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ПРАвОве РеГУЛЮвАннЯ БОРОтьБИ  
З неЗАкОннИМ ОБіГОМ нАРкОтИЧнИХ ЗАСОБів в УкРАЇні 

У ПеРіОД З 1990-1999 рр.

М. М. Коцур
У статті розглянуто історію правового регулювання боротьби  

з наркозлочинністю у період з 1990-1999 рр.  
Досліджено зміст та виконано розрахунки кількісних показників   

нормативно-правових актів, прийнятих у цій сфері.  
Показано, що найбільша увага приділялась заходам протидії  

незаконному вживанню таких речовин та умовам здійснення діяльності,  
пов’язаною з їх обігом.
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LEGAL REGULATION OF THE FIGHT AGAINST 
THE ILLEGAL TRAFFICKING IN UKRAINE  

IN THE PERIOD 1990-1999

М. М. Kotshur
The article deals with the history of legal regulation  

of the fight against drug crime in the period from 1990-1999.  
It has been shown that the greatest attention has been paid to measures  

to counteract the illicit use of such substances and the conditions of their activities.

Keywords: narcotic drugs, crime, legal act,  
quantitative indicators, social factors, National Program.

Received: 17.04.2020.


