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Суспільство на різних етапах свого розвитку закріпило думку про те, 

що є два головні напрями боротьби зі злочинним діянням: попередження 

злочинів та покарання за них в разі їх вчинення.  

Призначення покарання є основним та дієвим заходом  впливу на 

осіб, які вчиняють протиправні діяння, однак відбувається це лише після 

вчинення винною особою злочину, держава ж прагне вжити належних 

заходів задля мінімізації рівня злочинності. 

На думку А. Х. Степанюка, сутність процесу виконання покарання 

можна з’ясувати, відштовхуючись від характеристики змісту виконання 

покарань конкретних видів, а можна і проникненням власне в саму сутність 

виконання покарання (від менш до більш глибокої). При цьому слід виходити 

з того, що саме кара є основою виконання покарань, зумовлює внутрішню 

єдність усіх форм процесу виконання покарань. Тільки кара проявляється як 

субстанція в діяльності органів та установ виконання покарань [1]. 

Одним із негативних факторів, який здійснює вплив на формування 

суспільства, є поширення наркоманії. Фахівцями ВООЗ ООН зроблено 

висновок: якщо частка наркоманів у структурі населення держави становить 

7 % і більше – це свідчить про розвиток у суспільстві незворотних процесів 

дегенерації населення. За даними вчених, Україна фактично «переступила» 

кризову межу. Наведене доводить, що генетична безпека народу і загалом – 

майбутнє нашої держави перебуває на стадії самознищення [2, c. 15]. 

Сьогодення характеризується складною ситуацією, пов’язаною з 

поширенням наркоманії, розповсюдженням незаконного обігу та 

споживанням наркотичних засобів, що становить загрозу безпеці держави, 

здоров’ю населення. Не є винятком поширення наркотичних засобів в 

установах виконання покарань (далі – УВП). 

Із метою підтримання належного правопорядку та законності в УВП 

і слідчих ізоляторах керівництвом Державної кримінально-виконавчої 

служби України (далі – ДКВС України) вживаються загальносоціальні 

заходи, які спрямовані на перекриття каналів проникнення до засуджених 

заборонених предметів, речей і речовин, їх виявлення та вилучення, що 
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підпадає під вимоги КВК України. Основними напрямами такої діяльності є: 

здійснення оперативно-розшукових заходів; виховна та соціально-

психологічна робота з персоналом ДКВС України; проведення 

індивідуально-профілактичної, соціально-виховної та психологічної роботи 

із засудженими, схильними до вживання наркотичних засобів та алкогольних 

напоїв, зберігання й виготовлення заборонених предметів тощо. 

Особливу небезпеку для нормального функціонування УВП 

становлять заборонені речовини, які потрапляють до них.  УВП України 

мають достатній рівень захисту та надійні системи охорони, перевірені 

часом, але навіть ці умови не завжди стають на заваді потраплянню до 

установ наркотичних речовин, адже основною причиною цього явища є 

люди. 

І. М. Копотун виокремлює категорії осіб, які мають відношення до 

процесу потрапляння заборонених предметів до УВП. Серед них: близькі 

родичі засуджених, яким кримінально-виконавчим законодавством надано 

право на тривалі побачення, на які вони намагаються пронести наркотичні 

речовини, приховуючи їх різними способами; родичі засуджених та інші 

особи, які намагаються передати наркотичні засоби, маскуючи їх в 

передачах, посилках, бандеролях; персонал установ виконання покарань, 

який засуджені намагаються всілякими способами втягнути в недозволені 

зв’язки; зловмисники, які перекидають наркотики через огорожі УВП: 

знайомі, друзі, родичі засуджених. Такі дії можуть також виконуватися 

певними особами за винагороду на замовлення кримінального елементу; 

особи, які використовують транспортні засоби для доставки наркотичних 

речовин до засуджених. У завчасно підготовлених схованках, що робляться у 

вантажі та агрегатах транспортних засобів, зловмисники намагаються 

великими партіями доставити наркотичні засоби до УВП. Потрапляння 

наркотичних засобів і психотропних речовин до УВП призводить до таких 

тяжких наслідків, як наркоманія, а також спричинених нею негативних 

соціально-психологічні явищ у середовищі засуджених, що викликають 

конфлікти між ними. Такі фактори ускладнюють обстановку в УВП, 

дестабілізують їх нормальну діяльність. До того ж уживання засудженими 

наркотичних засобів має прямий негативний вплив на безпеку діяльності 

УВП. 

Виходячи з вищенаведеного можна зазначити, що питання 

потрапляння наркотичних засобів до УВП є нагальним і потребує детального 

регулювання. Адміністрація УВП повинна вживати всіх необхідних заходів 

задля усунення таких фактів та попередження їх виникнення у майбутньому. 
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