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ФЕНОМЕН НАРКОЗЛОЧИННОСТІ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Метою цієї роботи є дослідження особли-
востей явища наркозлочинності в сучасній 
Україні та чинників, що йому сприяють. 
Результати дослідження наступні. По-
перше, ми постулюємо, що соціально-еконо-
мічні зміни останніх десятиліть спричи-
нили значну напруженість в українському 
суспільстві, зокрема військовий конфлікт на 
Донбасі. Ці фактори сприяють зростанню 
наркозлочинності. Погіршує ситуацію зна-
чна неефективність органів кримінальної 
юстиції у розслідуванні та попередженні цих 
злочинів у поєднанні з частою нереєстраці-
єю такої злочинної діяльності. По-друге, 
ріст наркозлочинності тісно пов’язаний зі 
зростанням ринку нелегальних наркотиків 
як через розширення діяльності іноземних 
наркокартелів, так і через створення ло-
кальних мереж виробників і торговців. Тому 
фармацевтична промисловість відіграє роль 
істотного чинника наркозлочинності. По-
третє, ми виділяємо три групи факторів, 
які разом узяті зумовлюють необхідність 
протидії злочинам, пов’язаним із наркоти-
ками. Це: 1) умови, що спричиняють поши-
рення наркоманії; 2) умови, що спричиня-
ють наркозлочинність на певній території; 
3) криміногенні чинники, що супроводжу-
ють основні форми суспільної діяльності 
держави. Ці фактори, будучи визначеними, 
слугують орієнтиром у стратегії та так-
тиці заходів протидії наркозлочинності. 
По-четверте, кожна група криміногенних 
факторів відіграє свою роль у формуванні 
стратегії та тактики боротьби зі злочи-
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нами, пов’язаними з наркотиками. Прак-
тичні наслідки цього дослідження пов’язані 
з кращим розумінням факторів, що обумов-
люють злочини, пов’язані з наркотиками, 
щоб сформулювати ефективні стратегічні 
й тактичні рішення щодо боротьби з ними. 

Ключові слова: феноменологія, наркоти-
ки, наркозлочини, стратегія, тактика.

Наркотизація населення та пов’язана 
з нею наркозлочинність складають одну із 
найбільших проблем сучасної правоохо-
ронної діяльності. Водночас, суто реактив-
на протидія злочинам у цій сфері, спрямо-
вана лише на виявлення, розкриття та по-
карання, не може вважатися ефективною. 
Натомість, все більшої актуальності набу-
ває проактивна діяльність, направлена на 
попередження та профілактику злочинів, 
пов’язаних із наркотиками.

У свою чергу, наркозлочинність – це-
складне соціальне явище, що характери-
зується значною кількістю факторів, що 
на нього впливають. Лише детальне дослі-
дження цієї проблеми як соціального фено-
мену дозволить визначити ефективні захо-
ди, необхідні для її мінімізації.

Хоча окремі аспекти протидії нарко- 
злочинності висвітлені у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як- 
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Б.І. Краснова, О.М. Литвака, О.М. 
Литвинова, А.А. Музики, Ю.В. Орлова, 
В.М. Плішкіна, А.В. Савченка, С.В. Слінька, 
Л.І. Спиридонова, В.А. Тимошенка, 
П.Л. Фріса, О.Н. Ярмиша, Х.П. Ярмакі та 
інших науковців, розуміння наркозлочин-
ності в контексті феноменології цього яви-
ща є відносно новим в українській науці. У 
зв’язку із цим, дослідження феномену нар-
козлочинності в сучасних умовах є надзви-
чайно актуальним.

Метою цього дослідження є вивчення 
особливостей феномену наркозлочинності 
в сучасних українських умовах та факторів, 
що обумовлюють його розвиток.

Виклад основного матеріалу
При дослідженні феномену наркозло-

чинності важливо отримати і відповідь на 
питання про те, а яка ж роль у цих про-
цесах держави і суспільства. У цьому плані 
становлять інтерес чинники наркоманії та 
кримінального обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин. Слід визнати, що 
кримінологи зверталися і звертаються до за-
значеної проблеми [1]. Розглядаючи її зміст, 
можна побачити досить широкий набір об-
ставин, які у своїй сукупності характеризу-
ють обумовленість таких явищ, як нарко-
манія і наркообіг, наркозлочинність. Поза 
всякими сумнівами, важливим є виявлення 
всіх цих обставин, їх фіксація, що створює 
передумови для формування засад стратегії 
і тактики протидії наркозлочинності.

Вивчаючи це питання, вважаємо за 
необхідне викласти свій підхід до цієї про-
блеми. Перш за все, існує набір факторів, 
які діють незалежно від того, у якій країні 
набуває поширення наркоманія і набуває 
свій розвиток кримінальний наркообіг. Тут 
мається на увазі та обставина, що людина, 
будучи біологічною істотою, відчуває потре-
бу в позитивних емоціях, а також проявляє 
пристрасть до задоволень [2, с. 6]. Поряд з 
цим не можна не враховувати і схильність 
людини до хвороб, які можуть носити со-
матичний і психічний характер. У цьому 
плані ми визнаємо в якості базових детер-
мінант наркоманії локально-особистісні та 
соціально-культурні чинники [3]. Ці обста-

вини насамперед враховуються тими, хто, 
діючи в умовах вільного ринку, забезпечує 
задоволення попиту на наркотичні засоби і 
психотропні речовини. Розроблювана ними 
стратегія і тактика збуту наркотиків, у свою 
чергу, проявляється в наборі цілого ряду 
факторів, які сприяють поширенню нарко-
манії, одночасно свідчить про те, що у пев-
ній країні з’явився і став розвиватися нарко-
бізнес, який експлуатує цей порок.

Якщо вести мову про поширення нарко-
манії, то слід враховувати здатність людини 
до психічного відбиття, що має форму без-
посереднього пристрасного переживання 
життєвого сенсу явищ і ситуацій. У цьому 
плані використовується термін «емоції». Їх 
особливістю є те, що вони виникли як засіб, 
що дозволяє живим істотам визначати біо-
логічну значимість стану організму і зовніш-
ніх впливів. Кримінологи, досліджуючи цю 
проблему в контексті феномена масштабно-
го вживання наркотиків, справедливо ви-
окремили кілька ключових обставин. Перш 
за все, це фактор схильності людей до силь-
них почуттів, керованих розумом. Йдеться 
і про специфічні захоплення, що мають не-
гативне забарвлення. Це може бути і при-
страсть людини до наркотиків. Принципове 
значення має підґрунтя подібного захоплен-
ня. Відзначається, що імпульсом тут служить 
прагнення випробувати позитивні емоції, 
що, у свою чергу, визначається тією ситуаці-
єю, у якій опинилась людина. Характерним 
мотивом є нейтралізація за допомогою нар-
котиків різного роду протиріч, які можуть 
носити і суто особистий, і соціальний харак-
тер. Найбільш дієвим є соціальний мотив. 
Поряд з цим певну роль у вживанні нарко-
тиків грає стремління до особистого щастя, 
завоювання бажаного партнера та ін. [4,- 
с. 50-53].

Однак і в тому, і в іншому випадку люди-
на опиняється і перебуває протягом трива-
лого часу в стані стресової ситуації, а ефект, 
викликаний наркотиками, забезпечує ви-
хід з неї. Не слід забувати, що наркотики за 
умови їх доступності вживають і особи, які 
страждають в силу різних причин характер-
ними психічними аномаліями. При цьому, 
на жаль, їх кількість зростає. До психопатів, 
алкоголіків, олігофренів додаються інвалі-
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ди, які постраждали на виробництві, у вій-
ськових конфліктах, під час стихійних лих, 
техногенних катастроф. Вони вдаються до 
наркотиків, що короткочасно полегшує їх 
існування.

Окремі вчені вказують на біопсихоло-
гічну схильність деяких людей до таких 
паліативних способів вирішення життєвих 
проблем, як наркотики. На їхню думку, цей 
фактор не діє фатально, але якщо цю схиль-
ність не вдасться усунути в результаті соці-
алізації, заходів виховання, психотерапев-
тичного впливу, поєднаних зі своєчасним 
медичним втручанням і контролем, наступа-
ють плачевні результати і згаяний час не за-
вжди вдається надолужити. Вони також вва-
жають, що фізіологічні й психічні процеси, 
що супроводжують наркотичне сп’яніння, 
створюють ейфорійний ефект, сприяють по-
доланню пригніченості, інших негативних 
емоцій – і у цьому полягає початкова при-
вабливість наркотиків [5, с. 11-14].

Тут ми знову повертаємось до питання са-
мовідтворення наркозлочинності. Йдеться 
про феномен «замкнутого» кола, коли вжи-
вання наркотичних засобів викликає стан 
ейфорії, яке змінюється наркотичним голо-
дуванням у вкрай хворобливих формах, яке 
погашається черговою дозою наркотичних 
засобів. Замкнутість кола полягає у звиканні 
до наркотиків і неможливості без спеціаль-
ної терапії змінити наркозалежність. Таким 
чином, тяга до прийому психічно активних 
речовин і прагнення досягти таким чином 
зняття сильного болю, усунення почуття 
страху, тривожності, потреба досягти яс-
ності мислення, творчого натхнення і т. п. 
перетворює здорову людину в особу, яка 
страждає таким захворюванням, як нарко-
манія [6, с. 6]. Проте ці загальновідомі на-
слідки немедичного вживання наркотиків 
не є бар’єром до неухильного розширення 
кола осіб, які звертаються до подібних за-
собів вирішення своїх індивідуальних і со-
ціальних проблем. Разом з тим можливості 
наркотичних засобів, хоча і зі згубними для 
людини наслідками, все ж розв’язати ви-
щевказані проблеми вводять в дію фактор 
постійного попиту на них [7].

Принципово важливим є те, що фак-
тор біопсихологічної схильності людини до 

вживання наркотичних засобів, так само як і 
інших препаратів, а також алкоголю, що зні-
мають стрес, усувають депресивні стани, ді-
ють у комплексі з іншими факторами. Серед 
них тимчасові соціокультурні фактори, ха-
рактерні для сучасної України, локально-
особистісні та соціокультурні обставини, пе-
решкодити яким вкрай складно.

Оскільки вживання наркотиків потен-
ційно зумовлено біологічною природою лю-
дини, то неминучим є і попит на них. Однак 
цей чинник може не носити фатального ха-
рактеру, що пов’язано з реалізованою дер-
жавою політикою в галузі контролю за обі-
гом наркотичних засобів і протидії нарко- 
злочинності.

Однак не можна не визнати, що еконо-
мічні перетворення в Україні, дії компра-
дорських еліт у 90-ті роки минулого століт-
тя, які створили передумови для первин-
ного накопичення капіталу, стимулювали 
і вибір окремими особами і їх спільнотами 
кримінального шляху, у тому числі за раху-
нок експлуатації людських вад.

Необхідно зробити застереження про 
те, що потреба в антидепресантах створює 
легальну індустрію виробництва і збуту лі-
карських засобів, що пригнічують страх, 
ведуть до нейтралізації негативних ста-
нів, пов’язаних з голодом, втомою і т. п. 
Фармацевтична промисловість і та її га-
лузь, яка займається виробництвом і збутом 
транквілізаторів, є вельми прибутковою. Не 
слід забувати і про те, що попит на відповід-
ні засоби стимулює і індустрію, що займаєть-
ся виробництвом і збутом алкоголю і тютю-
ну. Однак умови вільного ринку, як показує 
досвід, характерні для ряду країн, неминуче 
призводять і до створення індустрії нарко-
бізнесу, що займається на промисловому 
рівні виготовленням і збутом наркотиків, а 
також торгівлею імпортованими наркотич-
ними засобами [8].

Складається враження, що створення 
вітчизняного ринку наркотичних засобів і 
психотропних речовин відбувається за пев-
ним планом, який ініційований наркоділка-
ми. Саме з цієї точки зору необхідно оціню-
вати ті чинники, які виділяють вітчизняні 
кримінологи. Наприклад, якщо виходити з 
того, що людина – це не тільки біологічна іс-



82Право.ua № 1, 2022

Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

тота, а й особистість, що володіє певною ду-
ховністю і моральним станом, то лінія її пове-
дінки залежить ще і від відповідного впливу 
на людину. Якщо в суспільстві пропагуються 
аморальні з точки зору духовності постулати, 
і допустимим вважається гасло «мета виправ-
довує засоби», то спостерігається втягування 
людей у наркозлочинність, що відрізняється, 
як відомо, високими доходами.

Біологічний і ментальний фактори ма-
ють особливий механізм стимулювання 
наркозлочинністю. З одного боку, це пере-
творення звичайних громадян у споживачів 
наркотиків. Тут ключовими фігурами ви-
ступають особи, які з корисливих мотивів 
обрали злочинну лінію поведінки, що пере-
творює їх у відповідну категорію наркозло-
чинців. У свою чергу, з іншого боку, жертви 
збуту наркотиків, перетворюючись в нарко-
манів, заради задоволення потреби в нарко-
тиках стають на шлях скоєння корисливих 
і корисливо-насильницьких злочинів, і розі-
рвати це замкнене коло у сформованих не-
гативних соціальних умовах дуже складно 
[9, с. 16].

Сказане свідчить про те, що наркотики 
можуть грати роль каталізатора злочин-
ності, а також іншої девіантної поведінки. 
Йдеться про такі прояви соціальної патоло-
гії, як суїциди, різні форми сексуальних від-
хилень, соціальний паразитизм [10].

Результат дії цього чинника – поява в 
суспільстві фізичних осіб – об’єктів, залуче-
них до сфери взаємодії незаконного обігу 
наркотичних засобів і наркозлочинності. 
Насамперед, це маргінали, що потрапили 
в цей шар суспільства внаслідок зловжи-
вання наркотичними речовинами. Їм, як 
мінімум, повинна надаватися терапевтична 
і психологічна допомога. В іншому разі на 
ґрунті вживання наркотичних засобів вони 
починають чинити протиправні діяння, 
пов’язані як з наркотичними речовинами, 
так і з розкраданням наркотичних засобів, а 
також спрямовані на добування коштів для 
придбання наркотиків. Особливим об’єктом 
протидії наркозлочинності є кримінальні 
спільноти, що займаються злочинним під-
приємництвом у цій сфері. Уся ця група 
об’єктів, безсумнівно, визначає характер 
протидії наркозлочинності.

Стосовно України в цілому криміноген-
ну роль зіграла відсутність протягом трива-
лого часу на території країни наркоринку. 
Тому повсюдна лібералізація створила умо-
ви, по-перше, для експансії в Україну нар-
котиків з боку міжнародних наркокартелів, 
і по-друге, формування вітчизняної касти 
наркоділків і їх входження в ринкові умови. 
Дія зазначеної обставини, у свою чергу, по-
силюється іншими факторами просторового 
характеру. У їх числі криміногенність зон 
міських передмість, специфічні умови вну-
трішньоміських взаємодій у вигляді анонім-
ності, розпорошеності, соціального дистан-
ціювання, диференціації рівнів життя [11]. 
У підсумку, спостерігається ситуація нарко-
індустріального періоду.

У контексті такої постановки питання 
стає зрозумілою і стратегія непрямого впли-
ву на молодь з використанням можливостей 
шоу-бізнесу і ЗМІ, інтернету, романтизації 
кримінальної наркокультури в окремих ві-
тчизняних і зарубіжних фільмах.

Усе це створює передумови для збуту 
саме наркотиків. У свою чергу, наркоділка-
ми створюється мережа наркоторгівлі, що 
охоплює і збувальників наркотиків у гро-
мадських місцях, і створення умов для при-
дбання наркотиків в казино, нічних клубах, 
барах та ін.

Слід зазначити, що на зростаючий інтерес 
транснаціональної злочинності до вітчизня-
ного ринку наркотиків, у т. ч. синтетичних, 
і до контрабанди наркотиків через України 
в треті країни неодноразово вказували по-
передні дослідники [12]. Відзначають, що 
становище України в центрі європейського 
контингенту створює у поєднанні з прозо-
рістю її кордонів стимул до ввезення нарко-
тиків з країн – членів СНД – районів тра-
диційного зростання і культивування нар-
котичних рослин (Киргизія, Таджикистан, 
Узбекистан). Своєю чергою, географічне по-
ложення України зумовлює наявність на її 
території великих масивів дикорослих нар-
котичних рослин і стимулює широкомасш-
табну діяльність по переробці відповідної 
сировини у наркотичні засоби, придатні для 
збуту населенню. Крім того, криза, що вра-
зила виробничу і наукову сфери, зумовила 
розгортання мережі підпільних нарколабо-
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раторій та створення нових технологій ви-
робництва синтетичних наркотиків [13].

Усе вищесказане щодо дії цього чинни-
ка свідчить про обґрунтованість розробки 
як національних, так і регіональних, цільо-
вих програм, що створюються і охоплюють 
комплексні заходи протидії зловживанню 
наркотиками та їх незаконному обігу на пев-
ні періоди часу [14, с. 60].

Наркозлочинність обумовлюється та-
кож диспропорціями і суперечностями, 
що виникають у сфері економіки. Ці не-
гативні моменти – результат тих еконо-
мічних перетворень, які були розпочаті у 
90-х роках. Зараз спостерігаються істотні 
проблеми легального розвитку ринкових 
відносин, коли Україна не може вийти зі 
стану перманентного перетворення еконо-
міки. Спеціальні дослідження показують, 
що проглядаються лише окремі тенденції 
позитивної динаміки. Цілком закономір-
но, що це негативно позначається на всіх 
сферах суспільного життя. Негативним 
аспектом є і наявність суттєвої «тіньової 
складової» в економіці, коли нелегальні 
економічні схеми охопили різні соціальні 
та професійні групи наших громадян. Ця 
сфера специфічна тим, що в ній умовою іс-
нування є порушення закону. Джерелом 
«чорної» готівки служить виробництво і 
збут наркотиків, що реалізується підпіль-
ними підприємствами. Як зазначалося ра-
ніше, ця проблема надзвичайно актуальна 
і вимагає адекватності реагування.

Роль криміногенного фактору зіграло 
ослаблення такого напрямку в діяльнос-
ті держави, як соціальний контроль. Він 
прямо пов’язаний із протидією наркозло-
чинності [15, с. 204]. У сучасних умовах це – 
ослаблення контролю за середовищем нар-
команів; режимного контролю в установах, 
що виконують покарання; зменшення кіль-
кості заходів соціальної адаптації бродяг і 
повій, неповнолітніх жебраків і т. д.; осла-
блення цілеспрямованих заходів протидії 
поширенню наркотиків у Збройних силах; 
педагогічного та медичного контролю учнів 
тощо.

Руйнування багатьох елементів вітчиз-
няної системи соціального контролю – того, 
що залишилося від колись найефективнішої 

системи у світі, функціонує досить неефек-
тивно.

Таким чином, у сфері державного управ-
ління існує ціла група обставин, яка знижує 
ефективність управління у галузі контролю 
за обігом наркотичних засобів і протидії їх 
незаконному обігу.

Численні реформи правоохоронних ор-
ганів, особливо останнім часом, на жаль, 
поки не змогли протистояти наркозлочин-
ності.

Однак не можна все зводити тільки до 
проблеми ослаблення соціального конт- 
уолю за злочинністю в країні, у тому числі і 
наркозлочинністю. Слід зазначити, що про-
воджуваний в Україні соціально-політичний 
експеримент наочно свідчить про кризові 
явища в формі деградації суспільства, змі-
щення культурних цінностей, економічні 
протиріччя і диспропорції, втрату соціаль-
ної надії і орієнтації значними групами на-
селення, перш за все, у середовищі неповно-
літніх і молоді (невизначеність перспектив 
навчання, працевлаштування, різке майно-
ве розшарування в суспільстві та ін.).

Діяльність держави у галузі культури 
також супроводжують негативні фактори, 
що обумовлюють наркозлочинність. У тому 
числі: криза духовності, ідеологічний ваку-
ум, відсутність позитивних прикладів у сус-
пільній свідомості; низький рівень культури 
населення в цілому, девальвація моральних 
цінностей; низький рівень освіти багатьох 
молодих людей, відсутність в їх розумінні 
антинаркотичного бар’єру.

Особливо негативну роль грають втрати 
у культурно-виховній роботі серед молоді. 
Тут спостерігається експансія специфічно-
го впливу на формування психіки і впрова-
дження наркокультури як однієї зі сторін 
престижного способу життя. По суті, метою 
такого впливу є створення привабливої до 
наркоманії поведінки [16].

Слід відзначити криміногенні чинни-
ки, супутні реалізації державою її функції, 
пов’язаної з підтриманням обороноздат-
ності країни. Стосовно до проблеми проти-
дії наркозлочинності слід вказати на нега-
тивний вплив бойових дій на сході нашої 
країни, інших регіонах, де можна говорити 
про втягування військовослужбовців у вжи-
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вання і збут, звикання до наркотичних зне-
болювальних ліків і т. д. у цілому, кризу в 
армійському середовищі, що також тягне за 
собою вживання наркотиків військовослуж-
бовцями, особливо молодого віку.

Висновки
Отже, феноменологічний аналіз нарко- 

злочинності і вивчення проблем протидії їй 
дозволяє звернути увагу на наступні прин-
ципово важливі моменти.

1. Соціально-економічні перетворен-
ня кінця XX – початку ХХІ століття при-
вели до нового витка протиріч у нашому 
суспільстві. Йдеться про розшарування 
на багатих і бідних, тенденції націоналіз-
му і екстремізму в низці регіонів, гібрид-
ну агресію з боку Російської Федерації, 
що спричинила локальний військовий 
конфлікт на території окремих районів 
Донецької і Луганської областей, а також 
анексію Криму. Ці та інші суперечності 
грають роль чинників, що живлять нар-
козлочинність. Однією з таких негативних 
обставин є неефективна діяльність орга-
нів кримінальної юстиції щодо виявлення, 
розкриття і розслідування, профілактики, 
запобігання і припинення наркозлочинів, 
а також укриття від реєстрації цієї катего-
рії протиправних діянь, аж до прямого по-
собництва особам, які професійно займа-
ються наркобізнесом.

2. Сплеск наркозлочинності в Україні й 
інтенсивне розповсюдження наркоманії зу-
мовлені формуванням вітчизняного нарко-
ринку. З одного боку, він створювався за ра-
хунок експансії зарубіжних наркокартелів, а 
з іншого – шляхом формування вітчизняних 
нелегальних виробничих потужностей і їх 
входження в ринкові умови. Діяльність нар-
коділків становить собою систему цілеспря-
мованих акцій. Отже фактор наркоіндустрії 
набуває важливого значення.

3. Видається доцільним виділити три 
групи факторів, які у системній єдності 
обумовлюють необхідність протидії нарко- 
злочинності. Це, по-перше, обставини, що 
зумовлюють поширення наркоманії. По-
друге, це чинники, які спричиняють нар-
козлочинність у межах певної території. 
По-третє, це криміногенні фактори, супут-

ні основним видам соціальної діяльності, 
реалізованої державою. Якщо перша група 
обумовлює формування об’єктів протидії 
на соціально-психологічному рівні, а друга 
– актуалізує проблему боротьби з наркобіз-
несом, то третя – демонструє роль недоліків, 
пов’язаних із здійсненням державою її осно-
вних функцій. Ці фактори і чинники ре-
льєфно проявляються у суспільному житті, 
вони визначені вченими і практиками, тому 
можна говорити про існування чітких орі-
єнтирів для формування стратегії і тактики 
протидії наркозлочинності.

4. Кожна група криміногенних факто-
рів відіграє свою роль у формуванні стра-
тегії і тактики протидії наркозлочинності. 
Так, типологія об’єктів антинаркотично-
го впливу вказує на систему суб’єктів, по-
кликаних здійснювати відповідні заходи 
кримінологічного впливу на різних рівнях 
в межах своєї компетенції. Прояви нарко- 
злочинності в її просторових параметрах ви-
магають розробки і реалізації комплексних 
цільових заходів у рамках тактики протидії. 
Узагальнити їх на рівні держави поклика-
ний узгоджений стратегічний задум у межах 
державної політики протидії незаконному 
обігу наркотиків та наркозлочинності.
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SUMMARY 
The purpose of this paper is to study features 

of the phenomenon of drug-related crimes in 
modern Ukraine and factors contributing to 
it. Results of this study are as follows. First, 
we postulate that social and economic changes 
of recent decades caused significant tensions in 
Ukrainian society, including military conflict in 
Donbass. These factors contribute to the growth of 
drug-related crimes. Aggravating the situation, 
there is significant inefficiency of the agencies of 
criminal justice in investigating and preventing 
these crimes coupled with the frequent failure to 
register such criminal activities. Second, increase 
of drug-related crimes is closely related to the 
growth of illegal drug market, both through 
expansion of foreign drug cartels and through 
establishment of local networks of producers and 
traders. Therefore, drug industry plays a role 
of significant factor of the drug-related crimes. 
Third, we highlight three groups of factors that, 
taken together, condition necessity to counteract 
drug-related crimes. Those are (1) conditions 
causing spreading of drug abuse, (2) conditions 
causing drug-related crimes in a given area and 
(3) criminogenic factors attendant to the basic 
forms of social activity performed by the state. 
These factors, being determined, serve as guiding 
lined of the strategy and tactics of the measures 
to combat drug-related crimes. Fourth, each 
group of criminogenic factors plays its part in 
formulating strategy and tactics to combat drug-
related crimes. Practical implications of this 
study relate to gaining a better understanding 
of the factors conditioning drug-related crimes 
in order to formulate efficient strategical and 
tactical decisions to combat them. 

Keywords: phenomenology, drugs, drug-
related crimes, strategy, tactics.


