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ВТЯГНЕННЯ МОЛОДІЖНОГО 
КОНТИНГЕНТУ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ  
ЯК ШЛЯХ ДО ПОШИРЕННЯ ВІЛ-СНІДУ

У статті розглянуто втягнення молодіжного контингенту засуджених до 
вживання наркотичних засобів з точки зору комплексної проблеми запобі-
гання кримінальним правопорушенням. Сформульовано основні принципи 
запобігання немедичному вживанню наркотиків та поширенню ВІЛ-СНІДу 
серед засуджених за напрямами: адміністрація установ виконання покарань 
повинна визнати свою відповідальність за зменшення, а надалі – повне виклю-
чення ймовірності поширення наркотичних засобів у місцях несвободи; усі 
представники установи виконання покарань мають отримувати своєчасну 
інформацію та опановувати методи запобігання немедичному вживанню 
наркотичних засобів, зокрема шляхом проведення оперативно-розшукових 
заходів та процесуальних дій, спрямованих на недопущення вчинення кримі-
нальних правопорушень у сфері наркообігу або вчинення інших кримінальних 
правопорушень засудженими у стані наркотичного сп’яніння. Запропоно-
вано правові й організаційні заходи щодо забезпечення найбільш глибокого та 
всебічного вивчення проблем виконання покарань у місцях позбавлення волі 
щодо інфікованих або хворих на СНІД осіб.

Ключові слова: засуджений; молодь; ВІЛ-СНІД; наркоманія; наркотики; 
запобігання; втягнення.

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві розвиток юридичних 
наук, зокрема кримінального напряму, характеризується масштабними реформаційними 
процесами оновлення моральних та етичних принципів формування галузевих норм права, 
фундаментальної перебудови всіх їх головних положень на новій демократичній основі. 
Ідеться, по суті, про якісно новий етап розбудови правовідносин, коли правові норми пови-
нні максимально сприяти відродженню української державності. Ці кардинальні пере-
творення передбачають відмову від ідеологічних догм у правовій сфері та кримінальній 
політиці, спонукають до реформи суспільних структур, які беруть участь у стримуванні та 
нейтралізації негативних явищ, що детермінують злочинність.

У зв’язку з цим в українській правовій науці намітилась певна тенденція переорієнта-
ції досліджуваної проблематики під кутом її переходу до науково-теоретичного й методич-
ного забезпечення здійснюваних соціальних реформ. Актуалізуються нові зрізи наукових 
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досліджень, у яких реалізація інтересів і потреб людини розглядається як найвища мета 
суспільного розвитку. Це стосується насамперед наук, що пов’язані з запобіганням зло-
чинам [1, с. 18].

Кримінологічне запобігання девіантної поведінки, включаючи осіб, які розповсю-
джують ВІЛ-СНІД, передбачає дослідження і розробку багатопланової діяльності різних 
ланок соціального механізму, безпосередньо спрямованої на усунення як загальних причин 
й умов злочинності, так і детермінантів вчинення окремих видів злочинів. В Україні роз-
роблена і здійснюється Національна програма профілактики СНІДу [2], яка включає в себе 
широкий комплекс заходів: діагностику, лікування, профілактику СНІДу, пропаганду здо-
рового способу життя [3].

ВІЛ-інфекція продовжує залишатися глобальною та національною проблемою в галузі 
охорони здоров’я. Указана хвороба фактично заполонила сучасне суспільство, проникла до 
всіх без винятку соціальних груп і продовжує подальше нестримне розповсюдження по всіх 
регіонах світу. Рада безпеки Європи визначила СНІД як загрозу безпеці людства, оскільки 
майбутнє всіх націй тісно пов’язане з розвитком цієї хвороби, що негативно позначилася 
на життєвих цінностях суспільства [4].

Поява засуджених, які страждають на різні соціально значущі захворювання, насам-
перед ВІЛ-інфекцію, викликала необхідність вивчення особливостей цієї категорії осіб [5], 
що дозволить правильно оцінювати їх вчинки та дії, визначати напрям і ступінь виправного 
впливу на них, запобігати вчиненню ними злочинів та правопорушень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені питання не залишилися 
поза увагою таких провідних учених, як І. Г. Богатирьов, В. О. Глушков, О. М. Джужа, 
О. Г. Колб, С. В. Лосич, Д. Й. Никифорчук, М. С. Пузирьов, О. М. Стрільців, М. С. Хруппа, 
А. С. Чепурко, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець та ін. Проте роботи таких науковців або мають 
загальний характер, або присвячені лише вивченню окремих аспектів цієї багатогранної 
проблеми. До того ж питання напрямів профілактики ВІЛ-СНІДу серед молодіжного кон-
тингенту засуджених дотепер не підлягали науковому дослідженню.

Метою статті є встановлення особливостей поширення ВІЛ-СНІДу серед молодіж-
ного контингенту засуджених та розроблення напрямів профілактики з урахуванням сучас-
ного стану законодавства та реформування органів державної влади.

Виклад основного матеріалу. Збільшення чисельності ВІЛ-інфікованих засуджених 
в установах виконання покарань (далі – УВП) є наслідком поширення цього захворювання 
в країні, проблемою, яка різко загострилася в останні роки. Зокрема, найбільша кількість 
ВІЛ-інфікованих в УВП – це засуджені у віці від 18 до 30 років, адже в середовищі моло-
діжного віку, що займається злочинною діяльністю, найбільш поширеними є вживання 
наркотиків, нерозбірливі статеві зв’язки [6].

Викликає побоювання той факт, що певна кількість носіїв вірусу латентна. Результати 
опитування показують, що 54,5 % засуджених знали про своє захворювання до вчинення 
злочину, іншим інформація про те, що вони інфіковані, стала відомою після його вчинення. 
Ця частина засуджених заслуговує на особливу увагу, оскільки соціально-психологічні 
наслідки факту виявлення захворювання посилюються перебуванням їх у місцях позбав-
лення волі.

Слід зауважити, що більшість засуджених цієї категорії відбувають покарання за 
незаконний обіг наркотиків, а це безпосередньо пов’язано з основним шляхом поширення 
ВІЛ-інфекції (до 75 % у загальній структурі ВІЛ-інфікованих). У середньому 47 % ВІЛ-
інфікованих засуджених вживали наркотики, 23 % з них – регулярно. Отже, відсоток нар-
команії дуже високий, що свідчить про ведення ними антигромадського способу життя, 
байдуже ставлення до свого здоров’я. Наркотичною залежністю пояснюється і злочинна 
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поведінка зазначеної категорії осіб, тому що наркоман готовий на вчинення будь-якого зло-
чину, аби отримати «дозу» [7, с. 445–446].

Особистість ВІЛ-інфікованого засудженого характеризується такими кримінологічно 
значимими рисами:

а)  переважно це особи чоловічої статі, які проживають у містах, у віці від 18 до 
30 років;

б)  понад 2/3 злочинців ніде не працюють і не вчаться;
в)  більш ніж половина вживають наркотики та сильнодіючі медичні препарати;
г)  освітній рівень низький – всього лише 4 % з них мають вищу освіту.
Найімовірніше це пояснюється тим, що основна маса ВІЛ-інфікованих засуджених – 

особи молодіжного віку [5, с. 149–150], а також тим, що вони ведуть антигромадський спо-
сіб життя.

Серед цієї категорії осіб високий рівень рецидиву: понад 3/4 усіх ВІЛ-інфікованих 
злочинців раніше вчиняли злочини і притягувалися до кримінальної відповідальності, 2/3 
всіх засуджених відбували покарання у вигляді позбавлення волі. Близько 2/3 у структурі 
злочинів, учинених ВІЛ-інфікованими, – це злочини проти власності, 1/3 – пов’язана з нар-
котиками. Цілком закономірний той факт, що під час вчинення злочину 50 % злочинців 
перебували в стані наркотичного сп’яніння.

ВІЛ-інфіковані засуджені можуть становити небезпеку для інших засуджених і пер-
соналу УВП. Їм може бути властива підвищена криміногенність, обумовлена такими фак-
торами, як вживання наркотиків, усвідомлення безвиході свого становища і неможливість 
вилікуватися.

Загальносоціальна профілактика злочинності в УВП зменшує соціальні суперечності, 
криміногенне протистояння різних верств населення, рівень безробіття, підвищує стандарт 
життя людей, створює необхідні умови для легалізованого одержання достатніх прибутків 
громадянами, сприяє побудові міцного фундаменту для нормального функціонування всіх 
соціальних сфер, забезпечення контролю над дітьми й молоддю, упровадження високих 
моральних цінностей, додержання демократичних засад [7, с. 20]. 

Запобіжна діяльність на спеціально-кримінологічному рівні в УВП являє собою кон-
кретну системну протидію саме злочинності, пов’язану з усуненням причин й умов, що 
безпосередньо породжують окремі види злочинів, а також недопущення їх вчинення на 
різних стадіях злочинної поведінки [8, с. 7]. Вона становить сукупність самостійних, вза-
ємодоповнювальних напрямів боротьби зі злочинністю, змістом яких є діяльність держав-
них органів, громадських організацій і громадян щодо розроблення і реалізації заходів, 
пов’язаних із виявленням, попередженням, обмеженням й усуненням негативних явищ та 
процесів, що породжують і зумовлюють злочинну детермінацію, та недопущенням учи-
нення злочинів на різних стадіях злочинної діяльності.

Спеціально-кримінологічний рівень в УВП складається з таких самостійних напрямів:
– кримінологічна профілактика (діяльність з усунення, ослаблення і нейтралі-

зації факторів, що породжують злочинність або сприяють учиненню злочинів);
– припинення злочинів (спрямоване на припинення уже розпочатої злочинної 

діяльності й недопущення настання злочинного наслідку).
Індивідуальний рівень запобігання полягає у формуванні в засуджених позитив-

них настанов щодо відбування покарання, стимулювання процесу ресоціалізації, індиві-
дуально-психологічної роботи, недопущення вчинення нових злочинів стосовно того чи 
іншого конкретного засудженого [9, с. 582].

Усі заходи профілактики злочинності лише тоді дають максимальний ефект, коли 
вони застосовуються в тісній єдності й диференційовано до конкретної категорії осіб. 
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Тому запобігання кримінальним правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в органах й УВП необхідно розуміти як 
сукупність заходів, що здійснюють підрозділи Державної кримінально-виконавчої служби 
України шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій з метою недо-
пущення вчинення кримінальних правопорушень у сфері наркообігу або вчинення інших 
кримінальних правопорушень засудженими у стані наркотичного сп’яніння.

Проблеми запобігання проникненню наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів на територію УВП в умовах сьогодення набувають своєї актуальності. Серед 
головних причин, що впливають на розповсюдження наркоманії, є доступ засуджених до 
таких речовин. Переважна більшість засуджених, які відбувають покарання, зауважують 
про відносно нескладну процедуру їх отримання. 

Сучасний етап вивчення проблем, пов’язаних із наркотизмом у місцях позбавлення 
волі, характеризується теоретичними й практичними пошуками більш ефективних заходів 
виправлення і ресоціалізації та лікування / реабілітації засуджених. Процес виправлення, 
ресоціалізації та лікування засуджених хворих на наркоманію пов’язаний із психологічним 
та іншим впливом на їх спотворену правосвідомість. Така специфіка перекрученості пра-
восвідомості засуджених зумовлена особливостями її формування, що характеризується 
збігом несприятливих спеціальних умов, у тому числі й тих, які сприяли залученню до пия-
цтва, наркоманії, токсикоманії на шляху до злочинної діяльності [10, с. 9]. Незважаючи на 
те, що алкоголізм і наркоманія – невиліковні хвороби, вони мають передбачувані симптоми 
й передбачуване лікування [11, с. 114]. 

Основні засади запобігання наркотизму повинні ґрунтуватися на нейтралізації та усу-
ненні конкретних криміногенних факторів. Для цього необхідно забезпечити цілеспрямо-
вану аналітичну та практичну діяльність УВП, правильно й точно визначити конкретні 
завдання виправлення і ресоціалізації, урахувати у процесі виправлення та ресоціалізації 
ефективність медичної і психіатричної допомоги, усунути всі можливі нелегальні джерела 
придбання заборонених до обігу речовин (алкоголю, наркотиків та ін.), вирішити проблему 
перекриття каналів проникнення наркотиків в УВП.

Відповідно до головних завдань кримінально-виконавчого законодавства України, 
не підлягає сумніву те, що особа, яка відбуває покарання в УВП і страждає наркотичною 
залежністю, незалежно від того, коли така залежність настала – до засудження або в самій 
УВП, має повернутися на волю повністю здоровою людиною. На жаль, за даними низки 
наукових досліджень, до 25 % наркоманів були піддані первинній наркотизації під час від-
бування покарання в умовах позбавлення волі [12].

Наша держава в рамках спільної боротьби з незаконним розповсюдженням наркотиків 
зобов’язана законодавчо забезпечити процес застосування до засуджених-наркоманів захо-
дів медико-психологічної та соціальної реабілітації. Ефективність запобігання розповсю-
дженню наркоманії можлива лише шляхом застосування комплексних заходів, спрямова-
них на жорстке припинення всіх дій, пов’язаних із розповсюдженням наркотиків, з одного 
боку, та медико-соціальних заходів, спрямованих на лікування, соціальну реабілітацію 
наркозалежних осіб, з іншого боку. Аналіз діяльності УВП щодо боротьби з наркотизмом 
серед засуджених підтверджує, що прийоми та методи роботи спеціальних суб’єктів з орга-
нізації профілактики наркотизму досить різноманітні, проте їх об’єднують принципи, на 
яких вона будується. Це принципи державного контролю за організацією профілактичної 
діяльності, забезпечення принципу законності, плановість профілактичної діяльності, удо-
сконалення взаємодії суб’єктів профілактики, постійний відомчий контроль за ефектив-
ністю профілактичної діяльності, наукова обґрунтованість профілактичних заходів, гуман-
ність та диференціація у процесі профілактики. Як кримінологічна профілактика загалом, 
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так і профілактика наркотизму в органах й УВП, зокрема, повинні мати не абстрактний 
характер, а становити певну систему, принципи побудови і функціонування якої набувають 
цілком конкретної практичної спрямованості.

Своєрідним проривом на сучасному етапі законодавчого врегулювання запобігання 
суїциду серед засуджених, на нашу думку, є прийняття Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності капеланів в органах та 
установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» 
[13] (далі – Закон), яким в органах та УВП України запроваджено інститут «капеланів». 
Варто зазначити, що цей Закон регламентує діяльність священників-капеланів щодо здій-
снення душпастирської опіки серед арештованих і засуджених до позбавлення волі осіб. 
На наш погляд, новацією для кримінально-виконавчого законодавства є заборона «опри-
люднювати, фіксувати технічними засобами та відтворювати будь-яку інформацію, отри-
ману зі сповіді». Відомості, отримані зі сповіді, не можуть бути предметом досудового 
розслідування, досудового слідства чи кримінального провадження, використовуватися як 
доказ. Інакше кажучи, засудженим та ув’язненим забезпечено конфіденційність сповіді.

Головними завданнями інституту священнослужителів (капеланів) та здійснення 
ними душпастирської опіки є забезпечення права засуджених на свободу совісті та віро-
сповідання, можливості задоволення релігійних потреб, поширення загальнолюдських цін-
ностей та ідеалів, благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, 
спрямовані на подолання відчуження, соціальної ізоляції осіб, позбавлених волі, на їхнє 
духовне відродження та ресоціалізацію, а також на профілактику ВІЛ-СНІДу, алкоголізму, 
наркоманії; сприяння засудженим, особам, узятим під варту, їхнім сім’ям у відновленні та 
підтриманні соціально корисних зв’язків, допомога адміністраціям пенітенціарних установ 
і слідчих ізоляторів у підготовці засуджених до звільнення; підготовка методичних реко-
мендацій для проведення духовно-морального виховання, задоволення релігійних потреб 
засуджених та осіб, узятих під варту, у здійсненні церковних обрядів тощо.

На думку багатьох учених, цей Закон покликаний підвищити ефективність та роз-
крити великий профілактичний потенціал релігії в УВП. До того ж спільною функцією 
держави й церкви (релігійних організацій), по суті, є протидія злу в усіх його суспільних 
проявах. Одним із різновидів такого зла є злочинність [14].

Персонал УВП, який працює з особами, схильними до наркотизму, зобов’язаний 
володіти хоча б незначним обсягом знань про клініку наркотизму. Це необхідно для вста-
новлення контакту із засудженими. Відсутність таких знань у цій галузі завжди негативно 
впливає на авторитет представників адміністрації та знижує ефективність індивідуально-
профілактичного впливу на вказану категорію осіб. Водночас у більшості УВП, у яких 
проходять курс лікування особи, схильні до наркотизму, рівень спеціальних знань із цієї 
проблематики в персоналу загалом незадовільний.

Сучасний етап вивчення питань, пов’язаних із запобіганням наркозлочинності серед 
засуджених, які відбувають покарання в УВП, характеризується теоретичними й практич-
ними пошуками більш ефективних заходів для виправлення і ресоціалізації та лікування 
засуджених. Боротьба зі злочинністю в широкому розумінні на рівні ранньої профілак-
тики припускає пріоритет методу переконання, залишаючи за собою метод примусу, але 
після вчинення злочинів, передусім у місцях позбавлення волі, перевага надається саме 
примусовому методу. Значну роль у реалізації зазначених завдань та перекритті каналів 
надходження наркотичних речовин у місця позбавлення волі відіграють структурні під-
розділи УВП: соціально-психологічна, виробнича, медична, оперативна та інші служби. 
Тому від узгодженої роботи керівників, учителів, інженерно-технічного (виробничого) 
персоналу, представників оперативної, режимної служби значною мірою залежить успіх 
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педагогічного процесу, ефективність виправного впливу на засудженого.
Зважаючи на законодавчі основи виправлення і ресоціалізації засуджених, необхідно 

здійснювати облік, нейтралізацію та усунення конкретних криміногенних чинників, які 
впливають на стан незаконного обігу наркотичних засобів в УВП. Із цією метою необхідно 
забезпечити:

– цілеспрямованість аналітичної і практичної діяльності УВП;
– правильність і точність визначення конкретних завдань виправлення та ресо-

ціалізації;
– урахування у процесі виправлення і ресоціалізації ефективності медико-пси-

хіатричної та психологічної допомоги;
– перекриття всіх можливих каналів надходження наркотичних засобів.
Ефективною умовою в перекритті каналів надходження наркотичних речовин 

є належне забезпечення процесу виконання та відбування покарань, а також єдність вимог, 
що висуваються до засуджених з боку всього персоналу кримінально-виконавчих установ. 
Тобто кожен працівник, погоджуючи свою діяльність із вирішенням загальних завдань кри-
мінально-виконавчих установ, робить свій внесок у забезпечення встановленого порядку 
виконання і відбування покарання, недопущення та попередження порушень режиму, 
забезпечення виправлення і ресоціалізації засуджених. Так, чергові зміни кримінально-
виконавчих установ під час виконання службових обов’язків отримують інформацію про 
засудженого або колективи засуджених, про об’єктивні тенденції їх розвитку, зумовлені 
позитивними та негативними факторами, що діють в умовах позбавлення волі. Аналізуючи 
цю інформацію, відповідні служби Державної кримінально-виконавчої служби й УВП оби-
рають найбільш ефективні шляхи досягнення конкретно поставленої мети, напрацьовують 
необхідні рекомендації та висновки, які свідчать про позитивну поведінку засуджених.

Висновки. На підставі викладеного зазначимо, що запобіжно-профілактичну дію на 
поведінку ВІЛ-інфікованих найдоцільніше надавати на початковому етапі, тобто до вчи-
нення ними кримінального правопорушення, а також до того, як вони спробували нар-
котики [15]. Така робота з особами, схильними до вживання наркотиків, є виправданою 
з низки причин:

– по-перше, вона дасть змогу здійснювати випереджальний вплив на особу до 
першого прийому наркотиків;

– по-друге, дозволить сконцентрувати сили й засоби профілактичного впливу 
для підвищення їх ефективності, зниження витрат і запобігання їх розповсюдження. 
Окреслена проблема потребує глибокого осмислення насамперед з боку органів виконав-
чої влади, які уповноважені забезпечити реалізацію кримінального покарання та організа-
цію третинної профілактики наркоманії [16]. Завдання профілактики повинні розглядатися 
адміністрацією установ, що виконують покарання, як найбільш актуальні.

Захворювання на ВІЛ-інфекцію – це хвороба людської поведінки, тобто між захворю-
ванням і поведінкою існує тісний зв’язок. Отже, під час вивчення ВІЛ-інфікованої засудже-
ної особи особливого значення набуває вивчення її способу життя. Дуже важливо дізнатися 
про її повсякденну поведінку, діяльність у сфері праці та побуту, її ставлення до матеріаль-
них і духовних цінностей, інтереси й мотиви поведінки. Варто приділяти увагу ціннісним 
орієнтаціям, змісту дозвілля, матеріальному забезпеченню.

У процесі індивідуальної профілактики потрібно виявляти зовнішні насторожуючі 
ознаки, за якими можна робити висновок про причини кримінальних правопорушень 
і поведінку засудженого. Вагомим напрямом цієї роботи є виявлення осіб, які належать до 
груп підвищеного ризику зараження, особливо наркоспоживачів. До того ж важливо здій-
снювати профілактичний, антинаркотичний вплив на цю категорію засуджених з метою не 
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допустити вчинення злочинів під час відбування покарання, а також задля постпенітенці-
арного впливу після звільнення.
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INVOLVEMENT OF THE YOUTH CONTINGENT OF DRUG ADDICTS ON THE WAY TO HIV/AIDS

The article considers the involvement of the youth contingent of people convicted of drug use in terms of the complex problem of 
crime prevention. The basic principles of prevention of non-medical drug use and the spread of HIV/AIDS among convicts in the 
following areas are formulated: the administration of penitentiary institutions must recognize its responsibility for reducing and further 
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eliminating the possibility of drug trafficking in places of detention; All members of the penitentiary institution should receive timely 
information and learn methods to prevent non-medical use of drugs, including through investigative measures and procedural actions 
aimed at preventing the commission of criminal offenses in the field of drug trafficking or other criminal offenses by convicts intoxicated. 
Legal and organizational measures are proposed to ensure the most in-depth and comprehensive study of the problems of execution of 
sentences in prisons for people living with AIDS or AIDS. HIV is a disease of human behavior, meaning there is a close link between 
the disease and behavior. Thus, in the study of an HIV-infected convict, the study of his / her lifestyle becomes especially important. It 
is very important to learn about her daily behavior, activities in the field of work and life, her attitude to material and spiritual values, 
interests and motives of behavior. It is important to pay attention to value orientations, leisure content, material security. Carrying out 
individual prevention, it is necessary to identify external alarming signs, which can be used to judge the causes of criminal offenses 
and the behavior of the convict. An important area of this work is to identify people who belong to groups at increased risk of infection, 
especially drug users. An effective condition for blocking the channels of drug supply is the proper provision of the process of execution 
and serving of sentences, as well as the unity of requirements for convicts by all staff of penitentiary institutions. Here, too, it is very 
important to have a preventive, anti-drug effect on this category of convicts in order to prevent the commission of crimes while serving 
a sentence, as well as post-penitentiary influence after release.

Key words: convict; youth; HIV/AIDS; drug addiction; drugs; prevention; involvement. 
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