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на дисертацію Морозова Демида Анатолійовича 
«Розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного 

маку чи конопель» на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність

Актуальність теми дослідження. Поширення незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та наркоманії 
останнім часом набуває рис великомасштабного асоціального явища. 
Погіршення криміногенної ситуації в Україні під впливом негативних 
тенденцій у стані, структурі та динаміці наркозлочинності, у тому числі 
злочинів, передбачених ст. 310 КК України, викликає необхідність вжиття 
заходів для запобігання злочинів та розробки теоретико-методологічної 
платформи для зазначених практичних дій, у тому числі підготовки 
монографічних праць, присвячених проблемам розслідування незаконного 
посіву або вирощування снотворного маку чи конопель.

Дана тенденція, а також зміни, що відбуваються в сучасному 
українському суспільстві та чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві у зв’язку з його адаптацією до європейських норм та 
стандартів, потребують постійного вдосконалення криміналістичних 
рекомендацій з їх розслідування. Особливу значущість у методиці 
розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель, має початковий етап, який з огляду на його динамічність, часовий 
та інформаційний дефіцит, потребує від особи, яка здійснює досудове 
розслідування, високого професіоналізму, основаного на глибоких 
теоретичних знаннях закономірностей вчинення таких кримінальних 
правопорушень. Підвищення якості розслідування злочинів даного виду, 
можливе шляхом алгоритмізації діяльності слідчого. Розробка таких програм 
дозволить скоротити час, необхідний для оцінки слідчої ситуації, висування 
версій та визначення найбільш ефективної послідовності слідчих та інших 
необхідних дій з її вирішення, а також вибір тактики проведення слідчих 
(розшукових) дій.

Початковий етап розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК 
України є найбільш відповідальним та складним періодом досудового 
розслідування, тому практичні органи потребують науково обґрунтованих 
рекомендацій з оптимізацїї роботи слідчих на даному етапі. В зв’язку з цим

.  «ад-
. Відділ діловодства та архіву 
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виникає гостра необхідність у побудові системи наукових положень, які 
складають основу організації та безпосереднього здійснення розслідування 
діянь вказаного виду. Важливою умовою оптимізації діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції України є її відповідність 
сучасним вимогам.

У той же час, відомі наукові роботи, які стосуються розслідування 
незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель 
потребують оновлення та поглибленої теоретичної розробки. Такий 
висновок зумовлений тим, що до дослідження проблеми не застосовувався 
системний підхід, який би врахував аналіз всієї системи в цілому, положень 
сучасних технічних дисциплін, рівень розвитку криміналістики, судової 
експертології, а також відсутністю комплексних теоретичних та 
експериментальних досліджень.

Викладене вище та інші обставини висвітлюють актуальність 
дослідження відповідно до мети роботи, що 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.

Досягнення вказаної мети обумовило 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, що 
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 снотворного маку чи 
конопель; сформувати типовий комплекс судових експертиз та висвітлити 
особливості їх призначення.

На вирішення вказаних, важливих для теоретичного розуміння та 
практичного застосування, завдань і було спрямоване наукове дослідження 
Морозова Демида Анатолійовича.
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Дисертація виконана відповідно до важливих державних програм, 
нормативно-правових актів, а саме: Стратегії державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів Україні від 28 серпня 2013 р. № 735-р, Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 
роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року 
№276/2015, відповідно до Пріоритетних напрямів 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), 
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, 
затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 
наук України від 3 березня 2016 р. 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.).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій є достатнім, адже дисертація є першим в Україні 
монографічним дослідженням, у якому комплексно розкрито засади 
розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель. Положення, що виносяться на захист, обгрунтовані на належному 
рівні.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується, на думку 
опонента, такими обставинами:

1. Належним теоретичним підгрунтям дослідження, положення якого 
спираються на здобутки вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі 
кримінального та кримінального процесуального права, криміналістики, 
теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, судової експертології, 
філософії права, логіки, психології та інших галузей знання.

2. Повнотою використання нормативно-правової бази, яку складають 
Конституція України, Закони України, Кримінальний кодекс України, 
Кримінальний процесуальний кодекс України, Постанови Пленуму 
Верховного Суду України тощо.

3. Суттєвим і показовим є доречне використання здобутків науковців, 
які раніше безпосередньо або опосередковано вивчали окреслені проблеми.

Достовірність отриманих наукових результатів обумовлена 
застосуванням належної методології дослідження, адже для досягнення 
поставленої мети, з урахуванням об’єкта та предмета дослідження, у роботі 
використано загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового 
пошуку зокрема, методи формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, 
індукція, аналогія, абстрагування), спеціально-правові методи: формально- 
догматичний (юридико-технічний) соціологічні (анкетування, інтерв’ювання, 
аналізу документів); статистичний історичний і порівняльний 
(компаративний); структурно-функціональний; системний (системно- 
структурний) та інші.

з

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Здобувай провів ґрунтовні емпіричні дослідження, основу яких склали 
систематизовані матеріали офіційної статистичної звітності 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. 3 10 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.

Позитивно, що в роботі в ході теоретичних досліджень автор використав 
власний практичний досвід роботи автора на різних посадах у підрозділах МВС 
та Національної поліції України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 
характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні 
монографічним дослідженням проблем розслідування незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель. Здобувачем сформульовано і 
запропоновано ряд положень і рекомендацій, що становлять наукову 
новизну, зокрема:

- 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 версій під час розслідування 
незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель і 
програми дій слідчого щодо їх перевірки.

Ряд положень було удосконалено. Зокрема, мова йде про важливе 
значення таких положень:

- 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.

Важливими положеннями, що дістали подальшого розвитку, є:
- визначення криміналістичної характеристики незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель як систематизованого опису 
масиву фактичних даних (відомостей) та основаних на такому описі
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наукових висновків про найбільш типові криміналістично значущі елементи, 
які відображаються у механізмі злочину, знання яких є необхідним для 
розробки відповідної видової методики, визначення переліку обставин, які 
підлягають дослідженню та доказуванню, висунення слідчих версій і 
визначення основних напрямів досудового розслідування з метою прийняття 
законних та обґрунтованих процесуальних рішень;

- зміст 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.

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, у наукових працях. Основні наукові 
результати дисертації дістали відображення у 11 наукових працях, з яких 
п’ять статей -  у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, одна 
стаття -  у міжнародному науковому виданні, а також у шести тезах доповідей 
на конференціях.

Головні положення рецензованого дисертаційного дослідження 
викладено в логічній послідовності. Слід відзначити хороший літературний 
стиль, доступність аргументації, вдале ілюстрування теоретичних положень 
узагальненими статистичними даними, прикладами з практики. 
Інформативними є систематизовані здобувачем додатки до дисертації, що 
демонструють результати проведених емпіричних досліджень, відомості про 
впровадження у практичну правоохоронну діяльність та освітній процес 
отриманих результатів.

Значення праці для науки і практики полягає в тому, що пропозиції 
здобувана використовуються та мають перспективу подальшого 
впровадження при вирішенні практичних завдань у практичній діяльності 
органів досудового розслідування, в освітньому процесі закладів вищої 
освіти, що підтверджується відповідними актами впровадження (с. 223-233).

Зміст дисертації. Заслуговує схвалення структура дисертації, в якій 
логічно та систематизовано, відповідно до трьох розділів, одинадцяти 
підрозділів, досліджуються окреслені питання. Робота має три додатки, що 
включають результати опитування працівників оперативно-розшукових 
підрозділів, слідчих та інспекторів-криміналістів Національної поліції 
України, відомості про апробацію результатів дисертації.

Список використаних джерел включає 276 найменувань. Його 
вивчення свідчить про належне опрацювання наукового доробку вчених, 
законодавчих актів, емпіричних джерел.

У першому розділі дисертації «Криміналістична характеристика 
незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» 
розкриваються такі питання: концептуальні підходи до формування
криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель (підрозділ 1.1.), предмет й обстановка злочину 
(підрозділ 1.2.), способи та типові сліди незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель (підрозділ 1.3.), характеристика осіб, які

5

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


причетні до незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель (підрозділ 1.4.).

За змістом підрозділу 1.1 «Концептуальні підходи до формування 
криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель» позитивно, що автор ґрунтовно дослідив 
теоретичні основи криміналістичної методики розслідування злочинів, 
опрацював фундаментальні наукові праці у цій галузі, а також виділив 
методологічні засади дослідження (с. 18-34 дисертації).

За змістом підрозділу 1.2. «Предмет й обстановка злочину» автор 
осліджує кримінально-правові та наводить криміналістично значущі відомості 
щодо предмета незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель. Обґрунтовано, що вивчення обстановки незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель надає вихідну інформацію про 
подію, сприяє встановленню свідків-очевидців злочину та обставин 
кримінального провадження (с. 35-46 дисертації).

За змістом підрозділу 1.3. «Способи та типові сліди незаконного посіву 
або вирощування снотворного маку чи конопель» здобувач обґрунтовує, 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. Дисертант конкретизує 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 (с. 47-65 
дисертації).

За змістом підрозділу 1.4. «Характеристика осіб, які причетні до 
незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» 
дисертантом обґрунтовано, що всебічне дослідження особи злочинця має 
принципове значення для встановлення обставин кримінального 
провадження при розслідуванні незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель (с. 66-77 дисертації).

Другий розділ дисертації «Організація і планування 
розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку 
чи конопель» присвячено таким питанням: обставини, які підлягають 
з’ясуванню при розслідуванні незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель (підрозділ 2.1); типові слідчі ситуації і 
програми дій слідчого щодо їх вирішення при розслідуванні незаконного посіву 
або вирощування снотворного маку чи конопель (2.2); слідчі версії та 
планування розслідування (2.3); взаємодія слідчих із підрозділами, які
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здійснюють оперативно-розшукову діяльність при розслідуванні незаконного 
посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (2.4).

У підрозділі 2.1 «Обставини, які підлягають з’ясуванню при 
розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель» дисертантом конкретизований перелік обставин, які підлягають 
з’ясуванню. Обґрунтовано, що визначення обставин, які підлягають 
з’ясуванню під час розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК України 
має важливе методичне значення, сприяючи конкретизації окремих задач 
розслідування та вибору вірних напрямів роботи з їх вирішення на основі 
системного підходу до цієї діяльності, з тим, аби: 1) виділити факти, які 
підлягають дослідженню в якості елементів обставин, котрі складають 
предмет доказування по кожному епізоду, що розслідується; 2) виявити 
основні ознаки цих фактів; 3) конкретизувати сфери та засоби діяльності з 
виявлення джерел на носіїв інформації про ці факти (с. 88 дисертації).

За змістом підрозділу 2.2 здобувачем підкреслюється, що типовими 
слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування незаконного посіву 
або вирощування снотворного маку чи конопель, є 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 (с. 89-107). У відповідності до 
зазначених ситуацій ставляться тактичні завдання, які підлягають вирішуванню 
та 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» 
сформульовано систему загальних та окремих типових версій, які 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 (с. 108-116).

У підрозділі «Взаємодія слідчих із підрозділами, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність при розслідуванні незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель» обґрунтовано, що ефективність 
розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК України підвищується за
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умови залучення працівників оперативних підрозділів до вирішення завдань 
кримінального провадження (с. 108 дисертації), наголошено на важливості 
належним чином організації взаємодії слідчого з працівниками оперативних 
підрозділів у процесуальній (на підставі ст. 40 КПК України) та 
непроцесуальній формах. 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.

Третій розділ дисертації «Особливості тактики проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель» розкриває засади тактики 
проведення огляду (підрозділ 3.1), допиту (підрозділ 3.2), обшуку (підрозділ 
3.3), залучення експертів і призначення судових експертиз (підрозділ 3.4) під 
час розслідування злочинів досліджуваного виду.

За змістом підрозділу 3.1 «Тактика огляду при розслідуванні 
незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» 
розкрито особливості проведення огляду місця події. Зміст підрозділу є 
актуальним для діяльності з розслідування злочинів, передбачених ст. 3 10 КК 
України, адже відкриває нові можливості вирішення поставлених завдань. 
Разом із тим зазначається, що огляд місця події за даними фактами 
обмежується вилученням нарковмісних рослин, інші елементи слідової 
картини до уваги не беруться. Випадки запрошення спеціалістів одиничні 
(с. 148 дисертації).

У підрозділі «Тактика допиту при розслідуванні незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель» розкрито особливості проведення 
допиту (підозрюваного, свідка, експерта, спеціаліста). Наведено перелік 
обставин, які складають предмет допиту, і тактичних прийомів, що сприяють 
одержанню доказової інформації з урахуванням рефлексивного мислення 
(с. 156-162 дисертації).

У підрозділі «Тактика обшуку при розслідуванні 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, також дисертант акцентує увагу на застосуванні 
спеціальних знань та науково-технічних засобів під час проведення даної 
слідчої (розшукової) дії (с. 163-172 дисертації).

У підрозділі 3.4 Залучення експертів і призначення судових експертиз 
при розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 
конопель обґрунтовано необхідність 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,
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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) (с. 173-183).

Вивчення змісту дисертації залишає позитивне враження, адже робота є 
актуальним, самостійним, творчим і змістовним дослідженням, легко 
сприймається та має яскраво виражене практичне спрямування.

Відповідність дисертації правилам оформлення та змісту 
автореферату основним її положенням. Дисертація Морозова Демида 
Анатолійовича «Розслідування незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель» за структурою та правилами оформлення 
відповідає Вимогам до оформлення дисертації (Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 12.01.2017 № 40). Ознайомлення з текстом автореферату 
дисертації дає підстави стверджувати, що за структурою та змістом вони 
також відповідають вимогам, що ставляться МОН України. У тексті 
автореферату відображено основні положення, зміст, результати і висновки 
дисертаційної роботи. Зміст автореферату та основні положення дисертації є 
ідентичними.

Разом з тим, вивчення змісту дисертації викликає певні зауваження.
1. Розкриваючи зміст дисертаційного дослідження, необхідно було б 

окреслити основні етапи розвитку законодавства та наукових досліджень 
щодо розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку 
чи конопель. Це б дозволило виявити ті недоліки, які існували раніше у даній 
сфері, визначити проблеми, що залишилися невирішеними, а також виявити 
позитивні чи негативні тенденції у нормативно-правовому регулюванні 
зазначеної сфери.

2. Визначаючи емпіричну базу дослідження (с. 15), здобувач вказує про 
проведене опитування працівників оперативно-розшукових підрозділів, 
слідчих та інспекторів-криміналістів Національної поліції України. Однак, 
чомусь не досліджена точка зору прокурорів та суддів щодо проблем 
розслідування незаконного посіву снотворного маку чи конопель.

3. Розглядаючи особливості взаємодії слідчого із підрозділами, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність при розслідуванні незаконного 
посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (підрозділ 2.4), 
здобувач приділяє даному питанню значну увагу. Однак, доречно було б 
розглянути, й інші види взаємодії, наприклад, із спеціалістами, експертами, 
адвокатами, громадськістю.

4. Вважаємо за доцільне, незважаючи на те, що дисертантом приділено 
багато уваги негласним слідчим (розшуковим) діям, на нашу думку, в цьому 
аспектів також слід було висвітлити основні переваги даної роботи, що 
позитивно вплинуло б на розвиток подальших наукових досліджень 
здобувана та розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК України.

5 .3а змістом підрозділу 3.1 «Тактика огляду при розслідуванні

9
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незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель», 
здобувач значне місце відводить огляду незаконних посівів на відкритій 
місцевості. Бажано було б приділити більше уваги тактиці огляду місць 
незаконних посівів нарковмісних рослин, які вирощуються в приміщеннях.

Однак, слід особливо зазначити, що наведені зауваження це свідчення 
того, що автор рецензованої дисертації здійснив велику за обсягом роботу, в 
рамках якої провів ретельний аналіз дуже важливої саме сьогодні окремої 
наукової проблеми, що безпосередньо впливає на сучасну практику протидії 
злочинності у вітчизняних умовах. Висловлені зауваження це також 
підкреслення того факту, що заявлена дисертантом теоретична проблема має 
досить складний та поки що не вирішений характер на сьогоденному етапі 
розбудови правової держави в Україні. Окремі зауваження дискусійні, інші 
мають рекомендаційний характер, але всі вони не впливають на загальну 
позитивну оцінку проведеного наукового дослідження Морозова Д.А.

Загалом дисертація «Розслідування незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель» є завершеною науковою 
працею, яка відрізняється актуальністю, новизною і практичною цінністю, 
містить змістовні теоретичні напрацювання та практичні рекомендації.

Дисертація «Розслідування незаконного посіву або вирощування 
снотворного маку чи конопель», подана на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 
вирішує важливе наукове завдання з формування теоретичних положень та 
практичних рекомендацій щодо розслідування незаконного посіву або 
вирощування снотворного маку чи конопель. Дисертація є актуальною, 
завершеною, самостійною, має теоретичну цінність та практичне значення. 
Робота відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року № 567, а її автор Морозов Демид Анатолійович заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук із зазначеної 
спеціальності.

Офіційний опонент:
помічник начальника
Управління (з оперативних питань)
Управління контррозвідувальних заходів

ВИСНОВОК

Відділ діловодства та архів» 
Київського національного унівйпД

і і іо и і Т > » г »г . л л  911^.............

А.М. Черняк
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Особливе занепокоєння викликає те, що сьогодні дана категорія 

злочинів набуває значної поширеності серед підлітків та молоді, оскільки, у 

зв’язку із стрімким розвитком нових технологій, доступність в отриманні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

зростає і не потребує прямого контакту із особами, які розповсюджують 

(збувають) «товар», тобто безпосередній продаж наркотичних засобів 

відбувається шляхом спілкування у соціальних мережах, месенджерах тощо.  

Слід зазначити, що на сьогодні проблемним є питання методики 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів, й незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель зокрема, оскільки існуючі методики є 

недостатньо ефективними й застарілими, тобто такими, що не містять дієвих 

організаційно-тактичних рекомендацій щодо розслідування злочинів зазначеної 

категорії.  

Через застарілість існуючих криміналістичних методик, які не 

адаптовані до умов сьогодення, суттєво оновленого кримінального 

процесуального законодавства та організаційних змін у системі органів 

кримінальної юстиції рівень злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, й незаконного посіву або 

вирощування снотворного маку чи конопель зокрема, продовжує зростати, що 

негативно впливає як на здоров’я населення, так і на його загальний добробут. 

Про актуальність теми дисертації Демида Анатолійовича Морозова  

свідчить також її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження узгоджується зі Стратегією державної політики щодо 

наркотиків на період 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 
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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.). 

З цих міркувань є підстави для твердження, що обрана дисертантом тема 

для дослідження має важливе теоретичне та прикладне значення, а отже, й 

безперечно високий рівень актуальності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими 

та переконливими. При їх обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних 

та зарубіжних наукових джерел, законодавство й інші правові акти, перелік 

яких складає 276 найменувань.  

Репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження, який 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 
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України. 

Репрезентативність цього емпіричного матеріалу позитивно вплинула на 

обґрунтованість і достовірність наукових положень, рекомендацій та висновків 

проведеного Д.А. Морозовим дослідження. 

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення матеріалу 

та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт і предмет 

дослідження визначені вірно. Об’єкт дослідження визначений як 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. 

Вказані об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання 

теоретичних основ та практики розслідування злочинів у вказаній сфері. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових 

джерел, процесуальних норм, а також матеріалів практики, дало можливість 

автору сформулювати власні наукові положення висновки та рекомендації. 

До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, потрібно віднести такі: 

– 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 
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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 відображаються у 

механізмі злочину, знання яких є необхідним для розробки відповідної видової 

методики, визначення переліку обставин, які підлягають дослідженню та 

доказуванню, висунення слідчих версій і визначення основних напрямів 

досудового 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. 

Більшість положень дисертації характеризуються елементами 

оригінальності та в цілому є вагомим внеском до науки криміналістики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані автором висновки, рекомендації і пропозиції є вагомим внеском 

як у криміналістичну науку, так і в практику досудового розслідування зокрема, 
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оскільки сприяють оптимізації діяльності органів досудового слідства, 

становлять підґрунтя для формування оновлених засад правозастосовної й 

судової практики. Викладені в дисертації висновки і пропозиції впроваджено та 

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 

«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. Викладені в дисертації висновки 

й положення, що становлять її новизну, розроблені автором особисто. При 

обґрунтуванні окремих найважливіших положень дослідження використано 

фундаментальні і прикладні праці інших учених з відповідним посиланням.  

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертації опубліковано в 11 наукових працях, з яких 5 статей опубліковано у 
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фахових виданнях України, одна – у міжнародному виданні, а також 6 тезах 

доповідей на конференціях. 

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Автором повно та всебічно 

розкрито предмет дослідження. Структура дисертації логічно витікає з 

поставлених задач, об’єкта та предмета дослідження й охоплює як теоретичний, 

так і практичний аспект досліджуваної проблематики.  

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 232 сторінки, із них основного 

тексту 190 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, сформульовано наукову новизну отриманих 

результатів, охарактеризовано його методологію та емпіричну базу; розкрито 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, їх апробацію. 

Перший розділ «Криміналістична характеристика незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель» складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Концептуальні підходи до формування 

криміналістичної характеристики незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель» автором проведено глибокий аналіз наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених різних періодів, на підставі яких 

дисертантом розглядаються найбільш важливі аспекти криміналістичної 

характеристики злочинів, уточняється поняття, структура та розкривається її 

зміст. 

На основі проведеного аналізу наукових праць автором 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 
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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. 

У підрозділі 1.2 «Предмет й обстановка злочину» викладені результати 

дослідження, відповідно до яких 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. 

Дисертант доходить висновку 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 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 даного різновиду злочину. 

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

вирощування снотворного маку чи конопель» автор досліджує структуру способу 

вчинення злочину досліджуваного виду, конкретизує поняття незаконного 

вирощування; досліджує комплекс способів посіву і вирощування снотворного 
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маку та конопель (метод гідропоніки, розсадний спосіб тощо), їх особливості, 

притаманні їм слідові комплекси, а також встановлює 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).  

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

посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» встановлено, що 

важливими для дослідження є 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 

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

розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель» дисертантом конкретизований перелік обставин, які підлягають 

з’ясуванню. Також акцентовано увагу на необхідності встановлення ознак 

інших злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів, що 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 з урахуванням проведеного емпіричного дослідження 

виділив 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. Запропоновані програми дій слідчого 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 

пропонує такі типові версії: 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. 
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Кожна з підсистем включає в себе комплекс більш окремих типових версій. 

Автор розглядає планування як важливу організаційну основу 

розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель та пропонує поділяти цей процес на певні етапи.  

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.  

Взаємодія слідчих із підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 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. 

Розділ 3. «Особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Тактика огляду при розслідуванні незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель» автор здійснив спробу 

сформулювати криміналістичні рекомендації щодо проведення огляду місця 

події із урахуванням відповідних слідчих ситуацій та розмірів посівів. 

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

вирощування снотворного маку чи конопель» сформульовано наукові й практичні 
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рекомендації для слідчих Національної поліції України щодо підготовки і 

проведення допиту 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» розглянуто особливості обшуку під 

час розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель, основні етапи його проведення і тактичні прийоми. Дисертантом 

сформульовані рекомендації, яких слід дотримуватися слідчим з метою 

мінімізації тактичного ризику при проведенні обшуку. 

Слушною є пропозиція автора щодо 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. 

У підрозділі 3.4. «Залучення експертів і призначення судових експертиз 

при розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи 

конопель» визначені комплекси судових експертиз, необхідні для отримання 

доказів учинення злочинів, передбачених ст. 310 КК України: 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 
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дослідженням слідів, утворених у результаті 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). 

Висвітлені тактичні та техніко-криміналістичні особливості підготовки та 

призначення вказаних видів експертиз, їх сучасні можливості, які 

забезпечуються залученням широкого спектру сучасних інструментальних та 

інших методів дослідження. 

Вцілому аналіз дисертації Д.А. Морозова дає підстави стверджувати, що 

вона є самостійним, цілісним і завершеним дослідженням актуальної для науки 

криміналістики, судової експертології проблеми теоретико-правових і 

практичних основ вчення про розслідування злочинів, передбачених ст. 310 КК 

України. Мета та завдання дослідження сформульовані чітко та послідовно, що 

дозволило авторові достатньо повно розкрити основний зміст теми, висвітлити 

найбільш актуальні її проблеми і зробити наукові висновки, що мають 

теоретичне й практичне значення. 

Оцінюючи зміст дисертації та автореферату, слід зазначити, що основні 

положення, висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, ідентично 

викладені в авторефераті. Вони переважно знайшли свій ідентичний виклад у 

публікаціях з теми дисертації і також відображають актуальність обраної теми 

дослідження, належний ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і пропозицій, сформульованих у дисертації, та є вагомим внеском дисертанта у 

розвиток науки кримінального процесу та криміналістики. 

Дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою та 

оформлена у відповідності до вимог, які ставляться МОН України до такого 

роду робіт. Комплексні дослідження відповідають науковій спеціальності, за 

якою здійснено дослідження. Повнота викладу Демидом Анатолійовичем 

Морозовим основних результатів дослідження у дисертації, авторефераті та 

публікаціях відповідає вимогам МОН України. 
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Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи дисертацію Демида Анатолійовича Морозова в цілому та вказуючи 

на її високий загальний науковий і практичний рівень, разом з тим потрібно 

зазначити, що автору у цій роботі, на думку офіційного опонента, не вдалося 

уникнути й певних дискусійних питань і повно розкрити предмет дослідження. 

Тому вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження: 

1. У підрозділі 1.1. розгляд концептуальних підходів до формування 

криміналістичної характеристики злочинів, передбачених ст. 310 КК України, 

здійснюється автором шляхом ґрунтовного аналізу проблем формування 

криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів: її системи та 

принципів. Автор наводить низку методичних принципів формування окремих 

криміналістичних методик (О.Н. Колесніченко), елементи методики 

розслідування окремих видів злочинів (А.В. Іщенко), положення окремих 

криміналістичних методик (А.В. Журавель), формулює авторські принципи, 

значущі для формування видової методики розслідування незаконного посіву 

або вирощування снотворного маку чи конопель (стор. 23-24), визначає задачі, 

які дозволять вирішити формування видової окремої методики розслідування 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (стор. 24), 

розглядає проблеми структури окремої криміналістичної методики (стор. 24-

26). 

Не вступаючи в змістовну дискусію щодо сутності викладених 

дисертантом положень, на думку офіційного опонента,  слід зауважити, що 

предметом дослідження є розслідування незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель, а не відповідна методика розслідування. Під час 

публічного захисту бажано уточнити позицію дисертанта щодо співвідношення 

предмету його дослідження і окремої криміналістичної методики. 

2. Автор формулює визначення криміналістичної характеристики 

незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель як 

систематизований опис масиву фактичних даних (відомостей) та основаних на 

такому описі наукових висновків про найбільш типові криміналістично значущі 
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елементи, які мають прояв у механізмі злочину діяльності, 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. 

На погляд офіційного опонента, криміналістична наука не потребує 

розробки та формулювання поняття криміналістичної характеристики кожного 

виду злочину, методика розслідування якого пропонується вперше або 

удосконалюється. Поняття криміналістичної характеристики є універсальним 

відносно кожного виду злочину. При специфічному змістовному наповненні її 

елементів, сутність цієї криміналістичної категорії не змінюється.  

3. Автором зазначається, що однією із обставин, які підлягають 

встановленню, є учать особи (підозрюваного) в бойових діях (участь в 

антитерористичній операції), чи має він державні нагороди (с. 91). На погляд 

опонента, необхідно вказувати кореляційний зв’язок цих даних з іншими 

обставинами кримінального провадження. 

4.  Концепція доказування, відповідно до якої докази збираються, 

закріплюються тощо, використана дисертантом, вбачається дещо застарілою. 

На погляд офіційного опонента, варто було б використати більш сучасні 

концепції кримінального процесуального доказування, що розробляються 

сучасними процесуалістами (Гмирком В.П., Погорецьким М.А., Шумило М.Є. 

та ін.) 

5. У зв’язку зі зміною процесуального порядку призначення судових 

експертиз, суттєво збільшилися строки зберігання об’єктів дослідження. Робота 

значно покращилася б, якби автор приділив більше уваги питанням 

особливостей вибірки зразків для експертного дослідження, їх упакування та 

збереження. 

5. В роботі зустрічаються русизми, такі як «можна судити», 

«дозволяють скласти уяву» та ін., а також невірне використання термінів, що 

впливає на сприйняття тексту роботи, наприклад, «можливість уведення при  
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