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У дисертації висвітлено теоретико-прикладні засади контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних 

речовин, розроблено рекомендації науково-прикладного характеру, 

спрямовані на підвищення ефективності проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

підрозділами Національної поліції України. 

Розкрито сутність та зміст проведення контролю за вчиненням злочину у 

формі оперативної закупки та контрольованої поставки в сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в 

світлі рішень Європейського суду з прав людини, у зв’язку з чим наголошено 

на необхідності уникнення провокації (підбурювання) особи на вчинення 

злочину, з метою його подальшого викриття та запропоновано доповнення до 

чинних нормативно-правових актів з метою узгодження основних положень 

та усунення колізій між кримінальним процесуальним законодавством і 

законодавством про оперативно-розшукову діяльність в контексті предмету 

дослідження. 

Автором визначено особливості організаційно-тактичних алгоритмів 

проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних 

речовин при їх «безконтактному» збуті, що включають здійснення 

організаційно-правового забезпечення взаємодії оперативних підрозділів 

Національної поліції та кіберполіції; підвищення рівня працівників 

оперативних підрозділів щодо отримання інформації про осіб, що вчиняють 



злочини у сфері обігу наркотичних засобів за допомогою мережі інтернет; 

залучення сучасних технологій з метою документування злочинних дій, 

особливо при відсутності можливості безпосереднього спостереження за 

особою, що здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних 

речовин. 

У дисертації з’ясовано, що у межах криміналістичної правничої науки 

не склалось єдиного підходу до розуміння структури та обов’язкових 

елементів криміналістичної характеристики злочинів, що значною мірою 

обумовлено особливостями окремих груп злочинів, які впливають на їх 

дескрипцію та побудову відповідної криміналістичної моделі кримінальних 

правопорушень. Обґрунтовано, що криміналістична характеристика 

наркозлочинів передбачає опис таких складових як: предмет посягання; 

спосіб вчинення злочину; характеристика особи злочинця; характеристика 

потерпілого; слідова картину злочину. 

Визначено, що факторами ефективності взаємодії слідчого, прокурора з 

органами та підрозділами Національної поліції України щодо проведення 

контролю за вчиненням наркозлочинів є її належне нормативно-правове 

забезпечення, що ґрунтується на фундаментальних і прикладних наукових 

розробках, які слід розглядати як основні напрями подальшого 

удосконалення співпраці означених суб’єктів з протидії наркозлочинності. 

Не є предметом правового регулювання перелік форм взаємодії суб’єктів 

правоохоронної діяльності з протидії злочинності, зокрема, щодо проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу психотропних і наркотичних 

речовин. Доцільним є прийняття спільних підзаконних нормативно-правових 

актів, які будуть визначати не тільки загальні положення щодо співпраці 

суб’єктів кримінального провадження, а й міститимуть чіткий перелік форм 

взаємодії (що відповідає вимогам юридичної визначеності та забезпечує 

легітимацію співпраці органів правопорядку, запобігаючи надмірності 

карального спрямування кримінального провадження). 

Встановлено, що матеріали, отримані спеціально уповноваженими 



суб’єктами в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності 

відносяться до таких процесуальних джерел доказів як документи (вони 

інтерпретуються як такий об’єкт, що містить зафіксовану відповідним чином 

інформацію, що може бути використана для підтвердження чи спростування 

фактів та/або обставин, які необхідно з’ясувати в процесі кримінального 

провадження. Для використання таких матеріалів як доказів вони повинні: 

1) відповідати вимогам КПК України; 2) бути зібрані оперативними 

підрозділами з дотриманням вимог, що містяться у Законі України «Про 

оперативно-розшукову діяльність». 

Визначено напрями використання  результатів контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу психотропних і наркотичних речовин: отримання 

доказів, які вказують на причетність особи/осіб до вчинення 

злочину/злочинів; виявлення співучасників та/або з’ясування інших 

фактичних даних, зокрема, щодо механізму здійснення злочинної діяльності, 

способу, часу, місця (у тому числі місця знаходження наркотичних та 

психотропних речовин); виявлення можливих свідків злочинної діяльності. 

З’ясовано, що імплементація у національну систему права принципу 

верховенства права обумовлює необхідність удосконалення чинного 

законодавства, що регулює порядок використання результатів негласних 

заходів, які проводяться спеціально уповноваженими державними органами 

для виконання завдань кримінального провадження.  

У роботі дістали подальшого розвитку теоретичні положення щодо 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів у формі оперативної закупки й теоретичні підходи щодо 

особливостей проведення контрольованої поставки наркотичних засобів і 

психотропних речовин. 

З’ясовано, що визнання України демократичною, правовою державою, 

у якій визнається і діє принцип верховенства права, обумовлює необхідність 

наявності правової підстави діяльності органів публічної влади загалом та 

спеціально уповноважених державою органів з протидії наркозлочинності, 



якою виступає система нормативно-правових актів та міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана українським парламентом. 

Систему нормативно-правового забезпечення проведення контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу психотропних і наркотичних речовин 

складають: Конституція України; міжнародні договори; законодавчі акти; 

відомчі підзаконні нормативно-правові акти. Обґрунтовано, що важливим 

завданням вітчизняного правознавства є переосмислення змісту та значення 

конституційно-правового регулювання через відмову від його суто 

формалістичного сприйняття. 

Обґрунтовано, що забезпечення безпеки осіб, що залучаються до 

виконання завдань кримінального судочинства, будучи важливим фактором 

виконання завдань кримінального провадження, визначає необхідність 

перманентного удосконалення захисту осіб, які залучаються до проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Напрямами удосконалення чинного законодавства, предметом 

регулювання якого є суспільні відносини щодо реалізації права на 

забезпечення безпеки (якому іманентна несистемність та недостатня 

ефективність) можуть бути: перегляд переліку осіб, щодо яких можуть 

здійснюватися заходи безпеки; визначення підставами  застосування заходів 

безпеки: а) наявність реальної значної загрози життю, здоров'ю або  майну 

свідків, потерпілих та їх родичів; б) значимість показань особи для реалізації 

завдань кримінального провадження та виокремлення програм захисту різних 

рівнів; усунення чисельності органів забезпечення безпеки осіб, що 

залучаються до виконання завдань кримінального судочинства через 

створення окремого органу, до повноважень якого і буде належати 

забезпечення безпеки таких осіб. 

Визначено, що оперативна закупка наркотичних засобів та 

психотропних речовин є найбільш ефективною формою контролю за 

вчиненням наркозлочинів, яка найбільш часто використовується органами 



правопорядку. Водночас, наявність контрадикційних положень у чинному 

законодавстві є одним з факторів недостатньої результативності цього 

негласного заходу. Відтак, існує необхідність узгодження приписів 

законодавчих актів через приведення їх у відповідність до КПК України. 

Оперативна закупка наркотичних засобів може бути здійснена лише у межах 

досудового розслідування, лише за цієї умови (при дотриманні інших вимог 

чинного законодавства) її результати можуть бути використані в 

кримінальному провадженні. 

Проводячи оперативну закупку наркотичних засобів та психотропних 

речовин, працівники органів правопорядку зобов’язані не вдаватися до 

провокації особи відносно якої здійснюється цей захід. Практикою 

Європейського суду з прав людини визначено критерії визначення наявності 

провокації злочину, якими виступають критерії перевірки обґрунтованості 

підбурювання та процесуальні критерії. 

Обґрунтовано, що важливим завданням правничої науки у сфері 

протидії наркозлочинності є розроблення організаційно-тактичних 

алгоритмів контролю за вчиненням наркозлочинів за безконтактного способу 

їх вчинення. Напрацьований досвід органів правопорядку щодо проведення 

оперативної закупки є малоперспективним за означеного способу 

розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Ключові слова: злочини у сфері обігу наркотичних засобів; контроль за 

вчиненням злочину; контрольована поставка наркотичних засобів і 

психотропних речовин; негласна слідча (розшукова) дія; оперативна закупка 

наркотичних засобів і психотропних речовин. 

 

SUMMARY 

Golovin D. V.Conrol Implementation OverPerpatration of Crimes in the 

Field of Trafficking in Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogues or 

Precursors.- Qualifying scientific paper on rights of amanuscript. 



The thesisfor the degree of doctor of philosophy, specialty 081 - Law. - 

Odesa State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, Odesa, 2021. 

The thesis covers the theoretical and applied principles of control over the 

perpetration of crimes in the field of trafficking in drugs and psychotropic 

substances; recommendations of scientific and applied nature aimed at improving 

the effectiveness of control implementation over perpetration of crimes in the field 

of trafficking drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors by 

National Police of Ukraine subdivisionsare elaborated. 

The essence and content of control implementation over perpetration of a 

crime in the form of operative purchase and controlled delivery in the field of 

trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors in the 

light of the European Court of Human Rightsdecisions is revealed.In this 

connection,the need to avoid provocation (abetting)of a person to 

crimeperpetrationwith the aim of his further detectionis stressed and amendments 

to valid regulations in order to harmonize the fundamental provisions and eliminate 

collisions between criminal and procedural law and the law about 

operationalsearch activities in the context of the subject of research are suggested. 

The author identifies features of organizational and tactical algorithms for 

the operative procurement of drugs and psychotropic substances during their 

“contactless” sale, including implementation of the organizational and legal 

support for the interaction of the National Police operational subdivisions and 

cyberpolice; deepening special knowledge and skillsof officers of the operational 

subdivisinsas to obtaining information about persons who commit crimes in the 

field of drug trafficking via the Internet; attraction of new technologies in order to 

document criminal actions, especially in the absence of the possibility of direct 

surveillance over a person engaged in the illicit drugs and psychotropic 

substancessale. 

The dissertation reveals that there is no unified approach to understanding 

the structure and mandatory elements of criminalisticcharacteristic of crimewithin 



legal science andthat is largely stipulated by the certain groups of 

crimes’peculiarities affecting their description and construction of an 

appropriatecriminalistics model of criminal offenses. It is substantiated that the 

criminalistics description of crimes in the field of trafficking in drugs, psychotropic 

substances, their analogues or precursors involves the description of the following 

components: the subject of encroachment; the manner of committing the crime; 

characteristics of the offender; characteristics of the victim; trace picture of the 

crime. 

It is determined that the factors of effectiveness of interaction of the 

investigator, and prosecutor with the National Police of Ukraine agencies and 

subdivisions asto control over perpetration of crimes in the field trafficking 

indrugs, psychotropic substances, their analogues or precursors are its (interaction) 

proper legal support based on fundamental and applied scientific researches that 

should be considered as the main areas of further improvement of cooperation of 

the above mentioned entities on combatting drug related crimes. The list of forms 

of interaction between law enforcement agencies combating crime, in particular, as 

to control overperpetration of crimes in the field of trafficking in drugs, 

psychotropic substances, their analogues or precursors, is not the subject to legal 

regulation. It is expedient to adopt joint bylaws determining not only general 

provisions on cooperation of criminal proceedingsentities, but also containing a 

clear list of forms of cooperation (meeting the requirements of legal certainty and 

legitimizing cooperation of law enforcement agencies, preventing excessive 

punitive direction of criminal proceedings). 

It is ascertained that the materials, received by specially authorized entities 

in the course of operational and investigative activities, are referred to the 

following procedural sources of evidence as documents (they are interpreted as 

such an object containing properly recorded information that can be used to 

confirm or refute facts and / or circumstances that should to be clarified in the 

course of criminal proceedings.To use such materials as evidence, they should: 1) 

meet the requirements of the CPC of Ukraine; 2) be gathered by operational 



subdivisions in compliance with the requirements fixed in the Law of Ukraine 

“AboutOperational SearchActivities”. 

The tendency of application of the results of control over the perpetration of 

crimes in the field of trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues 

or precursors are determined: obtaining evidence indicating the involvement of a 

person / persons in the perpetraion of a crime / crimes; identification of 

accomplices and / or clarification of other factual data, in particular, on the 

mechanism of criminal activity fulfilment, method, time, and place (including the 

location of narcotic and psychotropic substances); identification of possible 

witnesses of criminal activity. 

It is found out that the implementation of the rule of law into the national 

legal system necessitates the improvement of current legislation governing the 

order of use of the results of covert measures carried out by specially authorized 

state bodies to carry out the tasks of criminal proceedings. 

The theoretical provisions for the control over crimes in the field of drug 

trafficking in the form of operational procurement and theoretical approaches to 

the peculiarities of the controlled supply of drugs and psychotropic substances 

received further development in the paper. 

It isclarified that recognition of Ukraine as a democratic, law-based state 

where the rule of law is recognized and effective necessitates the existence of law 

basis for public authorities’ activities in general and specially authorized by the 

state bodies to combat drug crime, in particular, by which is the system of 

regulations and international treaties, consent to the binding nature of which was 

given by the Ukrainian Parliament. The Constitution of Ukraine, international 

agreements, legislative acts, and departmental bylaws constitute the system of 

normative and legal support for the control over the perpetration of crimes in the 

sphere of trafficking in drugs, psychotropic substances, their analogues or 

precursors. It is substantiated that rethinking the content and significance of 

constitutional and legal regulation by abandoning its purely formalistic 

perceptionis a crucial task of domestic jurisprudence. 



It is grounded that ensuring the safety of persons involved in criminal 

proceedings, as an important factor in the criminal proceedingsimplementation, 

determines the need for permanent improvement of protection of persons involved 

in monitoring the perpetration of crimes in the field of traffickingin drugs, 

psychotropic substances, their analogues or precursors. 

Areas of improvement of the current legislation, the subject regulationof 

which is public relations as to the right to security implementation(which is 

inherently unsystematic and inefficient) may be: revision of the list of persons in 

respect of whom security measures might be taken; determining the grounds for 

the security measuresapplication: a) the presence of a real significant threat to the 

life, health or property of witnesses, victims and their relatives; b) the importance 

of the testimony of a person for the implementation of the tasks of criminal 

proceedings and the allotment of assitstance programs at different levels; 

elimination of the number of security bodies ensuring sfafety of persons involved 

in criminal proceedings through the formationof a separate body, the powers of 

which will include the security of such persons. 

It is determined that the operative purchase of drugs and psychotropic 

substances is the most effective form of control over the perpetration of drug 

crimes which is most often used by law enforcement agencies. At the same time, 

the presence of contradictory provisions in the current legislation is one of the 

factors of insufficient effectiveness of this covert measure. Therefore, there is a 

need to harmonize the provisions of legislative acts by bringing them into line with 

the CPC of Ukraine. Operative purchase of drugs can be carried out only within the 

pre-trial investigation, only under this condition (providing that other requirements 

of the effective legislation are observed) its results can be used in criminal 

proceedings. 

Law enforcement officers are obliged not to provoke the person against 

whom the measure is carried out at the time of prompt purchasing drugs and 

psychotropic substances. The criteria for verifying the validity of incitement and 

procedural criteria being the criteria for determining the existence of a crime 



provocation are defined by the European Court of Human Rights practice. 

It is substantiated that the development of organizational and tactical 

algorithms for controlling the perpetration of drug crimes in a contactless way isan 

important task of legal science in the field of drug crime prevention. The 

experience gained by law enforcement agencies in conducting operational 

procurement is unpromising under the said method of drugs and psychotropic 

substancesdistribution. 

Key words: crimes in the field of drug trafficking; control over the 

perpetration of a crime; controlled supply of narcotic and psychotropic substances; 

covert investigative (search) action; prompt purchase of narcotic nd psychotropic 

substances. 
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