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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення дисертації аспіранта Одеського державного університету 

внутрішніх справ Головіна Дмитра Валерійовича «Проведення контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів», підготовленої на здобуття ступеня 

доктор філософії за спеціальністю 081 – «Право» щодо рекомендації до 

розгляду та захисту в разовій спеціалізованій вченій раді. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Доповідь про результати виконаного дослідження  Головіна Д.В., який у 

своєму виступі ознайомив присутніх із структурою дисертації, обґрунтував 

актуальність обраної теми дослідження, сформулював його мету та завдання, 

охарактеризував основні положення, що відображають наукову новизну 

дослідження, висвітлив наукову та практичну значущість одержаних 

результатів. Здобувач зазначив, що підсумки розробки проблеми в цілому, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на 

науково-практичних конференціях, основні результати дисертаційного 

дослідження викладено у статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях. Як зазначив доповідач, наукова новизна одержаних результатів 

визначається тим, що дисертація є однією з перших в Україні після набрання 

чинності Кримінальним процесуальним кодексом України комплексним 

монографічним дослідженням правових та організаційно-тактичних засад 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, на основі якого 

сформульовано низку наукових положень, висновків та пропозицій, у тому 

числі, доповнення до чинного КПК України. 

 

По закінченню доповіді Головіну Д.В присутніми були поставлені 

наступні запитання: 

 

Провідний науковий співробітник відділу організації наукової 

роботи Воронов І.О., доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник: ч. 1 ст. 271 Кримінального процесуального кодексу України 

визначає наступні форми контролю за вчиненням злочину: 1) контрольована 

поставка; 2) контрольована та оперативна закупка; 3) спеціальний слідчий 

експеримент; 4) імітування обстановки злочину. Разом із тим, у розділі 2 

дисертації Ви розглядаєте два перші з названих форм. Чим обумовлений Ваш 

вибір? 

Відповідь Головіна Д.В.: Дякую за запитання. Справді, у 

дисертаційному дослідженні ми акцентуємо увагу на двох з названих форм 

контролю за вчиненням злочину, що обумовлено такими факторами: по-

перше, результатами проведеного нами анкетування працівників 

правоохоронних органів, які відзначили доцільність використання саме їх для 
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ефективної протидії наркозлочинам; по-друге, результати аналізу практики 

національних судових органів, у якій відображено саме вказані форми 

контролю за вчиненням наркозлочинів; по-третє, особливостями злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

 

Завідувач кафедри криміналістики та психології Горошко  В.В., 

кандидат юридичних наук: Наведіть коротку характеристику особи злочинця 

як  елементу криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Відповідь Головіна Д.В.: Дякую за запитання. Детально це питання 

висвітлене у підрозділі 1.3. дисертації. Якщо коротко, то можна вказати 

наступне. Виробником таких речовин можуть бути як особи, що культивують 

нарковмісні сорти рослин, при цьому вони можуть володіти (або не мати 

таких) знаннями з біології, хімії, медицини тощо; а також і працівники 

наукових  медичних (аграрних) лабораторій, працівники аптек, студенти та 

працівники медичних чи аграрних закладів освіти тощо. Варто наголосити, 

що географічний критерій відіграє незначну роль у характеристиці особи 

злочинця за досліджуваним різновидом злочинів. Це можуть бути як сільські 

жителі, так і міські мешканці. Характеризуючи виробників наркотичних 

засобів та психотропних речовин, слід наголосити, що в більшості випадків 

ними є студенти медичних закладів вищої освіти, а також ті особи, хто має 

доступ до тих хімічних речовин, які використовуються для незаконного 

виготовлення наркотичних засобів. 

Доцільно охарактеризувати і перевізників  наркотичних засобів та 

психотропних речовин. Найбільш часто ними виступають особи, що є 

посередниками між виробниками наркотиків та особами, що їх 

розповсюджують, безпосередньо  збувальники, споживачі. До них відносять 

такі категорії осіб: водії, працівники повітряного та залізничного транспорту, 

кур’єри тощо. Часто функцію перевізників виконують близькі родичі, сусіди, 

попутники. Непоодинокі випадки коли в цій ролі виступають провідники 

поїздів, які не знають що саме їм доводиться перевозити, хто саме являється 

першочерговим власником (джерелом розповсюдження) наркотиків  і навіть 

випадкові люди, які стали знаряддям передачі посилки адресату та інші.  

 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Щурат Т.Г., 

кандидат юридичних наук: Серед заходів забезпечення безпеки осіб, які 

залучаються до проведення контролю за вчиненням злочину, Ви зазначаєте 

заходи, що  спрямовані на захист персональних даних осіб, яким загрожує 

небезпека. Конкретизуйте, будь-ласка, ці заходи. 

Відповідь Головіна Д.В.: Дякую за запитання.  Відповідно до ст.ст. 15, 

22 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» підрозділ, що здійснює ОРД, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя або суд, прийнявши рішення про застосування 

заходів безпеки, виносить мотивовану постанову, ухвалу про заміну 
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прізвища, імені, по батькові особи, взятої під захист, на псевдонім. Надалі у 

процесуальних документах зазначається лише псевдонім, а справжні 

прізвище, ім’я, по батькові (рік, місяць і місце народження, сімейний стан, 

місце роботи, рід занять або посада, місце проживання та інші анкетні дані, 

що містять інформацію про особу, яка перебуває під захистом) вказуються 

лише у постанові (ухвалі) про заміну анкетних даних.   

 

Перший проректор університету Грохольський В.Л., доктор 

юридичних наук, професор:  Як зазначається у Звіті Національної поліції 

України про результати роботи у 2020 році, із загальної кількості 

зареєстрованих більше 8 тисяч фактів збуту наркотиків, і практично кожен 7 

– здійснювався через Інтернет. В основному – через месенджери. Чи 

врахували Ви у дисертації тенденцію до збільшення кількості збуту 

наркотиків через Інтернет? 

Відповідь Головіна Д.В.: Дякую за запитання. Цю проблематику 

висвітлено при характеристиці способів учинення досліджуваних злочинів. 

Ми наголосили, що за такого способу практично неможливо провести 

контроль за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Начальник відділу організації наукової роботи Домброван Н.В., 

кандидат юридичних наук: Можливо, більш результативним є дослідження 

контролю за вчиненням наркозлочинів, що здійснюється в межах наукових 

розробок з відповідним грифом обмеження доступу? 

Відповідь Головіна Д.В.: Дякую за запитання. Дійсно, доцільно 

досліджувати обрану нами тему з різних аспектів, у тому числі й означеному 

Вами. Однак, виходячи з наявності колізій між кримінально-процесуальним 

законодавством і законодавством про оперативно-розшукову діяльність, 

доцільно узгодити основні положення на рівні законодавства, що не 

обмежено у доступі. Це відповідає і верховенству права, і тенденціям змін у 

національному законодавстві у контексті закріплення загальноєвропейських 

цінностей. У роботі ми не оминули факт наявності двох різних інструкцій (з 

обмеженим доступом і без такого) щодо проведення досліджуваних нами 

заходів та вказали на певні проблеми, які при цьому виникають. 

 

Після відповідей на запитання було озвучено відгук наукового 

керівника – доктора юридичних наук, професора Корнієнка М.В. який 

зазначив, що дисертація  Головіна Д.В. присвячена системному науковому 

дослідженню важливої проблеми сьогодення. Її актуальність не викликає 

сумнівів, оскільки тематика роботи здобувача безумовно є такою, що має 

теоретичне та практичне значення, комплексно висвітлює проблеми 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Головін Д.В. під 

час наукової розробки теми працював наполегливо, системно та 

цілеспрямовано. 
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Індивідуальний план наукової роботи виконано в повному обсязі в 

заплановані строки. Розпочинаючи роботу над дисертацією, Головін Д.В. 

ознайомився з нормативно-правовими актами та науковими працями 

фахівців у відповідній галузі. В подальшому, виконуючи дослідження, 

проаналізував статистичні данні, реєстри судових рішень, у тому числі 

ЄСПЛ, матеріали кримінальних проваджень, провів анкетування працівників 

оперативних підрозділів та органів досудового розслідування Національної 

поліції в контексті предмету дослідження, отримав положення та висновки з 

елементами наукової новизни та надав слушні пропозиції щодо доповнень до 

чинних нормативно-правових актів в контексті предмету дослідження.  

Здобувач апробував результати власних досліджень на різних наукових 

заходах та оприлюднював у фахових вітчизняних виданнях та виданнях 

інших держав. Загалом поставлені завдання були виконані, а відтак, і 

досягнута мета дисертаційного дослідження. 

Зважаючи на відповідність здобувача та підготовленої ним роботи 

існуючим на сьогодні вимогам, звернувся до учасників фахового семінару 

підтримати Дмитра Валерійовича та рекомендувати проведене ним 

дослідження до розгляду у разовій спеціалізованій вченій раді з метою 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Доктор юридичних наук, професор Тарасенко В.Є. відзначив, що за 

сучасних умов серед найактуальніших проблем держави та суспільства є 

безпека та боротьба зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Правопорушення у 

зазначеній сфері завдають значної шкоди здоров’ю людства, непоодинокі 

випадки розладу стосунків у родинах, вплив на психічне здоров’я людини, 

розвиток тіньової економіки, порушення моральних цінностей, ускладнення  

та погіршення умов життя тощо.  

Обраний напрям дослідження відповідає Пріоритетним напрямам 

розвитку правової науки на 2016-2020 роки, затвердженим постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03. 

2016 р.; Тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок на 2020–2024 роки, затвердженої наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 11 червня 2020 р. № 454; Плану 

заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 

Кримінального процесуального законодавства України, затвердженого 

наказом МВС України від 06.07.2017 р. № 570. 

Дослідження проводитиметься відповідно до планів науково-дослідних 

робіт Одеського державного університету внутрішніх справ за комплексною 

темою «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних 

органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» 

(державний реєстраційний номер 0116U006773) та кафедральною темою 

«Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних 

правопорушень» (державний реєстраційний номер 0120U002153). 
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Мета дослідження досягнута. В роботі були окреслені задачі: розкрити 

сутність та зміст проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

з’ясувати стан наукової розробленості проблеми; проаналізувати 

нормативно-правове регулювання проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів й надати пропозиції щодо його удосконалення; 

провести дескрипцію криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів; встановити особливості проведення оперативної закупки 

наркотичних засобів і психотропних речовин; розкрити специфіку 

проведення контрольованої поставки наркотичних засобів і психотропних 

речовин; висвітлити форми взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними та іншими підрозділами під час підготовки та проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; запропонувати шляхи 

удосконалення використання відомостей, одержаних під час проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як доказів у 

кримінальному провадженні; окреслити напрями забезпечення безпеки осіб, 

які залучаються до проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Аналіз змісту дисертації та публікацій Головіна Д.В.  дають підстави 

для позитивної оцінки наукових розробок здобувача. Робота містить всі 

необхідні для такого дослідження компоненти – критичний аналіз досягнень 

попередніх дослідників цієї та суміжних проблем, увагу до зарубіжного 

досвіду, узагальнення емпіричних даних, належну апробацію результатів 

дослідження. Обсяг опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що 

дисертант провів дослідження обраної теми на високому науковому та 

методичному рівні, що дало змогу сформулювати самостійні та оригінальні 

висновки і пропозиції, які виносяться на захист. 

Більшість положень наукової новизни дисертації Головіна Д.В.  

дозволяє констатувати, що в рамках проведеного дослідження автору вдалося 

отримати результати, які є новими та носять як теоретичний, так і 

практичний інтерес. 

Структура дисертації є логічна побудованою, зумовленою 

поставленими метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом, 

відповідає логіці наукового пошуку. Об’єкт та предмет дисертації 

відповідають заявленій темі і свідчать про правильність обраних автором 

методологічних підходів до розкриття проблем, що винесені у назву роботи. 

Структура плану роботи та послідовність його викладення також відповідає 

темі дослідження й у повній мірі розкриває її зміст. 

Автор вірно визначив мету та завдання дослідження, обґрунтував наукову 

новизну отриманих результатів. Зокрема, науковою новизною відзначаються 

наступні положення: розкрито сутність та зміст проведення контролю за 
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вчиненням злочину у формі оперативної закупки та контрольованої поставки 

в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів в світлі рішень ЄСПЛ, 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; визначено особливості організаційно-тактичних алгоритмів 

проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних 

речовин при «безконтактному» їх збуті, що включають здійснення 

організаційно-правового забезпечення взаємодії оперативних підрозділів 

Національної поліції та кіберполіції; підвищення спеціальних знань та вмінь 

працівників оперативних підрозділів, щодо отримання інформації про 

наркозлочинців 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. 

Удосконалено:  положення щодо використання відомостей, одержаних за 

результатами проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

зміст заходів забезпечення безпеки осіб, які залучаються до проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; зміст основних напрямів 

взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами НП з 

питань підготовки та проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Дістали подальшого розвитку: складові елементи  

криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як об’єкту 

проведення контролю за вчиненням злочину; теоретичні положення щодо 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів у формі оперативної закупки; теоретичні підходи щодо особливостей 

проведення контрольованої поставки наркотичних засобів і психотропних 

речовин 

Викладені наукові положення, висновки та рекомендації достатньою 

мірою обґрунтовані, логічно витікають з детального аналізу досліджуваного 

явища. 

Водночас, позитивна оцінка проведеного наукового дослідження не 

виключає необхідності дискусійних положень та побажань, а саме: на нашу 

думку, дисертація мала б більш довершений вигляд якби здобувач у межах 

окремого підрозділу роботи висвітлив досвід діяльності зарубіжних 

правоохоронних органів з протидії злочинності у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Однак, указані недоліки, маючи дискусійний характер, не впливають на 
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загальну позитивну оцінку роботи. 

Загалом отримані автором висновки є науково обґрунтованими і в своїй 

сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що сприяє подальшому 

удосконаленню правових та організаційно-тактичних засад проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати, що дисертація 

Головіна Дмитра Валерійовича на тему «Проведення контролю  за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів» відповідає спеціальності 081 «Право». За 

актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та практичною 

цінністю здобутих результатів є завершеним самостійним дослідженням, яке 

відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167, вимогам Наказу МОН України від 12 

січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», має 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів та може бути 

рекомендована до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 

 

Рецензент – кандидат юридичних наук, професор Албул С.В. 

зазначив, що проблеми протидії наркозлочинності в Україні стають все більш 

актуальними. Перш за все, це пов’язано з нестабільною політичною та 

економічною обстановкою в країні. По-друге, з постійним нарощуванням 

оборотів в сфері «наркобізнесу», а саме з розширенням видів наркотичних 

засобів та психотропних речовин, входженням в обіг нових сильнодіючих та 

синтетичних наркотиків, а також появою нових «безконтактних» способів 

розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Виникнення та постійне зростання наркоманії в світі давно стало 

проблемою, яка важко вирішується. Крім цього глобалізація суспільства та  

розвиток новітніх  технологій  погіршало ситуацію, пов’язану  з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Дієвими напрямками діяльності правоохоронних органів у цієї 

боротьбі постають постійна профілактика злочинної діяльності та виявлення 

злочинів на ранніх стадіях його скоєння. Одним із дієвих способів 

встановлення осіб, що займаються незаконним збутом наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів, є проведення контролю за означеною 

категорією злочинів. 

Наукова новизна результатів дослідження ґрунтується на сучасному 

рівні постановки проблеми, її актуальності, значущості для юридичної науки. 

Рецензоване дослідження є одним з перших у вітчизняній науці комплексним 

дослідженням проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Обґрунтованість наукових положень роботи та достовірність 

одержаних результатів підтверджена теоретичною та методологічною 
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обґрунтованістю проведеного дослідження, критичним аналізом та 

узагальненням достатньої кількості праць вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Разом із тим, необхідно вказати на низку спірних питань: 

1. Визначаючи емпіричну основу дослідження, автор вказує 

наступне: «Емпіричною основою дослідження є результати проведеного 

анкетування 200 працівників органів правопорядку, суддів, а також рішення 

національних та міжнародних судових органів», не конкретизуючи 

регіональний аспект проведеного опитування та не вказуючи на 

репрезентативність отриманих результатів, статистичну похибку тощо. 

Вважаємо, що ця інформація додала б більшої «переконливості» емпіричній 

основі. 

2. В цілому у тексті роботі автором висвітлюються окремі питання 

компаративного аналізу нормативно-правових та організаційних аспектів 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів вітчизняними та 

зарубіжними правоохоронними органами. Однак, на нашу думку, доцільно 

було зробити більший акцент на аналізі зарубіжного досвіду проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, зокрема, 

правоохоронними органами європейських держав, які належать з Україною 

до однієї системи права – континентальну (що було б фактором більшої 

ефективності впровадження такого досвіду в національне право). 

3. Враховуючи тенденцію до збільшення кількості фактів збуту 

наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет та 

відповідні месенджери, вважаємо, що автору необхідно було б більшу увагу 

зосередити на саме на безконтактному способі вчинення наркозлочинів, 

проводячи криміналістичну характеристику відповідних злочинів. 

4. У тексті роботи автором обґрунтовується низка пропозицій 

щодо удосконалення чинного законодавства. Вважаємо за необхідне 

відзначити можливість направлення даних пропозицій до відповідного 

суб’єкта правотворчості – Верховної Ради України. 

Поряд із цим, зазначені дискусійні положення не мають суттєвого 

впливу на загальну позитивну оцінку дисертації. 

Наукова цінність та практична обґрунтованість дисертаційного 

дослідження Д.В. Головіна дозволяє зробити висновок про те, що воно 

здійснене з використанням досягнень сучасної правової науки, становить 

теоретичне підґрунтя для провадження подальших досліджень окремих 

аспектів протидії наркозлочинності та є завершеною, самостійною науковою 

працею, в якій автор отримав нові науково обґрунтовані результати. 

Дисертація є комплексним, узагальненим дослідженням та 

відзначається високим науково-теоретичним рівнем, новизною підходу до 

вирішення поставлених наукових завдань і обґрунтованістю отриманих 

результатів. Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу 

МОН України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації». 
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На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Головіна Дмитра Валерійовича на тему: «Проведення контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів» є завершеним самостійним 

дослідженням, яке відповідає вимогам пп. 10, 11 Тимчасового порядку 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, має наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів та може бути 

рекомендована до розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081«Право». 

 

В обговоренні дисертації взяли участь: 

Провідний науковий співробітник відділу організації наукової 

роботи Воронов І.О., доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник у своєму виступі відмітив, що тематика проведеного Д.В. 

Головіним дослідження є безумовно актуальною та містить ряд наукових 

положень, яким вперше в умовах чинного КПК України присвячено пильну 

увагу. Структура роботи є логічною обґрунтованою та відповідає предмету й 

завданням дослідження, а поставлені у вступі дисертації задачі здобувачем 

виконані. Заслуговують позитивної оцінки пропозиції автора щодо 

окреслення шляхів удосконалення використання відомостей, одержаних під 

час проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

Позитивним є те, що дисертант довів недосконалість окремих 

положень чинного законодавства в контексті предмету дослідження та надав 

пропозиції щодо внесення відповідних змін та доповнень. Робота може бути 

рекомендована до попереднього розгляду і захисту в разовій спеціалізованій 

вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 

Перший проректор університету Грохольський В.Л., доктор 

юридичних наук, професор у своєму виступі зазначив, що аналіз основних 

положень дисертації, а також виступів рецензентів та присутніх дозволяє 

зробити висновок що дисертантом вирішено наукове завдання, яке полягає у 

розробці правових та організаційно-тактичних засад проведення контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів Окрім цього, автором внесено 

пропозиції щодо вдосконалення зазначеної діяльності до чинного КПК 

України.  

У цілому дисертація є завершеною та якісною науковою працею, що 

повністю відповідає необхідним вимогам, а тому робота може бути 

рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді Одеського 

державного університету внутрішніх справ. 

Завідувач кафедри криміналістики та психології Горошко В.В., 

кандидат юридичних наук також погодилася з тим, що дисертаційна робота 

характеризується актуальністю, новизною наукової розробки проблеми та 

глибиною висвітлення теми. Зазначила, що дисертант використав значний 
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обсяг емпіричних джерел. Наголосила, що висновки, зроблені у ході роботи, 

є логічними та науково достовірними, а публікації за темою дослідження 

щодо своєї кількості та обсягу відповідають вимогам до фахових праць. 

Наголосила, що дисертація Головіна Д.В. є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, яке може бути рекомендовано до захисту у 

спеціалізованій вченій раді. 

Завідувач кафедри кримінального процесу Тетерятник Г.К., 

кандидат юридичних наук, доцент зазначила, що загалом робота залишає 

позитивне враження і, незважаючи на деякі дискусійні моменти, є 

завершеним самостійним монографічним дослідженням, у якому автор 

виконав усі поставленні завдання та отримав нові науково обґрунтовані 

результати. Основні наукові результати дисертації висвітлені у достатній 

кількості наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. 

Про практичне значення дисертації свідчать відповідні акти впровадження. 

У цілому підтримує думку присутніх щодо рекомендації дисертації 

Головіна Д.В. на тему «Проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право». 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Головіна Дмитра Валерійовича на тему: «Проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» зі спеціальності  

081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним з об’єктів інтенції 

як вітчизняних, так і зарубіжних правоохоронних органів є проблематика 

протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів, чинником чого є багатофакторний вплив 

наркозлочинності на загальний стан злочинності як на 

внутрішньодержавному, так і міжнародному рівнях. 

За даними Національної поліції протягом 2020 року було 

задокументовано більше 27 000 кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

вилучено більше 6 тон заборонених речовин, що складає 7 млн. доз. Було 

перекрито дев’ять міжнародних каналів ввезення в Україні цих речовин. 

Кожної доби Національна поліція розкриває 50 наркозлочинів. 

Перманентною є тенденція збільшення кількості: кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів; випадків вживання таких речовин неповнолітніми. 

При цьому вживання таких засобів є факторами вчинення під їх впливом 
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інших злочинів, а також інших форм десоціалізації особи. 

Таким чином, протидія наркозлочинності є перманентною проблемою, 

що потребує розв’язання через удосконалення заходів протидії, що 

вживаються органами правопорядку. Значна роль серед таких заходів займає 

контроль за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Аналіз практики 

національних судових органів вказує, що саме результати проведення 

контролю за вчиненням наркозлочинів використовуються як докази у 

кримінальному провадженні при притягненні винної особи до кримінальної 

відповідальності. 

Окремі аспекти проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів були предметом пізнання таких вітчизняних науковців як 

А. Андрушко, С. Албул, А. Бабенко, С. Буткевич, А. Венедіктов, 

М. Вербенський, А. Волощук, Є. Гладкова, В. Горбачевський, М. Грібов, 

В. Гринчак, О. Джужа, Л. Дорош, О. Козаченко, Я. Кондратьєв, 

В. Конопельський, М. Корнієнко, О. Литвинов, О. Мазуренко, А. Музика, 

С. Рашевський, О. Сергєєва, В. Тарасенко, В. Шаблистий, В. Шакун, 

С. Шалгунова, І. Шинкаренко, П. Фріс, Х. Ярмакі та ін. 

Однак, на сьогодні існує необхідність комплексного вивчення 

проблематики проведення контролю за вчиненням наркозлочинів, яке (як й 

інші заходи протидії цьому негативному явищу) буде ураховувати 

особливості  злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів в сучасних умовах. 

Усе це зумовлює актуальність обраного напряму дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

грантами. Обраний напрям дослідження відповідає Пріоритетним напрямам 

розвитку правової науки на 2016-2020 роки, затвердженим постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03. 

2016 р.; Тематиці наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок на 2020-2024 роки, затвердженого наказом МВС 

Україні від 11.06.2020 № 454;  Плану заходів Міністерства внутрішніх справ, 

спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального 

законодавства України, затвердженого наказом МВС України від 

06.07.2017 р. № 570. 

Дослідження проведено відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Одеського державного університету внутрішніх справ за комплексною темою 

«Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773) та темою науково-дослідної роботи 

кафедри криміналістики та психології «Науково-практичні основи методики 

розслідування кримінальних правопорушень» (державний реєстраційний 

номер 0120U002153). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягала в 

комплексній розробці теоретико-прикладних засад досліджуваної тематики 
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та розробленні авторських положень і рекомендацій науково-прикладного 

характеру, спрямованих на підвищення ефективності проведення контролю 

за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів підрозділами Національної поліції 

України. 

Для досягнення означеної мети були поставлені наступні дослідницькі 

завдання: 

- розкрити сутність та зміст проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів, з’ясувати стан наукової розробленості проблеми; 

- проаналізувати нормативно-правове регулювання проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів й надати пропозиції щодо 

його удосконалення; 

- провести дескрипцію криміналістичної характеристики злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів; 

- встановити особливості проведення оперативної закупки 

наркотичних засобів і психотропних речовин; 

- розкрити специфіку проведення контрольованої поставки 

наркотичних засобів і психотропних речовин; 

- висвітлити форми взаємодії органів досудового розслідування з 

оперативними та іншими підрозділами під час підготовки та проведення 

контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- запропонувати шляхи удосконалення використання відомостей, 

одержаних під час проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як 

доказів у кримінальному провадженні; 

- окреслити напрями забезпечення безпеки осіб, які залучаються 

до проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Предметом дослідження є проведення контролю за вчиненням злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

Методи дослідження. Багатоаспектність предмету пізнання обумовлює 

необхідність використання системи гносеологічних принципів, підходів і 

методів. 

В основу дослідження покладено діяльнісний та системний підходи, які 

обумовлюють необхідність висвітлення складових діяльності органів 

правопорядку щодо протидії наркозлочинності, зокрема, організаційних і 

тактичних аспектів проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 
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обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, форм і напрямів взаємодії слідчого, прокурора з органами та 

підрозділами Національної поліції України при проведенні контролю за 

вчиненням злочинів, а також заходів забезпечення безпеки осіб, які 

залучаються до проведення контролю за вчиненням цих злочинів (підрозділи 

2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3.). Системний підхід дозволив також охарактеризувати 

систему нормативного забезпечення проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів (підрозділ 1.2). 

Структурно-функціональний підхід дозволив висвітлити 

криміналістичну характеристику злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (підрозділ 1.3.), а також 

з’ясувати особливості окремих форм контролю за вчиненням наркозлочинів 

та здійснити їх характеристику (підрозділи 2.1., 2.2., 2.3.). 

Необхідність дотримання органами протидії наркозлочинності прав 

людини, принципу верховенства права зумовило потребу використання 

аксіологічного підходу, який впливає на зміст законодавчого регулювання 

діяльності правоохоронних органів та вимагає визначення напрямів  

удосконалення проведення контролю ЗА вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

(підрозділи 1.2, 3.1., 3.2., 3.3.).  

Герменевтичний підхід дозволив провести контент-аналіз як 

нормативно-правової основи діяльності органів Національної поліції з 

протидії наркозлочинності, так і реалізації відповідних правових приписів 

(підрозділ 1.2., розділи 2 і 3). 

За допомогою логічних методів синтезу та аналізу з’ясовано стан 

наукової розробленості проблеми проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та визначено методологічні засади дослідження 

(підрозділ 1.1), а також сформульовано висновки до розділів та загальні 

висновки, проаналізовано поняття, які входили до предмету дослідження. 

Прикладна частина дослідження виконана із застосуванням методів 

опитування, спостереження, аналізу статистичних документів та емпіричного 

матеріалу.  

Емпіричну базу дисертації складають: дані статистичної звітності МВС 

України, реєстрів судових рішень, рішень ЄСПЛ, матеріали аналізу 156 

матеріалів кримінальних проваджень, відомості, одержані в результаті 

анкетування й опитування 200 працівників органів досудового розслідування 

і оперативних підрозділів Національної поліції, а також особистий досвід 

роботи дисертанта в оперативних підрозділах Національної поліції України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших в Україні після набрання чинності КПК  

комплексним монографічним дослідженням правових та організаційно-

тактичних засад проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  Це 
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дозволило автору сформулювати низку наукових положень, висновків і 

пропозицій, що розв’язують важливі наукові та науково-прикладні проблеми, 

а саме: 

уперше: 

- 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 ЄСПЛ, 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;  

- 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 спеціальних знань та вмінь 

працівників оперативних підрозділів щодо отримання інформації про 

наркозлочинців 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; 

удосконалено:  

- положення щодо використання відомостей, одержаних за 

результатами проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як 

доказів у кримінальному провадженні; 

- зміст заходів забезпечення безпеки осіб, які залучаються до 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;  

- зміст основних напрямів взаємодії органів досудового 

розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції з питань 

підготовки та проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

дістали подальшого розвитку:  

- складові елементи  криміналістичної характеристики злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, як об’єкту проведення контролю за вчиненням злочину; 

- теоретичні положення щодо проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у формі оперативної закупки;  

- теоретичні підходи щодо особливостей проведення 

контрольованої поставки наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Практичне значення одержаних результатів визначається теоретико-
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прикладною спрямованістю наукового дослідження, а також тим, що 

сформульовані в ньому пропозиції сприяють підвищенню ефективності 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Матеріали та висновки наукового дослідження використовуються:  

– правозастосовчій сфері – для вдосконалення діяльності органів 

правопорядку щодо  протидії наркозлочинності (акт впровадження Головного 

управління Національної поліції в Одеській області від 21.10.2021 року); 

– правотворчій діяльності  – для вдосконалення чинного законодавства 

у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

–  науково-дослідній сфері – для дослідження окремих аспектів 

удосконалення протидії наркозлочинності (акт впровадження Одеського 

державного університету внутрішніх справ  від 11.10.2021 року); 

 –  освітній сфері – викладені у дисертації положення 

використовуються при проведенні занять із навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Оперативно-розшукова діяльність», «Особливості 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій» (акт впровадження 

Одеського державного університету внутрішніх справ  від 12.10.2021 року); 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та висновки 

роботи апробовано на наступних наукових заходах: І Всеукраїнській 

науково-практичній конференції здобувачів та викладачів закладів вищої 

освіти(м. Черкаси, 12 жовтня 2021 року); VІII Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України» (м. Одеса, 22жовтня 2021 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна та інформаційна 

безпека: актуальні питання та інновації» (м. Дніпро, 4 листопада 2021 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблемі 

національного законодавства» (м. Полтава, 10 листопада 2021 року); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблемі 

національного законодавства»  (м. Кропивницький, 17 листопада 2021 року). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення й пропозиції 

дисертації викладено у 9 наукових працях, 4 наукових статтях у виданнях, що 

визначені МОН України як фахові з юридичних наук, 1 стаття – у іноземному 

юридичному виданні, 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, які охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (168 найменувань на 17 сторінках), 3 додатки на 11 

сторінках. Повний обсяг дисертації – 210 сторінок, з них основний текст 

складає  169 сторінок. 
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Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Головін Д.В. Особливості проведення оперативної закупки 

наркотичних засобів і психотропних речовин. Науковий журнал 

Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 2. С. 138-144. 

2. Головін Д.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2021. № 

3. С. 138-144. 

3. Головін Д.В. Деякі питання забезпечення безпеки осіб, які 

залучаються до проведення спеціального слідчого експерименту у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Науковий вісник Південноукраїнський правничий часопис. 2021. 

№ 3. С. 157-163. 

 

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав: 

1. Golovin D.V. Peculiarities and Procedure of Using Electronic Documents 

116 in the Process of Proving Crimes in the Field of Drug Traffickin. European 

Reforms Bulletin. Grand Duchy of Luxembourg. 2019. №2. Р. 116-124. 

 

Праці апробаційного характеру: 

1. Головін Д.В. Деякі особливості проведення оперативної закупки 

наркотичних засобів. Правовий дискурс: мат-ли І Всеукр. наук.-практ. конф. 

здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (м. Черкаси, 12 жовтня 2021 

року). Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України. 2021. С. 119-122. 

2. Головін Д.В. Деякі аспекти криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України: мат-ли VІII Міжнар. на наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Одеса, 22 жовтня 2021 року). Одеса: ОДУВС, 2021. С. 51-

54. 

3. Головін Д.В. Особливості та порядок використання електронних 

документів у процесі доказування злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів. Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та 

інновації: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 04 листопада 

2021 року). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ. 2021. С. 67-71. 
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4. Головін Д.В. Деякі особливості проведення спеціального слідчого 

експерименту. Актуальні проблемі національного законодавства: мат-ли 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 17 листопада 2021 року). 

ЦДПУ імені В. Винниченка. 2021. С. 119-122. 

5. Головін Д.В. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів: 

криміналістична характеристика. Наука, освіта, технології, інновації: 

актуальні проблеми теорії та практики: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Актуальні проблемі національного законодавства» (м. Полтава, 10 

листопада 2021 року). ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 7-9. 

 

   Характеристика  особистості  здобувача.  Головін Д.В.  Народився 

02 серпня 1975 року. У 2002 році закінчив Луганську академію внутрішніх 

справ ім. 10-річчя незалежності України і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.  

З 1996 року працював на різних посадах в системі Міністерства 

внутрішніх справ України, обіймав посади, починаючи з 

оперуповноваженого карного розшуку, оперуповноваженого відділу по 

боротьбі з незаконним обігом наркотиків, старшого  оперуповноваженого в 

особливо важливих справах відділу по боротьбі з організованою 

злочинністю, заступника начальника, а потім і начальника відділу по 

боротьбі з організованою злочинністю, начальника управління боротьби з 

незаконним обігом наркотиків в Одеській області, начальника кримінальної 

поліції в декількох регіонах України, начальника Департаменту карного 

розшуку Національної поліції України. Робота Головіна Д.В. в 

правоохоронних практичних підрозділах безпосередньо була пов’язана з 

темою його дисертаційного дослідження. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно, з 

правильним вживанням юридичної та спеціальної термінології. Стиль 

викладення матеріалів дослідження, наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечують легкість і доступність їх сприйняття. 

У результаті попередньої експертизи дисертації Головіна Д.В. і 

повноти публікації основних результатів дослідження  

 

УХВАЛЕНО: 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Головіна Дмитра Валерійовича на тему: 

«Проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів 

дисертація Головіна Д.В. відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам 
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