень, на їх основі та на їх виконання.

Наступним рівнем нормативно-правових ак-
тів, положення яких визначають правові засади 
діяльності Національної поліції щодо запобігання 
та протидії наркоманії на регіональному рівні, є 

той, що представлений міжнародними договора-
ми України. Комплексний аналіз вищенаведених 
законодавчих приписів дозволяє стверджувати, 
що міжнародні договори України, на рівні яких 
визначено правові засади діяльності органів На-
ціональної поліції України щодо запобігання та 
протидії наркоманії на регіональному рівні, за 
своєю юридичною силою знаходяться між Ос-
новним Законом України та іншим законодав-
ством. В якості прикладу міжнародних договорів 
України, на рівні яких визначено правові засади 
діяльності органів Національної поліції Украї-
ни в досліджуваній сфері, слід назвати наступ-
ні: 1) Єдина конвенція про наркотичні засоби від 
30 березня 1961 року [4]; 2) Конвенція про пси-
хотропні речовини від 21 лютого 1971 року [5]; 
3) Конвенція про боротьбу проти незаконного обі-
гу наркотичних засобів та психотропних речовин 
від 20 грудня 1988 року [6]; 4) Декларація про 
керівні принципи скорочення попиту на нарко-
тики від 10 червня 1998 року [7]; 5) Декларація 
про боротьбу проти незаконного обігу наркотиків 
і зловживань наркотичними засобами від 14 груд-
ня 1984 року [8]; 6) Декларація про злочинність 
і суспільну безпеку від 12 грудня 1996 року [9].

Наступний рівень нормативно-правової регла-
ментації діяльності Національної поліції України 
щодо запобігання та протидії наркоманії в Укра-
їні на регіональному рівні представлений зако-
нами України. В першу чергу слід назвати Закон 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 
2015 року, в якому закріплено правовий статус 
Національної поліції як центрального органу ви-
конавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, про-
тидії злочинності, підтримання публічної безпеки 
та порядку. У даному нормативно-правому акті 
визначені важливі аспекти, пов’язані з діяльністю 
даного правоохоронного органу: завдання, правова 
основа та принципи його діяльності; система полі-
ції та правовий статус поліцейських; повноважен-
ня поліції та поліцейські заходи, що здійснюються 
задля їх реалізації; загальні засади громадського 
контролю за діяльністю поліції; тощо [10]. У цьо-
му контексті можна згадати ряд законів України, 
якими регламентовано окремі напрямки діяльно-
сті Національної поліції щодо протидії наркома-
нії на регіональному рівні: Закон України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 
1992 року [11]; Закон України «Про заходи протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів та зловживанню ними» 
від 15 лютого 1995 року [12]; Закон України «Про 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекур-
сори» від 15 лютого 1995 року [13]; Закон України 
«Про лікарські засоби» від 4 квітня 1006 року [14]; 
Закон України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності» від 2 березня 2015 року [15].
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Правові засади діяльності Національної полі-
ції щодо запобігання та протидії наркоманії на ре-
гіональному рівні закріплено й у положеннях ко-
дифікованого законодавства. В першу чергу слід 
назвати ті, що закріплюють міру юридичної від-
повідальності за порушення законодавства в сфері 
обігу наркотичних засобів. До таких актів нале-
жить Кодекс України про адміністративні право-
порушення від 7 грудня 1984 року (далі – КпАП 
України). У ст. ст. 222, 255 зазначеного кодифіко-
ваного акта законодавства встановлено компетен-
цію органів Національної поліції щодо розгляду 
справ про адміністративні правопорушення та 
складання протоколів про адміністративні пра-
вопорушення в таких справах, а в ст. ст. 44, 44-1, 
106-1, 106-2, 129, 130 КпАП України закріпле-
ні склади адміністративних правопорушень, які 
пов’язані з наркоманією, та відповідні їм міри від-
повідальності [16]. У положеннях Кримінально-
го процесуального кодексу України від 13 квітня 
2012 року визначено порядок здійснення кримі-
нального провадження органами та посадовими 
особами Національної поліції України щодо пра-
вопорушень, пов’язаних з незаконним обігом нар-
котичних засобів та їх вживанням [17]. При цьому 
перелік таких правопорушень наведено в Кримі-
нальному кодексі України від 5 квітня 2001 року 
(ст. ст. 276-1, 287, 305-320 КК України) [18].

Наступна група нормативно-правових актів, 
на рівні яких закріплено правові засади діяльно-
сті Національної поліції України щодо запобіган-
ня та протидії наркоманії на регіональному рівні, 
представлена актами, які в своїй сукупності утво-
рюють підзаконну систему нормативно-правової 
регламентації даної сфери суспільних відносин. 
Так, провідну роль у визначенні правових засад 
запобігання та протидії наркоманії на регіональ-
ному рівні відіграють нормативно-правові акти 
Президента України. Для нас інтерес представ-
ляють лише укази Президента України, на рівні 
яких закріплено правові засади діяльності Націо-
нальної поліції України щодо запобігання та про-
тидії наркоманії на регіональному рівні. В якості 
прикладу таких нормативно-правових актів слід 
навести наступні:1) указ Президента України від 
12 січня 2015 року [19]; 2) указ Президента Укра-
їни «Про додаткові невідкладні заходи щодо про-
тидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» від 12 грудня 
2007 року № 1208/2007 [20]; 3) указ Президента 
України від 18 травня 2019 року № 286/2019 [21]; 
4) указ Президента України «Про додаткові захо-
ди щодо забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина, громадського порядку та посилення 
боротьби зі злочинністю» від 28 березня 2008 року 
№ 276/2008 [22]; 5) указ Президента України від 
7 грудня 2000 року № 1313/2000 [23]; 6) указ Пре-
зидента України «Про першочергові захисту прав 
дітей» від 11 липня 2005 року № 1086/2005 [24]; 

7) указ Президента України «Про невідкладні до-
даткові заходи щодо зміцнення моральності у су-
спільстві та утвердження здорового способу жит-
тя» від 15 березня 2002 року № 258/2000 [25].

Значний обсяг адміністративного законодав-
ства, на рівні якого визначено правові засади запо-
бігання та протидії наркоманії на регіональному 
рівні, утворюють підзаконні нормативно-правові 
акти Кабінету Міністрів України. Зокрема, серед 
постанов Кабінету Міністрів України, на рівні 
яких закріплено правові засади діяльності Націо-
нальної поліції щодо запобігання та протидії нар-
команії на регіональному рівні, в якості прикладу 
слід назвати наступні: 1) постанова Кабінету Міні-
стрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, якою 
затверджено Положення «Про Національну полі-
цію» [26]; 2) постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 6 травня 2000 року № 770, якою затвердже-
но перелік наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів [27]; 3) постанова Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 2019 року № 689, 
якою затверджено Порядок проведення моніто-
рингу наркотичної та алкогольної ситуації в Укра-
їні [28]; 4) постанова Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2016 року № 282, якою затверджено 
Ліцензійні умови провадження господарської ді-
яльності з культивування рослин, включених 
до таблиці I переліку наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, розроблення, вироб-
ництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на те-
риторію України, вивезення з території України, 
використання, знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених 
до зазначеного переліку [29]; 5) постанова Кабі-
нету Міністрів України від 13 травня 2013 року 
№ 333, якою затверджено Порядок придбання, 
перевезення, зберігання, відпуску, використання 
та знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у закладах охорони здо-
ров’я [30]; 6) постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 3 червня 2009 року № 589, якою затвердже-
но Порядок провадження діяльності, пов’язаної з 
обігом наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів, та контролю за їх обігом [31]; 
7) постанова Кабінету Міністрів України від 
17 грудня 2008 року № 1103, якою затверджено 
Порядок направлення водіїв транспортних засобів 
для проведення огляду з метою виявлення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
або перебування під впливом лікарських препа-
ратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
і проведення такого огляду [32]; 8) постанова Ка-
бінету Міністрів України від 7 травня 2008 року 
№ 422, якою затверджено Порядок зберігання 
наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, вилучених з незаконного обігу [33].
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Найчисельнішу групу підзаконних норматив-
но-правових актів, які в своїй сукупності утво-
рюють адміністративне законодавство, на рів-
ні якого визначено правові засади запобігання 
та протидії наркоманії на регіональному рівні, 
складають акти центральних органів виконавчої 
влади. Так, з огляду на приписи ч. 2 ст. 1 Зако-
ну України «Про Національну поліцію» відносно 
того, що діяльність поліції спрямовується та ко-
ординується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ України [10], в якості 
провідного центрального органу виконавчої вла-
ди, який шляхом видання відповідного норма-
тивно-правового акта закріплює правові засади 
діяльності Національної поліції щодо запобіган-
ня та протидії наркоманії на регіональному рів-
ні, слід назвати Міністерство внутрішніх справ 
України (далі – МВС України) [34]. Прикладом 
таких актів можуть слугувати наступні: наказ 
МВС України від 29 січня 2018 року № 52, яким 
затверджено Вимоги до об’єктів і приміщень, 
призначених для здійснення діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та зберігання вилучених з незакон-
ного обігу таких засобів і речовин [35]; наказ 
МВС України «Про деякі питання провадження 
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин та прекурсорів» від 
10 січня 2018 року № 9 [36]. Окрім цього, з метою 
запобігання та протидії наркоманії на регіональ-
ному рівні МВС України приймаються спільні 
нормативно-правові акти з рядом інших відомств, 
наприклад: спільний наказ Генеральної прокура-
тури України, МВС України, Служби безпеки 
України, Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, Міністерства фінансів України, 
Міністерства юстиції України від 16 листопада 
2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5, 
яким затверджено Інструкцію про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні, на рівні якої врегульовано загальні 
процедури організації проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій та використання їх резуль-
татів у кримінальному провадженні, забезпечен-
ня додержання конституційних прав та законних 
інтересів учасників досудового розслідування, 
швидкого, повного та неупередженого розсліду-
вання злочинів [37]; спільний наказ Адміністра-
ції Державної прикордонної служби України, 
МВС України, Служби безпеки України, Дер-
жавної митної служби України від 29 листопада 
2010 року № 903/586/595/1433, яким затвердже-
но Порядок передачі та перевезення наркотичних 
засобів і психотропних речовин до органів, уста-
нов, закладів Державної прикордонної служби 
України, МВС України, Служби Безпеки України 
та Державної митної служби України, що забез-

печують дресирування службових собак для роз-
шуку таких засобів і речовин [38]; спільний наказ 
Міністерства охорони здоров’я України та МВС 
України від 16 червня 1998 року № 158/417, яким 
затверджено Порядок проведення медичного ог-
ляду та медичного обстеження осіб, які зловжива-
ють наркотичними засобами або психотропними 
речовинами [39].

Висновки. Таким чином, під правовими заса-
ди діяльності Національної поліції щодо запобі-
гання та протидії наркоманії на регіональному 
рівні слід розуміти сукупність нормативно-пра-
вових актів, положеннями яких керується Наці-
ональна поліція, реалізуючи заходи, направлені 
на запобігання та протидію наркоманії в межах 
окремо взятої адміністративно-територіальної 
одиниці України. Правові засади діяльності На-
ціональної поліції щодо запобігання та протидії 
наркоманії на регіональному рівні представлено 
наступним чином: Конституція України; міжна-
родні договори України; закони України, в тому 
числі кодифіковані акти. При цьому особливе 
місце відведено актам адміністративного зако-
нодавства – указам Президента України, поста-
новам Кабінету Міністрів України, наказам МВС 
України, в тому числі тим, що були прийняті 
спільно з іншими відомствами.
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Анотація

Галюк А. В. Правові засади діяльності Національ-
ної поліції України щодо запобігання та протидії нар-
команії на регіональному рівні. – Стаття.

У статті наголошується на важливості визначен-
ня сутності правові засади діяльності Національної 
поліції України щодо запобігання та протидії нарко-
манії на регіональному рівні. Визначено, що норма-
тивно-правове регулювання діяльності Національної 
поліції України щодо запобігання та протидії наркома-
нії на регіональному рівні здійснюється за допомогою 
правових засад. Встановлено, що такі засади можна ро-
зуміти із широкого та вузького підходу. Здійснено ана-
ліз нормативно-правових актів, які регулюють діяль-
ність Національної поліції України щодо запобігання 
та протидії наркоманії на регіональному рівні.

Ключові слова: Національна поліція України; запо-
бігання та протидія наркоманії; правові засади; право-
ве регулювання; нормативно-правове регулювання.

Аннотация

Галюк А. В. Правовые основы деятельности Наци-
ональной полиции Украины относительно предотвра-
щения и противодействия наркомании на региональ-
ном уровне. – Статья.

В статье подчеркивается важность определения 
сущности правовые основы деятельности Националь-
ной полиции Украины относительно предотвращения 
и противодействия наркомании на региональном уров-
не. Определено, что нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности Национальной полиции Украины 
относительно предотвращения и противодействия нар-
комании на региональном уровне осуществляется с по-
мощью правовых основ. Установлено, что такие основы 
можно понимать исходя из широкого и узкого подхо-

да. Осуществлен анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность Национальной полиции 
Украины относительно предотвращения и противодей-
ствия наркомании на региональном уровне.

Ключевые  слова: Национальная полиция Украи-
ны; предотвращение и противодействие наркомании; 
правовые основы; правовое регулирование; норматив-
но-правовое регулирование.

Summary

Galuk A. V. Legal bases of activity of the National 
Police of Ukraine on prevention and combating drug ad-
diction at the regional level. – Article.

The article emphasizes the importance of determin-
ing the essence of the legal basis of the activities of the 
National Police of Ukraine on prevention and combating 
drug addiction at the regional level. It is determined that 
the legal regulation of the activities of the National Po-
lice of Ukraine on prevention and combating drug addic-
tion at the regional level is carried out with the help of 
legal principles. It is established that such principles can 
be understood from a broad and narrow approach. The le-
gal acts regulating the activity of the National Police of 
Ukraine on prevention and combating drug addiction at 
the regional level are analyzed. The legal framework of 
the activities of the National Police for the prevention 
and combating of drug addiction at the regional level 
should be understood as a set of normative legal acts, the 
provisions of which are guided by the National Police, 
implementing measures aimed at preventing and combat-
ing drug addiction within a separate administrative and 
territorial unit of Ukraine. The legal bases of the activ-
ities of the National Police on prevention and combating 
drug addiction at the regional level are presented as fol-
lows: Constitution of Ukraine; international treaties of 
Ukraine; laws of Ukraine, including codified acts. Special 
attention was paid to acts of administrative legislation 
- decrees of the President of Ukraine, resolutions of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine, including those adopted 
jointly with other agencies.

Key  words: National Police of Ukraine; prevention 
and combating drug addiction; legal framework; legal 
regulation; normative and legal regulation.


