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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа:70 страницы, 41 источник. 
Ключевые слова: НАРКОМАНИЯ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, НАРКОТИЧЕ-

СКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НЕЗАКОННЫЙ ОБО-
РОТ НАРКОТИЧЕМКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ, 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникаю-
щие и развивающиеся в связи с выявлением, расследованием и раскрытием 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров. 

Целью данной работы является исследование состояния правового проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, определение закономерностей и особенностей выявле-
ния, раскрытия, расследования преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Методы исследования: при написании работы использованы общие и част-
ные методы научного познания, такие как диалектический, исторический, фор-
мально-логический, описательный, аналитический, системный, сравнительный 
и др. 

Полученные результаты: в дипломной работе установлено, что 
эффективность системы уголовно-правовых норм в борьбе с наркоманией 
зависит, прежде всего, от позиции и социальной обоснованности, 
криминализации или декриминализации тех либо иных проявлений 
наркомании. При этом, с одной стороны, законодательство должно 
основываться на новейших достижениях не только правовой, но и других 
смежных наук, с другой - внедрение достижений ученых, а также их участие в 
этой работе должно быть более активным.  

При проведении научного исследования выявлены основные проблемные 
моменты борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров., высказаны мнения относительно вариантов 
разрешения сложившихся проблем. 

Автор подтверждает, что работа выполнена им самостоятельно, получен-
ные результаты являются достоверными, основанными на действительных ма-
териалах. Все заимствованные из литературных и иных источников положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Дыпломная работа:70 старонкі, 41 крыніца. 
Ключавыя словы: НАРКАМАНІЯ, КРЫМІНАЛЬНАЯ СПРАВА, НАРКА-

ТЫЧНЫЯ СРОДКІ, ПСІХАТРОПНЫЯ РЭЧЫВЫ, НЕЗАКОННЫ АБАРОТ 
НАРКАТЫЧНЫХ СРОДКАЎ, ПСІХАТРОПНЫХ РЭЧЫВАЎ І ІХ 
ПРЭКУРСОРАЎ, 

Аб'ектам даследавання выступаюць грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць і 
развіваюцца ў сувязі з выяўленнем, расследаваннем і раскрыццём злачынстваў, 
звязаных з незаконным абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і 
іх прэкурсораў. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца даследаванне стану прававога 
процідзеяння незаконнаму абароту наркатычных сродкаў, псіхатропных 
рэчываў і іх прэкурсораў, вызначэнне заканамернасцяў і асаблівасцяў 
выяўлення, раскрыцця, расследавання злачынстваў, звязаных з незаконным 
абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсораў. 

Метады даследавання: пры напісанні работы выкарыстаныя агульныя і пры-
ватныя метады навуковага пазнання, такія як дыялектычны, гістарычны, фар-
мальна-лагічны, апісальны, аналітычны, сістэмны, параўнальны і інш. 

Атрыманыя вынікі: у дыпломнай працы ўстаноўлена, што эфектыўнасць 
сістэмы крымінальна-прававых нормаў у барацьбе з наркаманіяй залежыць, 
перш за ўсё, ад пазіцыі і сацыяльнай абгрунтаванасці, крыміналізацыі або 
дэкрыміналізацыі тых альбо іншых праяў наркаманіі. Пры гэтым, з аднаго боку, 
заканадаўства павінна грунтавацца на найноўшых дасягненнях не толькі права-
вой, але і іншых сумежных навук, з другога - укараненне дасягненняў 
навукоўцаў, а таксама іх удзел у гэтай працы павінна быць больш актыўным.  

Пры правядзенні навуковага даследавання выяўлены асноўныя праблемныя 
моманты барацьбы з незаконным абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных 
рэчываў і іх прэкурсораў., выказаны меркаванні наконт варыянтаў вырашэння 
існуючых праблем. 

Аўтар пацвярджае, што работа выканана ім самастойна, атрыманыя вынікі 
з'яўляюцца сапраўднымі, заснаванымі на сапраўдных матэрыялах. Усе запазы-
чаныя з літаратурных і іншых крыніц палажэнні суправаджаюцца спасылкамі 
на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Work: 70 pages, 41 sources. 
Keywords: drug, addiction, criminal case, drugs, psychoactive substances,     
                   illegal circulation of narcotic drugs, psychoactive substances  
                   and their precursors. 
The object of researching is public relationships which arise and develop be-

cause of delineation, investigation and clearance of crimes connected with illegal cir-
culation of narcotic drugs,  psychoactive substances and their precursors. 

The aim of the work is the researching of the legal opposition to illegal circula-
tion of narcotic drugs, psychoactive substances and their precursors, definition of 
regularities and features of delineation, investigation and clearance of crimes con-
nected with narcotic drugs, psychoactive substances and their precursors. 

The researching was spent by means of following methods: 
a) dialectical method; 
b)  historical method; 
c)  formal-logical method; 
d)  descriptive method; 
e) method of  comparative analysis; 
f) method of  compilation of information and others; 
The results of the researching are: 
according to the researching. 
I  could  determine  that  efficiency  of  the  system of  the  legal  regulations  in  the  

fight against drug addiction, first of all, depends on the position and social founda-
tion. Also it depends on criminalization and decriminalization of some cases of drug 
addiction. On the one hand, our legislation must be based on the modern achivements 
not  only lawful science but, on the other hand, another similar sciences. Also intro-
duction of the scientists’ achivements must be more active. 

Accord to the researching I could show the main problematical aspects of the 
fight against narcotic drugs, psychoactive substances and their precursors. Also I 
could express my opinion about the variants of solution of these problems. 
          The author confirms that the work was done by himself only, the results are re-
liable, they are  based on  actual materials. All borrowed the sises from literatury and 
other sourcers are accompanied by references to their authors.  


