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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності 

за 2018 р. у світі досягнуто рекордного рівня виробництва наркотиків рослинного 

походження. 

Для України злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів є негативним феноменом у суспільному житті, 

а наркозлочини, пов’язані з підготовкою до виготовлення наркотичних засобів
1
, 

зокрема посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК України) 

вирізняються особливою суспільною небезпекою, набули масового й часто 

організованого характеру. 

Наркотичні засоби рослинного походження складають основну масу серед 

усіх видів наркотиків, які вживаються особами не за медичним призначенням, а 

рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L) і роду конопель (Cannabis) 

використовуються в якості сировини для виготовлення великої кількості 

наркотичних засобів, зокрема понад 25 наркотично активних алкалоїдів опію 

(морфіну, кодеїну, тебаїну, папаверину, наркотину), синтетичних похідних 

(етилморфіну, героїну), канабісу, смоли канабісу, екстрактів канабісу та 

психотропної речовини тетрагідроканабінолу. 

За оцінками вітчизняних та іноземних експертів
2
 обсяги внутрішнього 

виробництва та вживання наркотичних засобів, отриманих з наркотиковмісних 

рослин в Україні є одними з найбільших серед східноєвропейських країн. 

У той же час є очевидним, що, не дивлячись на пильну суспільно-державну 

увагу до проблеми незаконного обігу наркотиків та комплексні організаційно-

правові заходи, спрямовані на удосконалення правоохоронної діяльності з його 

протидії, що відображують як національні, так і міжнародні, передусім, європейські, 

напрацювання у цій сфері, незаконний посів або вирощування снотворного маку чи 

конопель є одним із найбільш поширених посягань серед злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так, 

відповідно до офіційної статистики Генеральної прокуратури України, у 2014 році 

за ст. 310 КК України обліковано 2012 злочинів, у 2015 році – 1633 злочини, у 2016 

році – 1765 злочинів, у 2017 – 2004 злочинів, у 2018 – 1553 злочинів
3
. Вищезазначені 

показники кількості облікованих злочинів не відображають масштабів суспільно 

небезпечних діянь зазначеної категорії, оскільки незаконний посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель становлять підґрунтя групової та рецидивної 

злочинності, яка перебуває в системному зв’язку з іншими злочинами, на вчиненні 

                                                 
1
 Даний вид наркозлочинів поданий відповідно до класифікації, сформульованої академіком Ю.В. Бауліним 

(Баулін Ю.В. Кримінально-правові форми вчинення наркозлочинів організованим наркобізнесом. Питання боротьби 

зі злочинністю: зб. наук. пр. Х.: Право, 2004. Вип. 9. С. 3-40; Баулин Ю.В. Преступления в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров: общая характеристика и 

классификация. Право України. № 9. 2012. С. 89-95). 
2
 Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року). Поглиблений 

огляд наркоситуації в Україні для Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності. 

Київ: Державна установа «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства 

охорони здоров’я України», 2017. URL: http://www.ummcda.org.ua. 
3
 Статистична звітність Генеральної прокуратури України за 2014–2018 роки. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820#. 
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яких спеціалізуються їх учасники, у тому числі передбачених ст.ст. 307 та 309 КК 

України. 

Активізація зусиль щодо зміни ситуації потребує відповідного наукового 

забезпечення правоохоронної діяльності. Сучасний рівень розвитку 

криміналістичних знань дає змогу запропонувати новітні можливості дослідження 

джерел і носіїв інформації та раціональні підходи до організації досудового 

розслідування окремих видів злочинів. 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять праці таких відомих 

науковців України та інших держав, як Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, Л.Ю. Ароцкер, 

В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, В.С. Бондар, Т.В. Варфоломеєва, 

В.К. Весельський, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.І. Галаган, О.Ю. Головін, 

В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, М.Л. Грібов, М.В. Даньшин, В.А. Журавель, 

А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.Я. Колдін, О.Н. Колесниченко, 

В.А. Колесник, В.О. Коновалова, В.Є. Корноухов, М.В. Костицький, І.І. Котюк, 

В.С. Кузьмічов, О.П. Кучинська, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, 

Є.Д. Лук’янчиков, В.О. Малярова, Г.А. Матусовський, О.В. Одерій, 

М.А. Погорецький, М.Я. Сегай, Д.Б. Сергєєва, Р.Л. Степанюк, О. В. Таран, 

О. Ю. Татаров, В.В. Тіщенко, І.Ф. Хараберюш, В.Г. Хахановський, П.В. Цимбал, 

О.М. Цільмак, С.С. Чернявський, А.М. Черняк, С.Н. Чурилов, О.С. Шаталов, 

В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило, Б.В. Щур, О.О. Юхно, М.П. Яблоков, 

О.Г. Яновська та ін. Наукові здобутки вказаних учених стали методологічним 

підґрунтям дисертаційного дослідження, оскільки ними розроблено вагомі 

рекомендації і пропозиції щодо розробки криміналістичних методик розслідування 

злочинів різних рівнів. 

Значущість розслідування незаконного посіву та вирощування нарковмісних 

рослин знайшла своє відображення в дослідженнях К.Л. Бугайчука, 

О.А. Вовчанської, Н.А. Запорощенко, Н.М. Косміної, О.Є. Космодем’янської, 

М.В. Кривоноса, Н.М. Прокопенко, О.А. Рівчаченко, Д.Н. Рудова, А.П. Сакаля, 

О.В. Сачко, Д.Ю. Стригуна, Л.Є. Чистової, Ю.М. Чорноус. 

У різні роки кримінально-правові, кримінологічні, оперативно-розшукові та 

соціальні питання протидії незаконному культивуванню нарковмісних рослин 

висвітлені в дослідженнях С.В. Албула, А.М. Бабенка, Ю.В. Бауліна, Р.Р. Греня, 

О.М. Джужі, Л.В. Дорош, А.П. Закалюка, А.Х. Ібрагімової, В.Я. Конопельського, 

Ю.О. Кучерявої, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музики, Д.Й. Никифорчука, 

І.Є. Пожидаєва, О.О. Подобного, М.І. Поповича, В.Г. Пшеничного, В.А. Робака, 

В.П. Скабали, Р.В. Тарасенка, О.В. Торопигіної, А.С. Щурової, Є.В. Фесенка. 

Водночас на сьогодні слідчі продовжують використовувати родову методику 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, однак потреби практики 

об’єктивно ставлять перед науковцями завдання щодо розробки видової методики 

розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК України, з формулюванням, на 

основі видової криміналістичної характеристики конкретних завдань розслідування, 

побудовою відповідних програм та алгоритмів їх розв’язання. 

Це вказує на актуальність і своєчасність теми дисертації. 

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

тематика узгоджується зі Стратегією державної політики щодо наркотиків на період 
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до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 28 серпня 

2013 р. № 735-р, Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленою Указом Президента України від 

20 травня 2015 року № 276/2015, відповідає Пріоритетним напрямам наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на період 2015–2019 років, 

затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275 (додаток 7, п. 7.22), 

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016–2020 роки, затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 

березня 2016 р. Дисертація виконана за Планом науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка на 2019 рік, затвердженим протоколом вченої ради від 25 грудня 2018 

р. (протокол № 7). Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 20 грудня 2013 р. 

(протокол № 7) та включено до Переліку тем дисертаційних досліджень Національної 

академії правових наук України (реєстраційний № 1165, 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

підставі положень загальної теорії криміналістики, норм чинного законодавства і 

практики його застосування розробити методику розслідування незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель і надати рекомендації щодо її 

впровадження в діяльність органів досудового розслідування. Реалізація поставленої 

мети зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

– сформулювати концептуальні підходи до формування криміналістичної 

характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель; 

– визначити основні елементи криміналістичної характеристики незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– охарактеризувати способи незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель; 

– надати характеристику обстановці, часу, місцю незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель; 

– розглянути закономірності утворення та відображення слідів та слідових 

комплексів незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– охарактеризувати осіб, які причетні до незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель; 

– конкретизувати обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– розглянути організаційні засади та тактичні завдання досудового 

розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– виокремити особливості слідчих ситуацій і формування версій під час 

розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– запропонувати форми та визначити особливості взаємодії слідчих та 

працівників оперативних підрозділів при розслідуванні незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель; 

– уточнити криміналістичні рекомендації щодо проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування незаконного посіву або вирощування 
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снотворного маку чи конопель; 

– сформувати типовий комплекс судових експертиз та висвітлити особливості 

їх призначення. 

Об’єкт дослідження – діяльність з учинення незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель та діяльність органів досудового 

розслідування й інших підрозділів з розслідування даного виду злочинів. 

Предметом дослідження є розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених мети і задач використано 

комплекс загальнонаукових та спеціально-наукових методів, зокрема: методи 

формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування) – для 

детального з’ясування змісту досліджуваних питань дисертації (розділи 1–3); 

формально-догматичний (юридико-технічний) – під час аналізу юридичної 

конструкції складу злочину, передбаченого ст. 310 КК України, з’ясування обсягу та 

змісту вживаних у роботі юридичних термінів, а також криміналістичних понять і 

категорій, визначень та підходів за допомогою якого поглиблено і уточнено 

понятійно-категоріальний апарат (розділи 1–3); соціологічні (анкетування, 

інтерв’ювання, аналізу документів) – під час анкетування й інтерв’ювання 

працівників правоохоронних органів, аналізу його результатів, а також вивчення 

матеріалів відповідної слідчої, експертної та судової практики (розділи 1–3); 

статистичний – для аналізу й узагальнення емпіричної інформації, що стосується 

теми дослідження (розділи 1–3); історичний і порівняльний (компаративний) – для 

аналізу концептуальних підходів до формування криміналістичної характеристики 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (підрозділ 1.1); 

структурно-функціональний – для визначення шляхів оптимізації розслідування; 

встановлення належного рівня взаємодії між слідчим та працівниками оперативних 

підрозділів, визначення організаційно-тактичних засад проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2) та формування типового комплексу судових 

експертиз (підрозділ 3.3); системний (системно-структурний) – для дослідження 

механізму вчинення незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель і процесу їх розслідування як елементів однієї системи (розділи 1–3). 

Емпіричну основу дослідження становлять статистичні й аналітичні матеріали 

МВС України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, 

Державної судової адміністрації України за 2014–2018 рр.; результати вивчення 150 

вироків судів, винесених протягом 2014–2018 рр. щодо злочинів, передбачених ст. 

310 КК України; зведені дані опитування працівників оперативно-розшукових 

підрозділів, слідчих та інспекторів-криміналістів Національної поліції України (115 

респондентів) (ГУ НП в Луганській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях) у 

2017–2018 рр. Використано також багаторічний практичний досвід роботи автора на 

різних посадах у підрозділах МВС та Національної поліції України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні конкретного 

наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування й розроблення на підставі 

положень загальної теорії криміналістики й узагальнення судової та слідчої 

практики методики розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного 

маку чи конопель. Зокрема: 
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вперше: 

– розроблено концептуальні засади методики розслідування незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, її структуру та зміст; 

– визначено типові слідчі ситуації досудового розслідування незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– запропоновано систему типових слідчих версій під час розслідування 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель і програми дій 

слідчого щодо їх перевірки; 

удосконалено: 

– положення щодо організації й тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, огляду місця незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель, допиту свідків, підозрюваного при розслідуванні цієї 

категорії злочинів; 

– організаційно-тактичні засади залучення експертів і призначення судової 

експертизи наркотичних засобів, судово-біологічної, судово-агротехнічної, судово-

ботанічної, судово-трасологічної, а також деяких інших видів судових експертиз під 

час розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

– положення щодо форм та особливостей взаємодії слідчих та працівників 

оперативно-розшукових підрозділів під час досудового розслідування незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель; 

набули подальшого розвитку положення щодо: 

– криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель як систематизованого опису масиву фактичних даних 

(відомостей) та основаних на такому описі наукових висновків про найбільш типові 

криміналістично значущі елементи, які мають прояв у механізмі злочину, знання 

яких є необхідними для розробки відповідної видової окремої методики 

розслідування, визначення переліку обставин, які підлягають з’ясуванню, висунення 

слідчих версій та визначення основних напрямів розслідування з метою прийняття 

законних та обґрунтованих процесуальних рішень. 

– змісту елементів криміналістичної характеристики незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, зокрема способів вчинення злочинів 

цієї категорії та притаманних їм слідових комплексів, предмета і обстановки, часу й 

місця, осіб, які причетні до незаконного посіву або вирощування снотворного маку 

чи конопель. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації 

теоретичні положення, висновки й рекомендації можуть бути використані у: 

– науково-дослідницькій сфері – для подальшого вдосконалення методики 

розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель 

(акти впровадження у науково-дослідну діяльність Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 15 жовтня 2018 р. та Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 18 листопада 2018 р.); 

– правозастосовній діяльності – під час виявлення та розслідування незаконних 

посівів або вирощувань снотворного маку чи конопель, а також запобігання їм (акт 

впровадження СУ ГУ НП в Луганській області від 15 червня 2018 р.); 

– освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 
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«Криміналістика», «Криміналістична методика», «Особливості розслідування 

окремих видів злочинів», «Криміналістичні засоби та методи розкриття 

кримінальних правопорушень», а також розроблення їх навчально-методичного 

забезпечення, підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів Національної 

поліції України та інших категорій практичних співробітників, підготовки 

навчально-методичних праць (акт впровадження Одеського державного 

університету внутрішніх справ від 25 лютого 2018 р., акт впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 15 жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. 

Сформульовані в ній положення, висновки, пропозиції та рекомендації 

обґрунтовано на підставі самостійно проведеного дослідження. Ідеї та розробки, що 

належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці (авторська 

частка в них становить не менше 60,0 %) у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, висновки 

й результати, отримані у процесі роботи над дисертацією, викладені й обговорені на 

засіданнях кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Сформульовані в дисертації 

положення оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-

практичних конференціях: «Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії 

злочинності» (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.), «Актуальні питання кримінального 

процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.), 

«Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній 

вимір» (м. Полтава, 2 червня 2017 р.), «Проблеми забезпечення прав людини в світлі 

Загальної декларації прав людини» (м. Одеса, 8 грудня 2017 р.), «Актуальні питання 

кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і 

правоохоронної систем» (м. Сєвєродонецьк, 19 травня 2017 р.), «Процесуальні та 

криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності» (м. Одеса, 13 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації дістали відображення у 

11 наукових працях, з яких 5 статей опубліковано у фахових виданнях України, одна 

– у міжнародному виданні, а також 6 тезах доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається з титульного аркуша, анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що включають у себе 

одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (276 найменувань) 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 234 сторінки, із них основного 

тексту 190 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету і завдання, 

об’єкт та предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів; подано відомості про публікації, структуру та 

обсяг дисертації. 

Розділ 1. «Криміналістична характеристика незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель» складається з чотирьох підрозділів. 
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У підрозділі 1.1. «Концептуальні підходи до формування криміналістичної 

характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель» обґрунтовується необхідність формування криміналістичної 

характеристики досліджуваного різновиду злочинів як інформаційної основи 

розслідування з урахуванням кримінально-правової та кримінологічної 

характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель, що виступає додатковим засобом дослідження та інтерпретації виявлених 

слідів. Автор поділяє наукову позицію (М.І. Бажанова) щодо процесуальної та 

криміналістичної функцій складу злочину. 

Розглядаються найбільш важливі аспекти криміналістичної характеристики 

даних злочинів, уточняється поняття, структура та розкривається її зміст. 

На основі результатів аналізу наукових розробок провідних вчених-

криміналістів (В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, А. Ф. Волобуєва, О. Ю. Головіна, 

В. Г. Гончаренка, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, О. Н. Колесниченка, 

В. О. Коновалової, С. І. Коновалова, В. О. Малярової, Р. Л. Степанюка, 

В. В. Тіщенка, Б. В. Щура, В. Ю. Шепітька) сформовано концептуальні підходи до 

формування криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель. Обґрунтовано, що категорію «криміналістична 

характеристика незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель» слід визначати як систематизований опис масиву фактичних даних 

(відомостей) та основаних на такому описі наукових висновків про найбільш типові 

криміналістично значущі елементи, які мають прояв у механізмі злочину, знання 

яких є необхідними для розробки відповідної видової окремої методики 

розслідування, визначення переліку обставин, які підлягають з’ясуванню, висунення 

слідчих версій та визначення основних напрямів розслідування з метою прийняття 

законних та обґрунтованих процесуальних рішень. 

Виокремлено структурні елементи криміналістичної характеристики 

досліджуваного виду злочину. Зазначено, що основними напрямами використання 

криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування снотворного 

маку чи конопель є: 1) науково-методичний (передбачає вирішення таких завдань: 

а) систематизація криміналістичної наукової інформації про елементи, які мають 

прояв у механізмі злочину; б) з’ясування природи та виявлення кореляційних 

зв’язків між елементами криміналістичної характеристики незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель; в) формування відповідної видової 

окремої методики розслідування; г) розвиток існуючих або розробка нових, із 

урахуванням виявлених кореляційних зв’язків між елементами криміналістичної 

характеристики злочинів зазначеної категорії тактичних прийомів проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, техніко-криміналістичного 

та судово-експертного забезпечення розслідування, взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами; 2) прикладний (полягає у тому, що під час досудового 

розслідування конкретного кримінального правопорушення, зіставлення слідчим 

наявних про нього відомостей з системою узагальнених даних про раніше 

розслідувані злочини подібного виду, дозволяє виділяти аналогічні за 

криміналістично значущими ознаками, що співпадають, злочинні діяння та, 

базуючись на цьому, сформувати можливі криміналістичні версії) аспекти. 
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Акцентовано увагу на тому, що визначені складові криміналістичної 

характеристики мають між собою сталі кореляційні зв’язки та вирізняються чіткою 

розшуковою спрямованістю, яка забезпечує найбільш оптимальне їх використання у 

процесі розслідування. 

У підрозділі 1.2. «Предмет й обстановка злочину» досліджено кримінально-

правові та наведено криміналістично значущі відомості щодо предмета незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. 

З’ясовано, що предметом злочину, передбаченого ст. 310 КК України, є мак 

снотворний або опійний – рослини виду (Papaver somniferum L), а також рослини 

роду конопель (Cannabis) у відповідних кількостях, визначених диспозицією ч. 1 та 

2 зазначеної статті. 

Сформульовано висновок про те, що криміналістична значущість предмету 

злочину даного різновиду обумовлена насамперед тим, що вплив злочинця на нього 

поєднується утворенням певного інтеграційного слідового комплексу. Ці зміни 

локалізуються: на місці злочинної події (відкритому чи закритому ґрунті); на 

рослинах, їх частинах; у місцях транспортування та зберігання рослин; на 

злочинцеві (тілі, одязі тощо); знаряддях злочину, технічних засобах та пристроях, 

що використані злочинцем. 

У результаті вивчення та узагальнення матеріалів судової практики 

встановлено, що дані рослини виступали в якості предмету злочину в такому 

співвідношенні: мак – 54,2%, коноплі – 45,8%. 

У дисертації наводяться результати систематизації зовнішніх ознак маку 

снотворного та конопель, необхідних для ототожнення виду та сорту культури, а 

також фіксації у протоколах процесуальних дій. 

Обстановка вчинення злочинів, передбачених ст. 310 КК України має 

специфіку, яка визначається соціально-демографічними, природно-кліматичними та 

просторово-часовими факторами, які, у свою чергу, впливають на спосіб і механізм 

учинення злочину даного виду. 

Найбільш типовими місцями вчинення досліджуваного виду злочину є 

житлові будинки та приміщення (до 10% випадків), дачні, присадибні ділянки, землі 

сільськогосподарського і лісогосподарського призначення та інші території, 

віддалені від житлових масивів (до 90% випадків). 

Встановлено, що у формі вирощування нарковмісних рослин злочини, 

передбачені ст. 310 КК України, є триваючими і характеризуються сезонними 

показниками, на які безпосередньо впливають природно-кліматичні та біологічні 

чинники, до яких належать тривалість вегетаційного періоду снотворного маку та 

конопель (від 65 до 160 діб у різних ґрунтово-кліматичних зонах України), 

географічні форми рослин, комплекс умов ґрунтово-кліматичних зон, періоди 

можливого збирання врожаю певними способами тощо. Максимальна кількість 

фактів незаконного вирощування у відкритому ґрунті припадає на період з квітня по 

жовтень (для снотворного маку) та з квітня до початку листопада (для конопель). 

Час вчинення злочину зумовлює місце його вчинення. Якщо незаконний посів 

та вирощування вчинюється взимку, навесні або восени, то місцем скоєння злочину 

виступають житлові будинки, квартири, підсобні приміщення та господарські 

будівлі. Посів та вирощування нарковмісних рослин у таких місцях здійснюється, як 
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правило, у закритий ґрунт, у тому числі з використанням гідропонних систем. 

З літа по осінь незаконне культивування здійснюється на відкритому ґрунті 

земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, дачних, 

присадибних ділянках або не територіях, віддалених від житлових масивів. 

У підрозділі 1.3. «Способи та типові сліди незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель» визначено, що способи незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель є повноструктурними, тобто охоплюють 

увесь комплекс дій злочинців з підготовки, вчинення та приховування слідів 

злочинного діяння, котрі об’єднані єдиним злочинним задумом. 

Обґрунтовано, що діяльність з посіву нарковмісних рослин полягає у внесенні 

у відкритий (тимчасовий – закритий) ґрунт насіння рослин, а також висаджування 

придбаної або вирощеної розсади таких рослин. У свою чергу, автором 

конкретизовано поняття незаконного вирощування, яке охоплює різні види роботи з 

догляду за посівами (засіяною площею) і сходами рослин виду «мак снотворний» 

або сходами рослин роду «коноплі» протягом вегетаційного періоду шляхом 

обробки ґрунту, а саме: обробка міжрядь, боротьба зі шкідниками, хворобами, 

знищення бур’янів, що заважають зростанню рослин, підживлення добривами, 

поливання, проривання, проріджування, прополювання, розпушування землі, догляд 

за розсадою в закритому ґрунті та інші дії, встановлення навколо рослин 

конструкцій для стійкості росту рослин, а також інші дії з метою доведення рослин 

до стадії дозрівання. 

Дисертантом розглянутий комплекс способів посіву і вирощування 

снотворного маку та конопель (метод гідропоніки, розсадний спосіб тощо), їх 

особливості, притаманні їм слідові комплекси, а також встановлені взаємозв’язки з 

місцем вчинення злочинів даного виду, які будуть визначати об’єкти огляду місця 

події або стануть об’єктами пошукових дій під час обшуку. 

На підставі результатів узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 

виокремлено певні групи типових слідів, які свідчать про характер дій злочинця 

щодо незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель за такими 

блоками: сліди посіву та вирощування насаджень рослин (стебла, листя, суцвіття, 

пилок, коріння, головки маку, залишки посівного матеріалу, геометрично правильне 

розміщення рослин, приблизно однакові відстані між рослинами, залишки на 

коренях розсадних стаканчиків, характерна форма кореневої системи тощо); сліди 

від зберігання, транспортування та обробки вирощеної культури; сліди, залишені на 

предметах (знаряддях та пристроях), які використовувалися під час посіву, 

вирощування та збирання врожаю снотворного маку чи конопель; сліди, що 

вказують на присутність особи (осіб) злочинця на місці вчинення злочину; сліди, 

залишені на тілі людини, одязі, взутті, пакувальних матеріалах (залишки ґрунту, 

рослин, добрив, посівного матеріалу тощо); сліди залишені на електронних носіях 

інформації (текстові файли, записи в облікових файлах системи тощо).  

Типовими місцями виявлення слідів є: відкритий (земельні ділянки) та 

захищений ґрунт (культиваційні, житлові та інші приміщення, пристосовані для 

вирощування рослин, при цьому рослини можуть вирощуватись безпосередньо у 

ґрунті парників та теплиць, у різних вегетаційних ємностях та сосудах у якості 

горщикової культури, в спеціальних пристроях), де здійснювався незаконний посів 
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або вирощування наркомістких рослин; пристрої, пристосування та інструменти, які 

використовувалися під час посіву, вирощування та збирання врожаю снотворного 

маку чи конопель (компоненти гідропонних систем); рослини снотворного маку чи 

конопель; електронні носії інформації; транспортні засоби. 

Кількість слідів, їх інформативність, види та місця локалізації прямо залежать 

і можуть змінюватися залежно від рівня структурної організації об’єктів, що 

взаємодіяли, а специфіка слідової картини зумовлює тактичні особливості 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій. 

У підрозділі 1.4. «Характеристика осіб, які причетні до незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель» зазначається, що особистісні риси 

суб’єкта злочину детермінують вибір ним способів вчинення злочинів, часу, місця 

та обстановки злочину, які потрібно враховувати при підготовці й проведенні 

слідчих (розшукових) дій, що проводяться за участю підозрюваного (допит, обшук). 

Слідчим рекомендується враховувати такі дані про особу злочинця: соціально-

демографічні дані (вік, рівень освіти, в частині навичок посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель; рівень володіння мовою, якою здійснюється 

кримінальне провадження), місце помешкання, обраний запобіжний захід), 

відомості соціально-правового характеру (факт притягнення до кримінальної або 

адміністративної відповідальності), динаміка причин зміни показань. 

Розділ 2. «Організація і планування розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» обґрунтовано, 

що визначення в окремій видовій методиці обставин, зазначених у ч. 1 ст. 91 КПК 

України та кримінально-правовій характеристиці злочину, передбаченого ст. 310 КК 

України забезпечить його швидке, повне та неупереджене розслідування. 

Зважаючи на це, дисертантом конкретизований перелік обставин, які 

підлягають з’ясуванню: (1) спосіб незаконного посіву або вирощування снотворного 

маку чи конопель,  кількість вилучених таких рослин, які мають самостійний корінь 

(з огляду на положення ч. 2 ст. 310); (2) розмір процесуальних витрат; (3) винуватість 

злочинця у вчиненні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення: (з 

метою збуту або без такої мети); (4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості 

вчиненого незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, 

характеризують особу злочинця обтяжують чи пом’якшують покарання, які 

виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження: демографічні відомості (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

місце народження тощо); обставини, які характеризують рівень суспільної 

небезпеки особи (взаємовідносини з колегами, сусідами, родичами; вчинення раніше 

одного із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 тощо); осудність 

особи; характеристика особи злочинця відповідно до диспозиції ст. 310 КК України 

(спеціальний суб’єкт); рівень наркотичної залежності; обставини, що обтяжують 

вчинення цього злочину (відповідно до ч. 2 ст. 310 КК України) та інші обставини. 

Акцентовано увагу на встановленні ознак інших злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що 
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пов’язані єдиним механізмом злочину, а також інших кримінальних правопорушень, 

вчинених підозрюваним. 

У підрозділі 2.2. «Типові слідчі ситуації і програми дій слідчого щодо їх 

вирішення при розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель» автор зазначає, що у типових слідчих ситуаціях зосереджені дані, які 

дозволяють виробити наукові рекомендації з найбільш обґрунтованого висунення 

загальних та окремих версій у ході слідчої та оперативно-розшукової діяльності. 

На думку дисертанта, з урахуванням проведеного емпіричного дослідження, 

система типових вихідних слідчих ситуацій розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку та конопель може бути сформована виходячи з 

комплексу ключових інформаційних та інших факторів, які впливають на формування 

таких ситуацій. Елементи зазначеної системи можуть бути подані за принципом 

«ситуація загального типу – вид». У роботі виділено три загальних типи вихідних 

слідчих ситуацій: 1) встановлено ознаки незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель, особу (осіб), які здійснювали незаконний посів або 

вирощування наркомістких рослин затримано на місці вчинення злочину або 

безпосередньо після його вчинення; 2) встановлено ознаки незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, особу (осіб), яка здійснювала незаконний 

посів або вирощування нарковмісних рослин не затримано, про неї наявні лише 

фрагментарні, неповні відомості; 3) встановлено ознаки незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, однак про особу (осіб), які здійснювали 

незаконний посів або вирощування наркомістких рослин відсутні будь-які відомості. 

На основі результатів аналізу практики розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, автор виокремив програми дій 

слідчого та алгоритми їх розв’язання щодо встановлення: 1) особи підозрюваного та 

її затримання; 2) всіх учасників вчинення злочину; 3) причетності особи до 

вчинення злочину. 

У підрозділі 2.3. «Слідчі версії та планування розслідування» дисертант 

розглядає планування як важливу організаційну основу розслідування незаконного 

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Висвітлено етапи 

планування розслідування злочинів даної категорії. 

Систему загальних та окремих типових версій подано у вигляді комплексу 

підсистем версій: а) версії, які висуваються за окремим фактом незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель; б) версії про вчинення різних 

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

прекурсорів однією й тією ж групою злочинців; в) версії про склад та функції 

учасників злочинної групи; г) версії про можливе існування джерел та носіїв 

доказової інформації у кримінальному провадженні. Кожна з підсистем включає в 

себе комплекс більш окремих типових версій. 

У підрозділі 2.4. «Взаємодія слідчих із підрозділами, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність при розслідуванні незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель» надано характеристику правовідносин між 

зазначеними суб’єктами з урахуванням специфіки законодавчої і відомчої нормативно-

правової регламентації виявлення та розслідування досліджуваних злочинів.  

Дисертант підтримує сформовану наукову позицію (Д.Б. Сергєєва), що під 
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взаємодією слідчого з оперативними працівниками уповноважених оперативних 

підрозділів необхідно розуміти необхідний, заснований на законі і відомчих 

нормативних актах, координований за проміжними цілями напрямок діяльності, 

який має вираз у найбільш раціональному поєднанні притаманних цим суб’єктам 

можливостей в процесі досягнення цілей розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель. 

Така взаємодія можлива із використанням процесуальних і організаційно-

тактичних форм та стосується питань: передачі слідчому матеріалів про виявлені 

при проведенні оперативно-розшукових заходів, оперативно-профілактичних 

операцій («Мак») ознаки кримінальних правопорушень для вирішення питання про 

початок кримінального провадження; виконання доручень слідчого про проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; погодженого 

планування слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 

своєчасного і повного обміну інформацією, що має відношення до розслідуваного 

кримінального провадження; спільна діяльність у складі слідчо-оперативної групи. 

Обґрунтовано необхідність застосування під час оперативно-профілактичних 

операцій геоінформаційних технологій розпізнавання рослинного покриву для 

підвищення ефективності виявлення осередків дикорослих конопель. 

Зважаючи на те, що значна частина незаконних посівів або вирощувань 

снотворного маку чи конопель виявляється шляхом проведення оперативно-

розшукових та оперативно-профілактичних заходів, конкретизовано порядки 

взаємодії слідчих і оперативних підрозділів під час ведення оперативно-розшукової 

справи, направлення оперативним підрозділом матеріалів за результатами 

оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування 

Національної поліції, а також під час проведення досудового розслідування.  

Розділ 3. «Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель» складається із чотирьох підрозділів, у яких 

розглянуто особливості тактики проведення огляду, допиту, обшуку, залучення 

експертів і призначення судових експертиз під час розслідування злочинів 

досліджуваного виду. 

У підрозділі 3.1. «Тактика огляду при розслідуванні незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель» на підставі результатів аналізу 

наукових праць учених (О. Б. Градусова, В. П. Колмаков, О. Є. Космодем’янська, 

А. М. Сажаєв) уточнено криміналістичні рекомендації щодо проведення огляду 

місця події із урахуванням слідчих ситуацій. 

Огляд місця події спрямований на встановлення біологічного роду та виду 

рослин, ознак посіву, посадки та догляду за посівами, наявності сторонніх рослин, які 

маскують нарковмісні рослини, їх біологічного виду, розташування та площі посівів, 

стану виявлених снотворного маку чи конопель на момент огляду (стан ґрунту, 

кількість рослин, приблизний розмір врожаю, місць зберігання знарядь та обладнання 

для вирощування, встановлення осіб, причетних до посіву або вирощування на 

початковому етапі розслідування, у тому числі й по гарячих слідах тощо.  

Визначені найбільш раціональні тактичні прийоми огляду, залежно від розмірів 

площі посівів. 
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Автор зазначає, що з метою результативного проведення огляду місця події під 

час розслідування злочинів досліджуваної категорії, слідчому необхідно 

дотримуватись таких криміналістичних рекомендацій: 1) на схемі зазначати всі місця 

проростання нарковмісних рослин, відобразивши стосовно кожної ділянки: а) розмір 

ділянки та кількість рослин на ньому; б) характер проростання (хаотичне чи в рядах). 

Якщо в рядах, виміряти відстані між рослинами в ряду; в) ознаки догляду; 2) у тексті 

протоколу та під час застосування технічних засобів фіксації (фото- та відеозапису, у 

тому числі обладнаних GPS) зазначати та відображати такі обставини: а) характер та 

місцерозташування ділянки, на якій проростають наркомісткі рослини; б) характер 

рослинності на ділянці; в) тип культиваційного приміщення та його конструктивні 

особливості; г) характер поверхні ґрунту; ґ) місце проростання наркомістких рослин на 

ділянці або в захищеному ґрунті; д) зовнішній вигляд та стан рослин (фаза вегетації і 

т.п.); е) наявність пристроїв та приладів з догляду та вирощуванню за рослинами, у 

тому числі добрив для стимулювання росту; є) слідів збирання та виготовлення 

наркотику; 3) залучати до проведення огляду групу спеціалістів (у галузі 

криміналістичної техніки, рослинництва та інших), а також працівників оперативних 

підрозділів; 4) дотримуватись рекомендацій щодо відбору зразків рослин та їх частин, 

ґрунту тощо, для направлення їх для проведення експертного дослідження (з 

урахуванням кількості рослин та їх розташування відносно земельної ділянки). 

У підрозділі 3.2. «Тактика допиту при розслідуванні незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель» проаналізовано загальні положення 

тактики допиту та сформульовано наукові й практичні рекомендації для слідчих 

Національної поліції України щодо його підготовки і проведення у провадженнях за 

фактами незаконних посівів або вирощувань нарковмісних рослин. 

Зазначається, що допит підозрюваних і свідків під час розслідування вказаних 

злочинів має свою специфіку, обумовлену колом питань, які потрібно з’ясувати, 

характером відношення тієї чи іншої особи до розслідуваної події. Наведено перелік 

обставин, які складають предмет допиту, і тактичних прийомів, що сприяють 

одержанню доказової інформації з урахуванням рефлексивного мислення. 

У підрозділі 3.3. «Тактика обшуку при розслідуванні незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель» дисертант зазначає, що обшук – це 

слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою виявлення об’єктів, що мають 

значення для розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку 

чи конопель. Визначено функції та особливості обшуку під час розслідування 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, основні етапи 

його проведення і тактичні прийоми. 

Обґрунтована доцільність одночасного проведення обшуків приміщень, де 

відбувається посів або вирощування та обшуків транспортних засобів і осіб, 

підозрюваних у скоєнні зазначених злочинів з метою виявлення предметів і речовин, 

які мають відношення до розслідуваного злочину. 

Дисертантом сформульовані рекомендації, яких слід дотримуватися слідчим з 

метою мінімізації тактичного ризику при проведенні обшуку. 

У підрозділі 3.4. «Залучення експертів і призначення судових експертиз при 

розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» 

розглянуті питання, які стосуються призначення судових експертиз, показується, що 



 16 

експертиза є важливою процесуальною формою використання спеціальних знань під 

час досудового розслідування злочинів досліджуваного виду. 

Як показують результати аналізу слідчої практики, для отримання доказів 

учинення злочинів, передбачених ст. 310 КК України, потрібно проведення 

комплексу судових експертиз, який включає: 1) судові експертизи для визначення 

предмету злочину (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів; біологічну (в частині дослідження снотворного маку чи конопель); 

агротехнічну; ботанічну); 2) судові експертизи, пов’язані з дослідженням особи 

підозрюваного (судово-медичну; психіатричну, психологічну, комплексну 

психолого-психіатричну, медико-психологічну та ін.), призначення яких 

визначається необхідністю юридичної кваліфікації складу злочину; 3) судові 

експертизи, пов’язані з дослідженням слідів, утворених у результатів взаємодії 

матеріальних тіл будь-якої фізичної природи (криміналістичні дослідження 

(трасологічні: дактилоскопічну, слідів взуття, транспортних засобів; встановлення 

цілого за частинами), медико-біологічну, ґрунтознавчу, одорологічну та інші). 

Зазначено, що один і той самий носій криміналістично значущої інформації 

може стати об’єктом різних експертиз. 

У дисертації висвітлені тактичні та техніко-криміналістичні особливості 

підготовки та призначення вказаних видів експертиз, їх сучасні можливості, які 

забезпечуються, насамперед, залученням широкого спектру сучасних 

інструментальних та інших методів дослідження. 

Наголошується, що для надання допомоги слідчому у підготовці матеріалів 

для проведення судових експертиз доцільно залучати спеціаліста тієї експертної 

спеціальності, який згодом буде проводити судову експертизу відповідного виду або 

підвиду. У зв’язку з цим, акцентується, що підготовка матеріалів на експертизу 

забезпечується якісним оглядом її об’єктів. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення проведеного 

дослідження та сформульовані рекомендації і пропозиції, які мають значення для 

розробки методики розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК України. 

Зокрема, це визначається у наступних положеннях: 

1. Криміналістична характеристика незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель є систематизованим описом масиву фактичних даних 

(відомостей) та основаних на такому описі наукових висновків про найбільш типові 

криміналістично значущі елементи, які мають прояв у механізмі злочину, знання 

яких є необхідними для розробки відповідної видової окремої методики 

розслідування, визначення переліку обставин, які підлягають з’ясуванню, висунення 

слідчих версій та визначення основних напрямів розслідування з метою прийняття 

законних та обґрунтованих процесуальних рішень. 

2. Структура криміналістичної характеристики незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель охоплює такі елементи: предмет і 

обстановка злочину, способи та типові сліди; характеристику осіб, які причетні до 

вчинення злочинів досліджуваного виду. 
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3. Способи незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель 

є повноструктурними, тобто охоплюють увесь комплекс дій злочинців з підготовки, 

вчинення та приховування слідів злочинного діяння, котрі об’єднані єдиним 

злочинним задумом. 

4. Обстановка вчинення злочинів, передбачених ст. 310 КК України має 

специфіку, яка визначається соціально-демографічними, природно-кліматичними та 

просторово-часовими факторами, які, у свою чергу, впливають на спосіб і механізм 

вчинення злочинів даного виду. 

5. Кожен вид злочинів вирізняється наявністю певних груп слідів, які 

свідчать про характер дій злочинця щодо незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель, які доцільно групувати за такими блоками: сліди 

посіву та вирощування насаджень рослин; сліди від зберігання, транспортування та 

обробки вирощеної культури; сліди, залишені на предметах (знаряддях та 

пристроях), які використовувалися під час посіву, вирощування та збирання врожаю 

снотворного маку чи конопель; сліди, що вказують на присутність особи (осіб) 

злочинця на місці вчинення злочину; сліди, залишені на тілі людини, одязі, взутті, 

пакувальних матеріалах; сліди залишені на електронних носіях інформації (текстові 

файли, записи в облікових файлах системи тощо). 

6. Під час досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК 

України слідчим рекомендується враховувати такі дані про особу злочинця: 

соціально-демографічні дані, місце помешкання, відомості соціально-правового 

характеру, динаміка причин зміни показань. 

7. Визначення в окремій видовій методиці обставин, які підлягають 

з’ясуванню при розслідуванні незаконного посіву або вирощування забезпечить його 

швидке, повне та неупереджене розслідування. До таких обставин належать: (1) спосіб 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель,  кількість 

вилучених таких рослин, які мають самостійний корінь (з огляду на положення ч. 2 ст. 

310); (2) розмір процесуальних витрат; (3) винуватість злочинця у вчиненні 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, форма вини, 

мотив і мета вчинення кримінального правопорушення: (з метою збуту або без такої 

мети); (4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель, характеризують особу злочинця 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження: демографічні відомості 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження тощо); обставини, 

які характеризують рівень суспільної небезпеки особи (взаємовідносини з колегами, 

сусідами, родичами; вчинення раніше одного із злочинів, передбачених статтями 

307, 309, 311, 317 тощо); осудність особи; характеристика особи злочинця 

відповідно до диспозиції ст. 310 КК України (спеціальний суб’єкт); рівень 

наркотичної залежності; обставини, що обтяжують вчинення цього злочину 

(відповідно до ч. 2 ст. 310 КК України) та інші обставини. 

8. Початковому етапу розслідування злочинів досліджуваного виду 

притаманні такі види слідчих ситуацій: 1) встановлено ознаки незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, особу (осіб), яка здійснювала незаконний 

посів або вирощування наркомістких рослин затримано на місці вчинення злочину або 
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безпосередньо після його вчинення; 2) встановлено ознаки незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, особу (осіб), яка здійснювала незаконний 

посів або вирощування нарковмісних рослин не затримано, про неї наявні лише 

фрагментарні, неповні відомості; 3) встановлено ознаки незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель, однак про особу (осіб), які здійснювали 

незаконний посів або вирощування нарковмісних рослин відсутні будь-які відомості. 

9. Система загальних та окремих типових версій включає комплекс підсистем 

версій: а) версії, які висуваються за окремим фактом незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель; б) версії про вчинення різних злочинів 

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

прекурсорів однією й тією ж групою злочинців; в) версії про склад та функції 

учасників злочинної групи; г) версії про можливе існування джерел та носіїв 

доказової інформації у кримінальному провадженні. Кожна з підсистем включає в 

себе комплекс більш окремих типових версій. 

10. Конкретизовано порядки взаємодії слідчих і оперативних підрозділів під 

час ведення оперативно-розшукової справи, направлення оперативним підрозділом 

матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового 

розслідування Національної поліції, а також під час проведення досудового 

розслідування. 

11. Найбільш інформативними слідчими (розшуковими) діями під час 

розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель є 

огляд місця події, допит, обшук, залучення експертів і призначення судових 

експертиз. Визначені найбільш раціональні тактичні прийоми огляду, залежно від 

розмірів площі посівів, наведено перелік обставин, які складають предмет допиту, і 

тактичних прийомів, що сприяють одержанню доказової інформації з урахуванням 

рефлексивного мислення. Обґрунтована доцільність одночасного проведення 

обшуків приміщень, де відбувається посів або вирощування та обшуків 

транспортних засобів і осіб, підозрюваних у скоєнні зазначених злочинів. Найбільш 

поширеними видами експертиз, що призначаються під час розслідування 

досліджуваного злочину є: судова експертиза наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів, судова біологічна (в частині дослідження 

снотворного маку чи конопель), судова агротехнічна, судова ботанічна, судова 

ґрунтознавча, судова трасологічна. 
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вирощування снотворного маку чи конопель, організація і планування 

розслідування, зокрема обставини, які підлягають з’ясуванню, типові слідчі 

ситуації, версії і програми дій слідчого щодо їх перевірки, форми й засоби взаємодії 

слідчих та оперативних підрозділів при розслідування незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель. Розкриваються особливості тактики 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів 

досліджуваного виду: огляду місця події, допиту свідків, підозрюваного, 

систематизуються організаційно-тактичні засади залучення експертів і призначення 

судових експертиз під час розслідування незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель. 
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частности, обстоятельства, подлежащие выяснению, типовые следственные 

ситуации, версии и программы действий следователя по их решению, формы и 

средства взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при 

расследовании. 

Выделены типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования преступлений исследуемого вида: 1) установлены признаки 
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незаконного посева или выращивания снотворного мака либо конопли, лицо (лица), 

которое осуществляло незаконный посев или выращивание наркосодержащих 

растений задержано на месте совершения преступления или непосредственно после 

его совершения; 2) установлены признаки незаконного посева или выращивания 

снотворного мака либо конопли, лицо (лица), которое осуществляло незаконный 

посев или выращивание наркосодержащих растений не задержано, о нем имеются 

лишь фрагментарные, неполные сведения; 3) установлены признаки незаконного 

посева или выращивания снотворного мака либо конопли, о лице (лицах), которое 

осуществляло незаконный посев или выращивание наркосодержащих растений 

отсутствуют какие-либо сведения. 

Обоснована целесообразность формирования системы общих и частных 

типовых версий в виде комплекса подсистем версий: а) версии, которые 

выдвигаются по отдельному факту незаконного посева или выращивания 

снотворного мака или конопли; б) версии о совершении различных преступлений в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров одной и той же группой преступников; в) версии о составе и функциях 

участников преступной группы; г) версии о возможном существовании источников 

и носителей доказательственной информации в уголовном производстве. Каждая из 

подсистем включает в себя комплекс более отдельных типовых версий. 

Раскрыты особенности тактики проведения отдельных следственных 

(розыскных) действий при расследовании преступлений исследуемого вида: осмотра 

места происшествия, допроса свидетелей, подозреваемого, систематизируются 

организационно-тактические основы привлечения экспертов и назначения судебных 

экспертиз во время расследования незаконного посева либо выращивания 

снотворного мака или конопли. 

Определены наиболее рациональные тактические приемы осмотра, в 

зависимости от размеров площади посевов, определен перечень обстоятельств, 

которые составляют предмет допроса и тактических приемов, которые 

способствуют получению доказательственной информации с учетом рефлексивного 

мышления. Обоснована целесообразность одновременного проведения обысков 

помещений, в которых осуществляется посев либо выращивание и обысков 

транспортных средств и лиц, подозреваемых в совершении указанных 

преступлений. Определен типовой комплекс судебных экспертиз, которые 

рекомендуется назначать с целью получения доказательств совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 310 УК Украины, который включает: 

1) судебные экспертизы для определения предмета преступления (наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, биологическую (в 

части исследования снотворного мака или конопли) агротехническую; 

ботаническую) 2) судебные экспертизы, связанные с исследованием личности 

подозреваемого (судебно-медицинскую; психиатрическую, психологическую, 

комплексную психолого-психиатрическую, медико-психологическую; 3) судебные 

экспертизы, связанные с исследованием следов (криминалистические исследования 

(трассологические: дактилоскопическую, следов обуви, транспортных средств, 

установление целого по частям), медико-биологическую, почвоведческую, 

одорологическую и другие). 



 22 

Ключевые слова: незаконный посев либо выращивание снотворного мака или 

конопли, методика расследования преступлений, криминалистическая 

характеристика преступлений, организация и планирование расследования, тактика 

проведения отдельных следственных (розыскных) действий. 
 

SUMMARY 

 

Morozov D. A. Investigation of illicit sowing or growing poppy or cannabis. – 

Qualifying scientific work as a Manuscript. 

The Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty 12.00.09 – 

Criminal Procedure and Criminalistics; forensic examination; operational search activity. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The preparation of the Thesis was carried out at the Luhansk the State University of 

Internal Affairs named after E.A. Didorenko. The defense of the Thesis will be held at 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The Thesis is devoted to a comprehensive study of the problems of investigating the 

illegal planting or the cultivation of sleeping pills or cannabis. The criminalistics 
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the organization and planning of the investigation, in particular, the circumstances to be 

clarified, the typical investigative situation, the version and program of actions of the 
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