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від розладів, пов'язаних із вживанням наркотиків та потребують лікування. 

Обсяг світового незаконного виробництва кокаїну досяг рекордного рівня - 

1,976 тонн у рік.  

При цьому, органи правопорядку, протидіючи злочинності мають 

діяти суто в межах правового поля, що посилює вимоги до їх діяльності. 

Варто також відзначити, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс 

України містить норми, які раніше належали суто до сфери оперативно-

розшукової діяльності – проведення контролю за вчиненням злочину.  А це 

обумовлює необхідність переосмислення організаційно-тактичних аспектів 

імплементації цього інституту. 

Таким чином, обрана дисертантом тема відповідає вимогам 

актуальності та потребує нагального дослідження. 

На актуальність теми дисертаційного дослідження вказує і те, що 

робота 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). 
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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. 

Достатньо обґрунтованими є висновки та положення дисертації, які 

мають наукову новизну, зокрема відзначимо наступні: 

- 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 (с.19 дисертації); 

- визначено особливості організаційно-тактичних алгоритмів 

проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних 

речовин при їх «безконтактному» збуті (с. 20 дисертації). 

Серед положень, що потребують схвалення і є важливі для науки 

кримінального процесуального права, криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності є такі: 

- 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; 
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-  удосконалено зміст заходів забезпечення безпеки осіб, які 

залучаються до проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- удосконалено 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Достовірність висновків та наукових положень дисертації 

забезпечується кількома чинниками: значною кількістю та різноманітністю 

опрацьованої джерельної бази, критичним аналізом матеріалів 

правозастосовної практики, веденням коректної полеміки, вдалою й 

продуманою логікою викладення матеріалу, що дозволило авторові 

виконати поставлені перед собою завдання.  

Під час підготовки дисертації здобувач опрацював цілком вагомий 

масив кримінально-процесуальної, кримінально-правової, соціологічної та 

іншої, пов’язаної з досліджуваною темою, літератури. Достатньою є 

емпірична база дослідження. Зібраний теоретичний та емпіричний 

матеріал аналізується з використанням різноманітних методів наукового 

пошуку. Обрані дисертантом методи дослідження є традиційними для 

правничої науки й дозволили глибоко та різнобічно розкрити основні 

питання теми. Так, окремої позитивної оцінки заслуговують досліджена 

криміналістична характеристика особи злочинця, що вчинила злочини у 

сфері обігу наркотичних речовин, психотропних засобів, їх аналогів чи 

прекурсорів. Достатньо обґрунтованими є запропоновані заходи 

удосконалення організаційно-тактичних аспектів проведення контролю за 

вчиненням наркозлочинів. 

Зміст роботи відповідає заявленій темі та оголошеному плану. 

Матеріал викладається чітко, послідовно, юридично грамотно.  
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Оцінка змісту та завершеності дисертаційної роботи. За своєю 

архітектонікою дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків, які серед іншого містять акти впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у освітній процес, науково-практичну сферу 

та практику діяльності Національної поліції. 

Автором правильно визначено об’єкт (суспільні відносини, що 

виникають в процесі проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів) та предмет дослідження (проведення контролю за вчиненням 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів). 

Перший розділ роботи присвячений з’ясуванню пропедевтичних 

аспектів дослідження проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, зокрема, з’ясовується стан розробленості проблематики, 

визначається нормативно-правове забезпечення проведення контролю за 

вчиненням наркозлочинів та проводиться дескрипція криміналістичної 

характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів . 

У другому розділі безпосередньо з’ясовуються організаційно-

тактичні засади проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Приділяється увага таким формам проведення контролю як оперативна 

закупка наркотичних засобів і психотропних речовин та контрольована 

поставка наркотичних засобів і психотропних речовин. Доволі виваженим 

є висвітлення у межах цієї частини дослідження проблем удосконалення 

взаємодії слідчого, прокурора з органами та підрозділами Національної 

поліції України при проведенні контролю за вчиненням злочинів. 
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Третій розділ роботи присвячений проблемі удосконалення 

проведення контролю за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Окремо слід 

наголосити на описі проблематики забезпечення безпеки осіб, які 

залучаються до проведення контролю за вчиненням наркозлочинів. 

Загалом зміст дисертаційної роботи заслуговує на позитивну оцінку, 

дисертацію слід визнати завершеною працею, у якій автор піднімає 

актуальні для вітчизняної правничої науки проблеми та вказує на напрями 

їх розв’язання. 

Зміст дисертаційного дослідження повною мірою відповідає 

спеціальності 081 «Право». 

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. Основні положення та 

висновки, отримані Д. Головіним у результаті дослідження, можуть бути 

використані у: 

– правозастосовчій сфері – для вдосконалення діяльності органів 

правопорядку щодо протидії наркозлочинності (акт  впровадження 

Головного управління Національної поліції в Одеській області від 5 жовтня 

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 злочинам у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин (акт впровадження від 15 жовтня 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 від 14 жовтня 2021 року). 
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Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

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. 

Усі статті містять повний опис наукових результатів, що підтверджує 

їх достовірність. У наукових працях не виявлено тотожних за змістом 

статей, опублікованих у фахових виданнях. 

Результати дисертації були апробовані на достатній кількості 

наукових заходах як регіонального, так і міжнародного характеру. 

Анотація відповідає основному змісту роботи. 

Водночас ознайомлення з дисертаційним дослідженням 

Д.В. Головіна дозволяє висловити окремі побажання й критичні 

судження. 

1. Виходячи з іманентності інституту контролю за вчиненням 

злочину міжгалузевого характеру, а також ураховуючи той факт, що 

організаційно-тактичні аспекти його імплементації в діяльності спеціально 

уповноважених державних органів переважно носять негласний характер 

(як це випливає з інтерпретації ст. 2 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність»), вважаємо, що дисертанту необхідно було, 

визначаючи методологічну основу роботи (підрозділ 1.1), детально 

описати обрання автором висвітлення предмету гносеології саме в межах 

інформації без обмеженого доступу. 

2. На нашу думку, авторові доцільно було б у тексті роботи 

відзначити можливість-неможливість, доцільність/недоцільність 

проведення такої форми контролю як спеціальний слідчий експеримент у 
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контексті предмету гносеології (маємо на увазі злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналоги або прекурсори). 

3. У тексті роботи автором наводиться низка пропозицій до 

удосконалення чинного законодавства, предметом регулювання якого є 

суспільні відносини у сфері протидії наркозлочинності. Однак, опис 

практичного значення результатів дисертаційного не містить даних про 

впровадження чи направлення відповідних пропозицій до суб’єкта 

законодавчої ініціативи. Вважаємо, що дисертанту доцільно було б 

систематизувати сформульовані у роботі пропозиції та направити до 

відповідного комітету Верховної Ради України для вирішення питання 

можливості урахування їх у діяльності парламенту. 

4. Визначаючи емпіричну основу дослідження, дисертантом 

вказується на те, що її становлять, зокрема, результати анкетування й 

опитування 200 працівників органів досудового розслідування і 

оперативних підрозділів Національної поліції. Водночас, у дисертації не 

міститься інформації про методику формування вибірки, статистичну 

похибку отриманих результатів тощо. Не зазначаються ці дані і в 

аналітичній довідці за результатами анкетування (Додаток Б). 

5. Дисертантом недостатньо досліджені особливості проведення 

контролю за вчиненням злочинів за безконтактної форми реалізації 

наркотичних засобів та психотропних речовин. 

Водночас, зазначені дискусійні положення не мають суттєвого 

впливу на позитивне сприйняття дисертаційного дослідження. 

Таким чином, дисертація Д. Головіна є комплексним дослідженням, 

що відзначається високим науково-теоретичним рівнем, глибиною 

розробки, новизною підходу до вирішення наукової проблеми контролю за 

вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів і обґрунтованістю отриманих 

результатів, які у повній мірі викладені в опублікованих працях. 
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