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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

одним із найнебезпечніших явищ, що негативно впливає на розвиток будь-якої 

держави, в тому числі й України, оскільки спричиняє шкоду суспільній безпеці, 

створює загрозу життю та здоров’ю людей. За оцінками міжнародних експертів, 

через Україну проходить понад 10% загальноєвропейського наркотичного трафіку, 

що в грошовому еквіваленті перевищує $4-5 млрд. на рік. Значну частку становлять 

кокаїн, синтетичні наркотики з Індії та Китаю, афганський героїн. Територією 

України постійно здійснюються спроби провозити чималі партії маріхуани з країн 

Африки транзитом через Молдову до Росії. 

Відповідно до статистичних даних ГСУ СБ України, якщо в 2011 р. було 

зареєстровано 305 випадків вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК України, у 

2012 р. – 303, то в 2013 р. – вже 749 випадків, що підтверджує оприлюднені 

Європолом дані про те, що Україна стає новою точкою ввезення наркотиків до країн 

ЄС. У 2014 р. цей показник знизився до 420, за 4 місяці 2015 р. – зареєстровано 211 

випадків, що, на наш погляд, зумовлено політичною ситуацією в Україні, 

відкритістю її митних кордонів на східних та південних територіях. Разом з тим, 

наведені статистичні дані не відображають реальної кількості вчинюваних злочинів 

цього виду, оскільки контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є одним із 

найбільш латентних злочинів.  

Крім того, незадовільним є стан досудового розслідування цього злочину. Так, 

якщо у 2011 р. до суду направлено 184 кримінальні справи, у 2012 р. – 207, у 2013 р. 

– 376, то у 2014 р. – лише 89 проваджень. На низьку ефективність досудового 

розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вказують також опитані 

практичні працівники (58% прокурорів та 72% суддів). 

Низька ефективність розслідування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів обумовлена не лише тим, що значна частина зазначених злочинів вчиняється 

організованими злочинними угрупуваннями, що характеризуються конспіративністю, 

наявністю корумпованих зв’язків в митних, правоохоронних та судових органах, але 

й неоднозначним розумінням практичними працівниками сутності, меж, предмету, 

засобів та інших елементів кримінального процесуального доказування, 

недостатньою науковою розробленістю відповідних теоретичних положень та 

відсутністю практичних рекомендацій щодо здійснення доказування на стадії 

досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних учених 

у сфері кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології та ін., зокрема, 

Ю.П. Аленіна, В.Д. Берназа, І.Г. Богатирьова, В.І. Боярова, Т.В. Варфоломеєвої, 

І.В. Гловюк, І.В. Гори, В.О. Гринюка, М.Л. Грібова, Ю.М. Грошевого, В.Г. Гончаренка, 

А.Я. Дубинського, В.С. Зеленецького, А.В. Іщенка, О.В. Капліної, Н.І. Клименко, 

Є.Г. Коваленка, О.М. Костенка, В.А. Колесника, В.О. Коновалової, І.І. Котюка, 
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В.С. Кузьмічова, О.П. Кучинської, В.К. Лисиченка, Л.М. Лобойка, Є.Д. Лук’янчикова, 

О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, М.А. Погорецького, В.О. Попелюшка, 

Д.Б. Сергєєвої, Н.П. Сизої, Є.Д. Скулиша, С.В. Слінька, С.М. Стахівського, 

О.Ю. Татарова, В.В. Тіщенка, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, Є.В. Фесенка, 

М.І. Хавронюка, М.С. Цуцкірідзе, С.С. Чернявського, Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, 

О.Г. Шило, М.Є. Шумила, О.О. Юхна, О.Г. Яновської та ін., а також учених радянської 

доби та зарубіжних науковців: В.Д. Арсеньєва, Р.С. Бєлкіна, О.Р. Бєлкіна, 

А.І. Вінберга, О.С. Голунського, М.М. Гродзинського, В.Я. Дорохова, В.І. Зажицького, 

Л.М. Карнєєвої, Л.Д. Кокорєва, О.Н. Колесніченка, М.П. Кузнєцова, О.М. Ларіна, 

Ю.К. Орлова, О.В. Побєдкіна, Р.Д. Рахунова, М.С. Строговича, О.І. Трусова, 

Л.Т. Ульянової, Ф.Н. Фаткуліна, С.А. Шейфера, С.В. Щербакова та ін. 

Окремі аспекти розслідування контрабанди, в тому числі й наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів досліджувалися О.Ф. Долженковим, В.Ю. Калугіним, 

М.І. Костіним, Н.К. Макаренко, М.А. Погорецьким, А.М. Поляхом, С.О. Сорокою, 

О.В. Усенко, Я.В. Фурманом, О.І. Хараберюшем, В.М. Шевчуком та ін. Водночас 

проблемні питання кримінального процесуального доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні, з урахуванням 

змін в правовому регулюванні кримінального процесу, викликаних прийняттям КПК 

України 2012 року, комплексно не досліджувалися. Вказані обставини обумовили 

актуальність теми дисертації, визначили її предмет на напрями дослідження.  

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

виконана відповідно до Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 

21 жовтня 2011 р. № 1000/2011; Концепції реалізації державної політики у сфері 

профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.; планів науково-

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 

11БФ042-01; державна реєстрація 01111u008337) та відповідає пріоритетним 

напрямам розвитку правової науки на 2011-2015 р.р., ухваленим Національною 

академією правових наук України (рішення від 24 вересня 2010 р. № 14-10). Тему 

дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 24 березня 2014 р. 

(протокол № 5) та уточнено 27 жовтня 2014 р. (протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад 

кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких задач: 

- сформулювати поняття та розкрити сутність кримінального процесуального 

доказування; 
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- розкрити сутність та значення предмету й меж кримінального процесуального 

доказування; 

- визначити суб’єктів кримінального процесуального доказування; 

- розкрити сутність події злочину як обставини, що підлягає доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 

- розкрити сутність винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні 

злочину та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про злочини досліджуваного виду; 

- визначити засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні; 

- виокремити типові слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у ході 

досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України, та 

встановити основні проблеми їх провадження й використання їх результатів як 

доказів і запропонувати шляхи їх вирішення; 

- виокремити типові негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання 

доказів у ході досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК 

України, та встановити основні проблеми їх провадження й використання їх 

результатів у кримінальному процесуальному доказуванні і запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

- визначити інші процесуальні дії як засоби отримання доказів у ході 

досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України та проблемні 

питання їх проведення й надати наукові рекомендації щодо їх вирішення; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України, які регламентують та забезпечують отримання доказів у 

досудовому розслідуванні, а також удосконалення практичної діяльності з 

розслідування злочину, передбаченого ст. 305 КК України. 

Об’єктом дослідження є досудове розслідування контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів та закономірності її вчинення. 

Предмет дослідження – кримінальне процесуальне доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальні 

закони та категорії теорії пізнання. Для вирішення задач дослідження 

використовувалися: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) – для 

вивчення нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, аналітичних 

матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмета 

дослідження (підрозділи 1.1-3.3). У процесі дослідження були використані як 

традиційні юридичні, так і конкретно-соціологічні методи: порівняльно-правовий – 

при дослідженні та аналізі норм кримінального процесуального законодавства 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2., 3.3); статистичні та соціологічні – у процесі 

збору та накопичення наукової інформації шляхом анкетування слідчих, прокурорів, 

співробітників оперативних підрозділів та суддів, а також узагальнення отриманої 
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інформації й результатів вивчення кримінальних проваджень та статистичних даних 

(підрозділи 1.1-3.1); системно-структурний – при визначенні етапів кримінального 

процесуального доказування (підрозділ 1.1), елементів предмету кримінального 

процесуального доказування (підрозділ 1.2), елементів події контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (підрозділ 2.1); логіко-юридичний – при 

розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства та відомчих нормативних актів щодо доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (підрозділи 1.2., 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3) тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані CБ України, 

прокуратури й суду, результати опитування 650 респондентів (250 слідчих, 

200 прокурорів, 150 співробітників оперативних підрозділів та 50 суддів); 450 

архівних кримінальних проваджень досліджуваної категорії (2008-2015 р.р.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем 

кримінального процесуального доказування контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів за чинним КПК України.  

У дисертації обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й 

практики понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 

уперше: 

- визначено зміст і розкрито сутність обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; 

- встановлені особливості отримання доказів у кримінальних провадженнях 

про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів шляхом проведення слідчих 

(розшукових) й негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій; 

удосконалено: 

- поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування; 

- наукові ідеї щодо змісту обставин, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні;  

- наукові положення про спосіб вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів, класифікацію способів приховання досліджуваного предмета контрабанди; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо поняття, етапів, предмету та меж кримінального 

процесуального доказування; 

- наукові положення щодо визначення засобів отримання доказів у 

досудовому розслідуванні; 

- пропозиції щодо змін та доповнень окремих положень КПК України (п. 5 

ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч.ч. 1, 3 ст. 41, п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 91, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 

160, ч. 3 ст. 214 та ін.) та КК України (ч. 3 ст. 305).  
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Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертаційному 

дослідженні положення, висновки й пропозиції використані: 

- у нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства, інших правових 

актів, що регламентують діяльність правоохоронних органів (лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ від 02.10.2012 р. № 04-

19/14-2063); 

- у практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність правоохоронних органів 

(акт впровадження в діяльність ГСУ МВС України від 21.05.2015 р.);  

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Кримінальне процесуальне 

доказування», «Криміналістичне забезпечення доказування в кримінальному 

провадженні», «Проблеми досудового розслідування», «Актуальні проблеми 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» та при підготовці 

підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів (акт 

впровадження в навчальний процес на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 03.03.2015 р.; в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ від 12.03.2015 р.; в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» від 05.05.2015 р.; в Національному 

університеті «Острозька академія» від 16.04.2015 р.; в Національній академії 

внутрішніх справ від 17.03.2015 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 7 від 24 березня 2015 р.), а також міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях і круглих столах: «Захист прав і свобод учасників 

кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального 

кодексу України» (м. Запоріжжя, 2011 р.); «Новації кримінально-процесуального 

законодавства» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Докази і доказування за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження 

доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка)» (м. Київ, 

2012 р.); «Малиновські читання» (м. Острог, 2013 р.); «Впровадження нового 

Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та 

навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення» (м. Харків, 2013 р.); 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 

2013); «Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 

2013); «Європейські стандарти кримінального судочинства» (м. Донецьк, 2013 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Правова 

політика в Україні» (м. Київ, 2014 р.); «Процесуальні, криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового розслідування» (м. Одеса, 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 

18 наукових публікаціях, 6 із яких опубліковано у виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, одному виданні, включеному до міжнародної 
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наукометричної бази даних Іndex Сopernicus та в 11 тезах доповідей та повідомлень 

на науково-практичних конференціях й круглих столах.  

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

роботи становить 273 сторінки, із них основний текст викладено на 212 сторінках, 

список використаних джерел (264 найменування) становить 26 сторінок та 

5 додатків на 35 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його 

зв’язок з науковими планами та програмами, мету й задачі, об’єкт і предмет, методи 

дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, дані 

про апробацію результатів і публікації. 

Перший розділ “Поняття, сутність, предмет, межі та суб’єкти 

кримінального процесуального доказування” складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1. “Поняття та сутність кримінального процесуального 

доказування” на підставі проведеного аналізу висвітлених у науковій літературі 

точок зору правознавців, а також положень кримінального процесуального 

законодавства, визначено, що кримінальне процесуальне доказування є єдністю 

пізнавально-практичної і логічної діяльності, що здійснюється в порядку, 

передбаченому КПК України, уповноваженими суб’єктами кримінального 

провадження та полягає в отриманні доказів й їх використанні для прийняття 

процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами кримінального провадження.  

Перший етап кримінального процесуального доказування полягає в отриманні 

доказів (здобутті фактичних даних і відомостей про їх джерела, їх перевірці та 

оцінці й процесуальному закріпленні, визнанні їх певними видами доказів 

уповноваженим суб’єктом).  

Другим етапом кримінального процесуального доказування є використання 

отриманих доказів для прийняття процесуальних рішень уповноваженими 

суб’єктами (встановлення на їх підставі фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, оперування доказами, обґрунтування доказами своєї 

правової позиції, прийняття процесуального рішення уповноваженим суб’єктом). 

У підрозділі 1.2. “Предмет та межі кримінального процесуального 

доказування” зазначається, що предметом кримінального процесуального 

доказування є сукупність передбачених кримінальним та кримінальним 

процесуальним законом обставин, а також інших обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню уповноваженими 

суб’єктами для вирішення завдань кримінального провадження. 

Робиться висновок про те, що положення ст. 91 КПК України, яке закріплює 

загальний предмет доказування, потребують удосконалення. Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 91 

КПК України необхідно викласти у такій редакції: “наявність чи відсутність події 

кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини)”. З огляду на 

те, що на стадії досудового розслідування сторона обвинувачення встановлює 
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винуватість підозрюваного, а не обвинуваченого, пропонується внести відповідні 

зміни до положень п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 91 КПК України. 

Зазначається, що питання про предмет кримінального процесуального 

доказування тісно пов’язане з його межами. Визначено, що межами кримінального 

процесуального доказування є необхідний обсяг доказів, який забезпечує повне, 

об’єктивне та неупереджене встановлення всіх обставин, що підлягають 

доказування в кримінальному провадженні, а також прийняття уповноваженим 

суб’єктом законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення. 

У підрозділі 1.3. “Суб’єкти кримінального процесуального доказування” на 

підставі аналізу точок зору науковців та практиків, а також положень кримінального 

процесуального законодавства, сформульовано поняття суб’єктів кримінального 

процесуального доказування як уповноважених суб’єктів кримінального 

провадження, які, в порядку передбаченому КПК України, наділяються обов’язками 

або правами щодо отримання доказів та їх використання для обґрунтування своєї 

правової позиції й прийняття процесуальних рішень уповноваженими суб’єктами 

кримінального провадження. 

Виходячи із змагальних засад кримінального судочинства, обґрунтовується, 

що суб’єктами кримінального процесуального доказування є лише сторони 

кримінального провадження. Слідчий суддя та суд у змагальному кримінальному 

судочинстві не є суб’єктами кримінального процесуального доказування, а є 

суб'єктами кримінального процесу, що сприяють здійсненню доказування 

сторонами кримінального провадження.  

Другий розділ “Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” складається 

із чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1. “Подія контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як 

обставина, що підлягає доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини 

цього виду” визначено обставини, що становлять сутність події контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів, які необхідно встановити у разі виявлення 

ознак зазначеного кримінального правопорушення. 

На підставі результатів аналізу п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України робиться висновок 

про те, що вказане положення не передбачає встановлення предмета кримінального 

правопорушення. Обґрунтовується теза, що така складова предмету доказування, як 

подія кримінального правопорушення, не може бути встановлена у повному обсязі 

без урахування предмета кримінального правопорушення. З цим погоджуються 58% 

опитаних слідчих, 48% прокурорів та 63 % співробітників оперативних підрозділів.  

Обґрунтовано, що єдиним способом вчинення контрабанди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів є незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів через 

митний кордон України.  
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В залежності від місця вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК України 

переміщення предметів контрабанди може бути здійснено: 1) поза зоною митного 

контролю; 2) у зоні митного контролю поза митним контролем (поза робочим часом, 

встановленим для митного контролю; без виконання митних процедур, з 

незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим 

становищем посадовими особами органу доходів і зборів; шляхом недостовірного 

декларування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 

переміщуються легально; шляхом приховання предмету контрабанди від митного 

контролю: у сховищах (тайниках), у матеріальних об’єктах, в біологічних об’єктах 

(у тілі людини, тварин) тощо. На підставі аналізу наукових джерел, а також 

матеріалів слідчо-судової практики, визначено перелік обставин, що необхідно 

довести у разі вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як поза зоною 

митного контролю, так і в цій зоні поза митним контролем. 

Наголошується, що у широкому розумінні місцем вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів є митний кордон України. У вузькому 

розумінні місцем вчинення злочинів цього виду є: 1) зони митного контролю; 

2) місця, що знаходяться за межами зон митного контролю. 

Встановлено, що у 59% вивчених кримінальних проваджень контрабанда 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів вчинялася у нічний час. У зв’язку з цим 

обґрунтовується необхідність встановлення точного часу вчинення контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів особливо у випадках її вчинення у зонах 

митного контролю поза митним контролем, що впливає на доведеність інших 

обставин цього злочину (події злочину, винуватості підозрюваного). 

У підрозділі 2.2. “Винуватість підозрюваного, обвинуваченого, форма вини, 

мотив і мета вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як обставини, що 

підлягають доказуванню” зазначається, що у 64% вивчених кримінальних 

проваджень контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вчинювалася за попередньою 

змовою групою осіб, у 28% – організованою злочинною групою, у 8% – злочинною 

організацією. Враховуючи зазначене, для встановлення винуватості підозрюваних,  

обвинувачених, їх мотивів та мети вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК 

України, обґрунтовується необхідність поділяти учасників злочинних угрупувань 

на: 1) організаторів; 2) перевізників; 3) осіб, які сприяють вчиненню цього злочину, 

оскільки зазначені елементи суб’єктивної сторони складу цього злочину у кожного 

із членів злочинного угрупування є різними, що зумовлює й особливості їх 

доказування. 

На підставі аналізу кримінальних проваджень встановлено, що в ході 

розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, слідчими не завжди 

встановлюється форма вини цього злочину (21% із числа досліджених), у той час, як 
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п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України визначає зазначену обставину обов'язковою, що 

підлягає доказуванню у кожному кримінальному провадженні. Окрім цього, слід 

враховувати те, що цей злочин вчинюється лише з прямим умислом.  

Входячи із результатів аналізу кримінальних проваджень зроблено висновок, 

що мотивами вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) особистий 

інтерес (контрабандиста як споживача наркотичних засобів); 2) фінансовий інтерес; 

3) службовий інтерес та інші. Метою вчинення злочину, передбаченого ст. 305 КК 

України, є переміщення предметів контрабанди через митний кордон України одним 

із кваліфікованих способів (поза зоною митного контролю; у зонах митного 

контролю з приховуванням від митного контролю). 

У підрозділі 2.3. “Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, характеризують особу 

обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання або є підставою для 

закриття кримінального провадження, що підлягають доказуванню” визначається 

перелік обставин, які впливають на ступінь тяжкості злочину, пом’якшують або 

обтяжують покарання в кримінальному провадженні щодо контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Встановлено, що обставинами, які впливають на пом’якшення покарання, та у 

зв’язку з цим підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) сприяння розкриттю 

злочину; 2) вчинення злочину неповнолітнім; 3) вчинення злочину жінкою в стані 

вагітності; 4) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи 

інших обставин; 5) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через 

матеріальну, службову чи іншу залежність; 6) виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК України; 

7) інші обставини (перебуванні на утриманні малолітньої чи неповнолітньої дитини, 

вагітної жінки, пенсіонера, інвалідів тощо). 

Обставинами, що обтяжують покарання, та підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 

1)  рецидив злочину; 2) вчинення злочину особою, що перебуває у стані 

алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів.  

Сформульовано систему обставин, що характеризують підозрюваного, 

обвинуваченого у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та 

підлягають доказуванню: 1) персонографічні дані; 2) професійно-побутова 

характеристика; 3) відомості про стан здоров’я. 

За результатами опитувань практичних працівників, а також вивчення 

матеріалів практики, встановлено, що в кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів обставинами, що є підставою 
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для закриття кримінального провадження, є: 1) встановлена відсутність події 

кримінального правопорушення; 2) встановлена відсутність в діянні складу 

кримінального правопорушення; 3) не встановлені достатні докази для доведення 

винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; 4) помер 

підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для 

реабілітації померлого. Обґрунтовано, що доказування обставин, що виключають 

кримінальну відповідальність, доцільно здійснювати під час доказування обставин, 

що є підставою для закриття кримінального провадження.  

На підставі дослідження емпіричних даних виявлені практичні проблеми 

доказування досліджуваних у цьому підрозділі обставин під час розслідування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів та надані рекомендації щодо їх вирішення. 

У підрозділі 2.4. “Інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” на підставі 

проведеного аналізу положень кримінального та кримінально-процесуального 

законодавства України, архівних матеріалів кримінальних проваджень про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, а також опитування 

практичних працівників, обґрунтовано, що в зазначеній категорії кримінальних 

проваджень не підлягають доказуванню обставини, передбачені п.п. 3 (окрім 

розміру процесуальних витрат), 6, 7 ч. 1 ст. 91 КПК України. 

Встановлено, що іншими обставинами, що підлягають доказуванню у 

кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є 

обставини, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності 

або покарання (п. 5 ч. 1 ст. 91 КПК України). Визначено, що такими підставами є: 

1) передача особи на поруки; 2) зміна обстановки; 3) закінчення строків давності. 

У третьому розділі “Засоби отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”, що 

складається із трьох підрозділів, на підставі висвітленого нами підходу до розуміння 

сутності та етапів доказування доведено, що засобами кримінального процесуального 

доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів є: 1) докази; 2) слідчі 

(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії; 3) інші процесуальні дії, що спрямовані 

на отримання доказів або їх перевірку. Зважаючи на предмет дослідження, розглянуто 

лише засоби отримання доказів на досудовій стадії кримінального провадження, якими 

є слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, інші процесуальні дії. 

У підрозділі 3.1. “Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” за 

результатами аналізу матеріалів слідчо-судової практики встановлено, що в 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 



 

 

13 

типовими слідчими (розшуковими) діями (далі – СРД) як засобами отримання 

доказів є:  огляд, освідування, обшук, допит, проведення експертизи. 

Встановлено, що при розслідуванні злочинів вказаного виду, проводяться такі 

види огляду: 1) огляд місця події контрабанди; 2) огляд предмету контрабанди, його 

упакування; 3) огляд транспортних засобів, що використовувалися для переміщення 

предмету контрабанди; 4) огляд спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших 

місць приховування предмету контрабанди; 5) огляд документів, що 

використовувалися для переміщення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, обіг яких обмежений, або 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Обґрунтовується доцільність проведення освідування особи-контрабандиста 

відразу після її затримання, тобто, за необхідності, до внесення відомостей про 

вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. У зв'язку з цим пропонуються 

зміни до ч. 3 ст. 214 КПК України. 

Визначено завдання та види обшуків, що проводяться у кримінальних 

провадженнях про злочини досліджуваного виду. Такими завданнями є: 1) виявлення 

предметів контрабанди (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів); 2) виявлення засобів та 

речовин, що раніше становили із виявленим предметом контрабанди одне ціле (одну 

партію тощо); 3) виявлення пакувального матеріалу та засобів пакування; 

4) виявлення пристосувань для схову; 5) розшук та затримання контрабандиста й 

інших членів злочинного угрупування.  

Видами обшуку є: 1) обшук житла чи іншого володіння особи; 2) обшук 

особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні. 

Встановлено проблемні аспекти допитів підозрюваних і свідків та розроблені 

рекомендації щодо їх вирішення.  

Зроблено висновок про типові судові експертизи, що проводяться у 

досліджуваних кримінальних провадженнях, якими є судово-хімічні, 

криміналістичні (дактилоскопічні, трасологічні, техніко-криміналістичні експертизи 

документів, почеркознавчі та ін.), судово-медичні, судово-психіатричні та ін. 

Встановлено, що судово-хімічні експертизи призначаються лише у 46% 

кримінальних проваджень цього виду, у зв'язку з чим, обґрунтовується 

обов’язковість їх проведення для доказування події злочину. 

У підрозділі 3.2. “Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів 

у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” 

доведено, що зважаючи на специфічні особливості вчинення злочинів 

досліджуваного виду (неочевидність події злочину, законспірованість злочинних 

груп та ін.), негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НСРД) є важливими, а у ряді 

випадків, єдиними засобами отримання фактичних даних, що можуть становити 

зміст доказів у кримінальних провадженнях. За результатами вивчення матеріалів 

слідчо-судової практики встановлено, що в ході доказування події досліджуваного 

виду злочину та винуватості підозрюваного у його вчиненні найчастіше проводяться 

такі НСРД: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; установлення місцезнаходження радіоелектронного 
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засобу; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

Обґрунтовано, що результати НСРД можуть бути використані як докази в 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів за таких 

умов: 1) протокол про хід і результати НСРД (або її етапів) повинен складатися 

безпосередньо тим суб’єктом, що її проводив; 2) додатки до протоколу НСРД не мають 

значення самостійного доказу; 3) докази, отримані в результаті проведення НСРД, 

повинні бути підтверджені сукупністю інших допустимих доказів. 

У підрозділі 3.3. “Інші процесуальні засоби забезпечення отримання доказів у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” 

встановлено, що в кримінальних провадженнях про злочини досліджуваного виду 

основними засобами забезпечення отримання доказів є: 1) тимчасовий доступ до 

речей та документів; 2) тимчасове вилучення майна. 

На підставі результатів аналізу слідчо-судової практики встановлено, що у 

більшості випадків тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється щодо: 

1) документів, що містять банківську таємницю, в результаті якого забезпечується 

можливість встановити рух коштів на рахунках підозрюваного, можливе місце його 

знаходження, наявність інших співучасників злочинного угрупування, мотиви  

вчинення контрабанди, перевірити достовірність отриманих доказів тощо; 

2) інформації, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікаційних 

мереж щодо фактів та трафіків з’єднання підозрюваного з іншими особами, у тому 

числі, членами злочинного угрупування, особами, з якими налагоджені корупційні 

зв’язки тощо, в результаті чого забезпечується можливість доведення події злочину, 

винуватості підозрюваного, мотивів та інших обставин.  

Встановлено, що в ході тимчасового вилучення майна як засобу забезпечення 

отримання доказів у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих 

лікарських засобів вилученню підлягають: 1) предмети – засоби вчинення 

контрабанди, у тому числі, предмети – засоби приховування предмету контрабанди 

(валізи, сумки, парасольки, шкатулки, дитячі іграшки, годинники, електронна 

техніка тощо); 2) документи, що підтверджують вчинення особою контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів (митні декларації, проїзні квитки, поштові 

відправлення тощо). 

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень, визначено, що 

тимчасове вилучення майна як засіб забезпечення отримання доказів проводиться 

1) під час затримання особи контрабандиста; 2) проведення огляду, в тому числі й в 

порядку, передбаченому ч. 3 ст. 214 КПК України; 3) під час проведення обшуку. 

Встановлено проблемні питання застосування зазначених заходів 

забезпечення кримінального провадження та розроблені рекомендації щодо їх 

вирішення.  

  

 



 

 

15 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки теоретичних, 

правових та праксеологічних засад кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, та сформульовано висновки, 

пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Кримінальне процесуальне доказування – це нерозривна єдність 

пізнавально-практичної і логічної діяльності, що здійснюється в порядку, 

передбаченому КПК України, сторонами кримінального провадження й полягає в 

отриманні доказів (здобутті фактичних даних і відомостей про їх джерела, їх 

перевірці та оцінці й процесуальному закріпленні, визнанні їх певними видами 

доказів уповноваженим суб’єктом) та їх використанні для прийняття процесуальних 

рішень уповноваженими суб’єктами (встановлення на їх підставі фактів і обставин, 

що мають значення для кримінального провадження, оперування доказами, 

обґрунтування доказами своєї правової позиції, прийняття процесуального рішення 

уповноваженим суб’єктом). 

2. Предметом кримінального процесуального доказування є сукупність 

передбачених кримінальним та кримінальним процесуальним законом обставин, а 

також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження і 

підлягають доказуванню уповноваженими суб’єктами під час здійснення досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

Межами кримінального процесуального доказування є необхідний обсяг 

доказів, який забезпечує повне, об’єктивне та неупереджене встановлення всіх 

обставин, що підлягають доказування в кримінальному провадженні, а також 

прийняття уповноваженим суб’єктом законного, обґрунтованого та справедливого 

процесуального рішення. 

3. Суб’єктами кримінального процесуального доказування є сторони 

кримінального провадження, які, в порядку передбаченому КПК України, 

наділяються обов’язками або правами щодо отримання доказів та їх використання 

для обґрунтування своєї правової позиції й прийняття процесуальних рішень 

уповноваженими суб’єктами кримінального провадження.  

4. Сутність події злочину як обставини, що підлягає доказуванню у 

кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

розкривається через її структурні елементи (предмет, спосіб, місце, час). 

Предметом злочину, передбаченого ст. 305 КК України, є наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори, аналоги наркотичних засобів та психотропних 

речовин, фальсифіковані лікарські засоби. 

Способом вчинення цього злочину є переміщення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів через митний кордон України. В залежності від місця його вчинення, 

переміщення таких предметів здійснюється: 1) поза зоною митного контролю; 

2) у зонах митного контролю з приховуванням від митного контролю. 
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У широкому розумінні місцем вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів є митний кордон України. У вузькому розумінні місцем вчинення є: 1) зони 

митного контролю; 2) місця, що знаходяться за межами зон митного контролю. 

У більшості випадків злочин, передбачений ст. 305 КК України, вчинюється в 

нічний час. Визначення точності часу необхідна у разі вчинення цього злочину у 

зонах митного контролю поза митним контролем. 

5. Сутність винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину як 

обставини, що підлягає доказуванню у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, розкривається через такі 

елементи як суб’єкт вчинення злочину, форма вини, мотив та мета. 

Злочин, передбачений ст. 305 КК України, вчиняється як однією особою, так і 

групою осіб у відповідній формі співучасті: за попередньою змовою, організованою 

групою, злочинною організацією. Суб’єкти вчинення цього злочину поділяються на: 

1) організаторів; 2) перевізників; 3) осіб, які сприяють його вчиненню. Мотивами 

вчинення злочину є: 1) особистий інтерес (контрабандиста як споживача 

наркотичних засобів); 2) фінансовий інтерес; 3) службовий інтерес. Метою вчинення 

злочину, передбаченого ст. 305 КК України, є переміщення предметів контрабанди 

через митний кордон України одним із кваліфікованих способів (поза зоною 

митного контролю; у зонах митного контролю з приховуванням від митного 

контролю). 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів обставинами, що впливають на пом’якшення покарання є: 1) сприяння 

розкриттю злочину; 2) вчинення злочину неповнолітнім; 3) вчинення злочину 

жінкою в стані вагітності; 4) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, 

сімейних чи інших обставин; 5) вчинення злочину під впливом погрози, примусу 

або через матеріальну, службову чи іншу залежність; 6) виконання спеціального 

завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину; 7) інші обставини 

(перебування на утриманні малолітньої чи неповнолітньої дитини, вагітної жінки, 

пенсіонера, інваліда тощо). Обставинами, що обтяжують покарання є: 1) рецидив 

злочину; 2) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння 

або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів. 

Систему обставин, що характеризують підозрюваного, обвинуваченого у 

вчиненні злочину, передбаченого ст. 305 КК України, складають: 1) персонографічні 

дані; 2) професійно-побутова характеристика; 3) відомості про стан здоров’я. 

Доказування обставин, що виключають кримінальну відповідальність, 

доцільно здійснювати під час доказування обставин, що є підставою для закриття 

кримінального провадження. 

В кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських 

засобів не підлягають доказуванню обставини, передбачені п.п. 3 (окрім розміру 

процесуальних витрат), 6, 7 ч. 1 ст. 91 КПК України.  
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Обставинами, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності за злочин, передбачений ст. 305 КК України, є: 1) передача особи 

на поруки; 2) зміна обстановки; 3) закінчення строків давності. 

6. Засобами отримання доказів у досудовому розслідуванні злочинів вказаного 

виду є СРД та НСРД, інші процесуальні дії (окремі заходи забезпечення кримінального 

провадження), що спрямовані на забезпечення отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів.  

7. Типовими СРД як засобами отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні є: огляд (місцевості, приміщення, речей та документів, освідування 

особи), обшук (житла чи іншого володіння особи; особи, яка перебуває в житлі чи 

іншому володінні), допит (підозрюваних, свідків) та експертиза.  

Основними проблемами провадження СРД й використання їх результатів як 

доказів є: відсутність в чинному КПК України норми, яка б передбачала можливість 

проведення освідування контрабандиста до внесення відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення до ЄРДР; непроведення огляду місця затримання 

особи контрабандиста; непризначення судово-хімічних експертиз, в той час, коли це 

необхідно для доказування предмету цього злочину; неповнота відображення в 

протоколах окремих СРД ходу і результатів їх проведення за відсутності їх фіксації 

технічними засобами. 

8. Типовими НСРД як засобами отримання доказів у кримінальних 

провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому 

розслідуванні є: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.  

Основними проблемами провадження НСРД й використання їх результатів у 

кримінальному процесуальному доказуванні є: 1) неналежний контроль за 

оперативністю та своєчасністю проведення НСРД уповноваженими оперативними 

підрозділами; 2) порушення процесуальними керівниками та слідчими суддями 

строків розгляду клопотань про проведення НСРД; 3) складання протоколів НСРД 

неуповноваженим суб’єктом; 4) відсутність процесуальної форми проведення 

окремих НСРД в кримінальному процесуальному законодавстві України. 

9. Основними засобами забезпечення отримання доказів, що 

використовуються у ході досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 305 

КК України, є такі: 1) тимчасовий доступ до речей та документів; 2) тимчасове 

вилучення майна.  

10. Для підвищення ефективності кримінального процесуального доказування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні, 

пропонується внести зміни та доповнення до: п. 5 ч. 2 ст. 36; п. 3 ч. 2 ст. 40; 

ч.ч. 1, 3 ст. 41; п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 91; ч. 2 ст. 159; ч. 2 ст. 160; ч. 3 ст. 214 КПК 
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України та до ч. 3 ст. 305 КК України, а також доповнити КПК України ст. 214-1 

“Явка з повинною”. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Малюга Р.В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2015. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та 

праксеологічні проблеми кримінального процесуального доказування контрабанди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 

фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні. На підставі 

аналізу наукових джерел, матеріалів кримінальних проваджень, автором 

сформульовано поняття кримінального процесуального доказування, визначено 

його етапи, розкрито значення предмету та меж кримінального процесуального 

доказування, визначено поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування. 

Розкривається сутність події злочину, винуватості підозрюваного, 

обвинуваченого у вчиненні злочину та інших обставин, що підлягають доказуванню 

у кримінальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Визначено засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях про 

контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні. 

Виокремлено типові слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а також 

інші процесуальні дії, що є засобами отримання доказів у ході досудового 

розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

Ключові слова: кримінальне процесуальне доказування; досудове 

розслідування; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів; обставини, що підлягають 

доказуванню; засоби отримання доказів. 
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В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые 

и праксеологические проблемы уголовного процессуального доказывание 

контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств у досудебном 

расследовании. 

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих десять 

подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении 

обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными 

программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, 

сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация 

полученных результатов. 

На основании анализа научных источников, материалов уголовных производств, 

автором сформулировано понятие уголовного процессуального доказывания, под 

которым следует понимать неразрывное единство познавательно-практической и 

логической деятельности, осуществляемой в порядке, предусмотренном УПК 

Украины, уполномоченными субъектами и заключается в получении доказательств в 

уголовном производстве (получении фактических данных и сведений об их 

источниках, их проверке и оценке и процессуальном закреплении, признании их 

определенным видом доказательством уполномоченным субъектом) и их 

использовании для принятия процессуальных решений уполномоченными субъектами 

(оперирование доказательствами; установление на их основании фактов и 

обстоятельств; имеющих значение для уголовного производства; обосновании 

доказательствами своей правовой позиции; принятие процессуального решения 

уполномоченным субъектом). Определены этапы уголовного процессуального 

доказывания, раскрыто значение предмета и пределов уголовного процессуального 

доказывания, определено понятие субъектов уголовного процессуального 

доказывания. 

Раскрывается сущность события преступления, виновности подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления и других обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовным производствам о контрабанде наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров либо фальсифицированных 

лекарственных средств. 

Определены средства получения доказательств по уголовным производствах о 

контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или 

прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств в досудебном 

расследовании. Выделены типичные следственные (розыскные) и негласные 

следственные (розыскные) действия, а также другие процессуальные действия, 

которые есть средствами получения доказательств в ходе досудебного 

расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств. 

Ключевые слова: уголовное процессуальное доказывание; досудебное 

расследование; контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров либо фальсифицированных лекарственных средств; 

обстоятельства, подлежащие доказыванию; средства получения доказательств. 
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SUMMARY 

 

Maluga R. Criminal procedure proving of smuggling of narcotics, psychotropic 

substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs in pre-trial 

investigation. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 – criminal 

procedure and criminalistics; judicial expertise; operational search activity. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2015. 

The research deals with theoretical, legal and praxeological issues of criminal 

procedure proving of smuggling of narcotics, psychotropic substances, their analogues or 

precursors or counterfeit drugs in pre-trial investigation. On the basis of analysis of 

scientific sources, investigative material litigation, the author gives a definition of criminal 

procedure proving, defines his stages, reveals value subject and scope of criminal 

procedure proving, and defines a definition of subjects of criminal procedure proving. 

Value of the event of crime, culpability of the suspect or the accused in the 

commission of offense and other circumstance to be proved in criminal proceedings about 

smuggling of narcotics, psychotropic substances, their analogues or precursors or 

counterfeit drugs is being revealed. 

Definition of means of obtaining evidence in criminal proceedings of smuggling of 

narcotics, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs in 

pre-trial investigation. Defines typical investigative (search) and covert investigative 

(search) actions and also other procedural actions which is means getting of evidence 

during of pre-trial investigation smuggling of narcotics, psychotropic substances, their 

analogues or precursors or counterfeit drugs. 

Keywords: criminal procedure proving; pre-trial investigation; smuggling of 

narcotics, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs; 

circumstances to be proved; means getting of evidence. 


