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Тема : Кримінальні правопорушення  у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров’я населення 

1.      Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, 

прекурсорів. Загальна характеристика кримінальних правопорушень, 

спрямованих проти здоров'я населення. 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

без мети збуту. 

3. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 

4. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів. 

5. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів 
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1. Поняттянаркотичних засобів, психотропних речовин та їх 

аналогів, прекурсорів. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень , спрямованих проти здоров'я населення. 

Розділ ХІІІ включає суспільно-небезпечні діяння, які за особливостями об’єкту 

посягання та характером і змістом об’єктивної сторони відносяться до двох 

категорій: це – злочини у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

Переважна більшість злочинів даної категорії вимагає встановлення ознак предмету 

посягання. Більшість предметів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, введені до Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік) у виді Таблиць І-ІV, затвердженого 

постановою КМ від 6 травня 2000 р. № 770 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ 

№1890 від 12 грудня 2002 р.). 

Перелік складається з урахуванням положень і вимог відповідних міжнародних конвенцій та 

протоколів ООН, він постійно змінюється у зв’язку з доповненням новими видами речовин, 

потенційна небезпека яких зумовлюється тяжкими наслідками як для здоров'я конкретної особи, 

так і для народного здоров'я (здоров'я населення), економіки, для кожної окремої сім'ї та 

суспільства в цілому. 

Наркотичні засоби– це включені до Переліку речовини природного чи 

синтетичного походження, препарати, рослини, що становлять небезпеку для 

здоров’я населення у разі зловживання (списки № 1 таблиць І, II, III Переліку). 

 Ознаки наркотичних засобів як предмету злочинів: 

1) медична ознака характеризує здатність вказаних засобів при їх вживанні 

викликати наркотичне сп’яніння (ейфорію – хворобливі зміни в організмі людини), 

а при неодноразовому вживанні й захворювання на наркоманію – стійкий 

хворобливий потяг до таких засобів.  

2) юридична ознака означає, що засіб віднесено до наркотичних за поданням 

Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України до Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджується Кабінетом 

Міністрів України і публікується в офіційних друкованих виданнях 

Наркотичні засоби рослинного походження – похідні різних сортів конопель 

(анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн. 

 

Гашиш – відділена смола, очищена чи неочищена, яку одержують з рослин роду Canabis. 

Найчастіше зустрічається у вигляді спеціально приготовленої суміші відділеної смоли, пилку 

рослин та подрібнених верхівок рослин канна біс з різними наповнювачами (це можуть бути: 

паста, плитки, кульки, таблетки тощо).  

Екстракти каннабісу – засоби, одержані з канна бісу або його смоли шляхом екстрагування 

будь-якими розчинниками. 
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Макова солома – всі частини, цілі чи подрібнені ( за винятком дозрілого насіння), рослини 

виду мак снотворний, зібрані яким завгодно способом, що містять наркотично активні алкалоїди 

опію. 

Марихуана – цілі або різного ступеня подрібнення верхівки рослини канна біс із квітками, 

залишками стебла чи плодами (за винятком центрального стебла, насіння та листя, якщо вони не 

супроводжуються верхівками) або окремі їх частини (квітки, пилок), з яких не була виділена 

смола і які містять тетрагідроканабіноли. 

Опій – сік снотворного маку, що згорнувся. 

Опій ацетильований – засіб, що отримують шляхом ацетилування опію або екстракційного 

опію, який містить у своєму складі, крім алкалоїдів опію, моноацетилморфін, диацетилморфін, 

ацетил кодеїн чи їх суміш. 

Опій екстракційний (екстракт макової соломи, концентрат макової соломи) – засіб, що 

отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів за 

допомогою води або органічних розчинників; може зустрічатися в рідкому, смолоподібному або 

твердому стані. 

Рослина виду мак снотворний – рослина виду Papaver somniferum L. 

Рослина роду коноплі – рослина будь-якого роду Canabis. 

Морфій – виготовлений з опію препарат, який являє собою безколірні кристали, що погано 

розчиняються у воді. 

Героїн – дуже сильний наркотик, що виготовляється з морфію: у 10 разів сильніший за морфій 

і у 20 разів – за опій. 

Кокаїн -  дуже дрібні кристали білого кольору, отримані з листя однієї з 

південноамериканських рослин (кокаїновий кущ). 

Кока лист – лист кокаїнового куща, за винятком листя, з якого видалено весь екгонін, кокаїн 

та інші наркотично активні алкалоїди. 

Кокаїновий кущ – рослина будь-якого виду роду Eryrhoxylon.  

Снотворний мак і коноплі є також предметом злочину, передбаченого ст. 310 КК. 

Синтетичні наркотики – це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто 

кустарних) з різних хімічних речовин (перетин, мета дон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та ін.). 

Психотропні речовини – це включені до Переліку речовини природного чи 

синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати 

стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на 

центральну нервову систему або обумовлювати порушення сприйняття, емоцій, 

мислення, поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі 

зловживання ними (списки № 2 таблиць І, II, III Переліку) 

Ознаки психотропних речовин як предмету злочинів: 

1) медична – психотропні речовини здатні викликати стан одурманювання – 

сп’яніння та залежності; 

2) юридична – речовини віднесено до психотропних Комітетом з контролю 

наркотиків МОЗ України, наведено у відповідному Переліку. 

До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазепан, 

феназепам, ЛСД тощо. 

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до 

обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до 

Переліку, їх хімічна структура і властивості подібні до хімічної структури і 
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властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію 

яких ці речовини відтворюють. 

Прекурсори – це речовини, які самі по собі не призначенні для вживання з 

метою викликати наркотичне сп’яніння чи одурманювання, а служать сировиною 

для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. 

До прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану 

кислоту, толуол тощо. 

Об’єктивна сторона більшості злочинів проти здоров’я населення 

характеризується діяннями у формі активних дій: це – викрадення, привласнення, 

вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи 

заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

(ст. 308 КК); схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів (ст. 315 КК); спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 

323 КК). Такі злочин як порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК), 

порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

захворюванням та масовим отруєнням (ст. 325 КК) як і порушення правил 

поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами 

(ст. 326 КК) можуть вчинятися як шляхом дій так і бездіяльності. 

При кваліфікації цих злочинів треба враховувати таку специфічну особливість диспозицій 

норм як їх банкетний характер. 

Більшість розглядуваних складів злочинів сконструйовані як формальні склади і вважаються 

закінченими з моменту вчинення діянь (незаконне виробництво наркотичних засобів, посів або 

вирощування снотворного маку чи конопель, незаконне введення в організм наркотичних засобів 

тощо). В той же час, настання певних наслідків пов’язане з констатацією закінченого злочину у 

кваліфікованих та особливо кваліфікованих складах злочинів. 

З суб’єктивної сторони злочини проти здоров’я населення можуть 

вчинюватись умисно (у переважній більшості) та з необережності. 

Суб’єктом розглядуваних злочинів являється фізична осудна особа, яка досягла 

16-ти річного віку. Виключенням являється викрадення, привласнення, вимагання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308 КК), які 

передбачають кримінальну відповідальність з 14-ти років. 



 5 

Норми деяких статей передбачають умови звільнення винної особи від 

відповідальності (Ст. 307,309,311,3211,) 

Отже можемо зробити висновок, що злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – це діяння, які створюють загрозу 

заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров‘ю невизначеного кола осіб від 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

 

2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів без мети збуту.  (Ст 309) 

 

Предметом цього злочину виступають наркотичні засоби, психотропні речови-

ни або їх аналоги. 

ПВСУ зазаначає, що відповідальність за ч. 1 ст. 309 КК настає у випадку, якщо розмір 

наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, що були предметом цього злочину, 

перевищує невеликий, оскільки незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту у невеликих 

розмірах тягне за собою відповідальність за ст. 44 КУпАП. (Марихуана от 5 грам, опий от 0,006; 

метамфитамин от 0,15,  мак от 50 грам) 

Об’єктивна сторона злочину проявляється у таких альтернативних діях, а саме 

незаконних:  

1.Виробництво - це будь-які дії, пов'язані із серійним одержанням наркотичних засобів, це 

промисловий спосіб виготовлення зазначених засобів і речовин. 

2.Виготовленні - це будь-які дії (за винятком виробництва), включаючи рафінування, 

підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку 

таких засобів або речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів одержують готові до використання та (або) вживання форми 

наркотичних засобів.  

Наприклад, виготовлення може здійснюватися шляхом екстракції наркотиків з певних рослин, 

лікарських препаратів. Виготовленням визнається також підвищення концентрації наркотичного 

засобу шляхом його рафінування (очищення від домішок) чи синтезування (отримання складних 

хімічних сполук з простих). 

3.Придбанні - це їх купівля, обмін на інші товари або речі, отримання як плати за виконану 

роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого. Це 

може бути також збирання залишків рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні 

речовини, на пожнивних земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках 

громадян, чи збирання таких дикорослих рослин або їх частин на пустирях. Придбання 

зазначених предметів може бути як оплатним, так і безоплатним. Не визнається незаконним 

придбання наркотичних засобів або психотропних речовин за виданим на законних підставах 

рецептом лікаря, а також відповідно до чинного законодавства - під час оперативної закупки. В 

таких випадках у діях осіб, які придбали ці засоби і речовини, складу злочину немає. 
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4.Зберіганні - це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у володінні винного (він може 

тримати їх при собі, в будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Відповідальність за 

незаконне зберігання цих засобів або речовин настає незалежно від його тривалості. 

5.Перевезенні - це умисне переміщення їх будь-яким видом транспорту з однієї території на 

іншу в межах України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством. 

Для визнання перевезення незаконним не має значення, чи є особа власником цих засобів або 

речовин. Від перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів потрібно 

відрізняти їх перенесення з одного місця в інше, коли транспорт не використовується. Такі дії 

мають розглядатись як зберігання цих засобів і речовин. Обов’язково використання транспорта, 

в інших випадках це зберігання. 

6.Пересиланні - це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, 

багажем, посильним або іншим способом з одного місця в інше у межах України. Якщо адресат 

з не залежних від волі винного причин не одержав надісланих йому наркотичних засобів, дії 

винного треба кваліфікувати як замах на вчинення цього злочину. 

 Для констатації об’єктивної сторони складу злочину достатньо вчинити хоча 

б одну із зазначених дій. 

Злочини, передбачені   статтями   307,   309   або   311   КК визнаються закінченими з моменту 

вчинення однієї із зазначених  у  диспозиціях  цих  статей  альтернативних   дій.   У випадках,  

коли  винна  особа вчинила одну або декілька зазначених дій,  але не встигла вчинити іншу дію із 

тих,  які охоплювались її умислом, скоєне слід розглядати як закінчений злочин за виконаними 

діями,  а незавершена дія окремої  кваліфікації  як  готування  до злочину або як замах на злочин 

не потребує. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених дій. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та відсутніс-

тю мети збуту наркотичних засобів чи речовин. 

Метою зазначених дій може бути будь-яка мета, за винятком мети збуту 

(наприклад, споживання наркотичних засобів чи речовин). Саме відсутність мети 

збуту є обставиною, за якою розмежовуються злочини, передбачені статтями 

307 та 309 КК. 

Суб’єкт злочину – загальний, особа, що досягла 16-річного віку, а за ч. 3 за 

ознакою залучення неповнолітнього - яка досягла 18 років (пп. 3 і 4 ППВСУ від 27 

лютого 2004 р. № 2). Якщо ж зазначені діяння вчиняє службова особа з викорис-

танням свого службового становища, її дії слід кваліфікувати за сукупністю 

злочинів, передбачених статтями 307 та 364 КК. 

 

3. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (Ст.310) 

Об’єктом злочину є порядок культивування снотворного маку та конопель для 

задоволення медичних та промислових потреб. 
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Предметом є мак і коноплі, які являються наркотикомісткими рослинами.  

За ч.1 ст. 310 КК КК кваліфікуються дії осіб, які незаконно посіяли або 

виростили мак снотворний чи коноплі в кількості понад сто рослин. 

Об'єктивна сторона злочину характеризується незаконним посівом чи 

вирощуванням названих культур.  

Під посівом розуміють висів насіння снотворного маку чи конопель на будь-якій земельній 

ділянці, де б вона не знаходилася, в тому числі, і в захищеному грунті (у теплицях та парниках).  

Вирощування снотворного маку чи конопель — це догляд за посівом та сходами з метою 

доведення їх до стадії дозрівання (розпушування, проріджування, підгодівля добривами, полив 

тощо). 

Посів та вирощування цих культур - це послідовні, розділені у часі дії. Якщо такі дії здійснені 

протягом одного сезону вирощування рослин, вони утворюють закінчений склад злочину на 

будь-якому етапі їх росту. 

 Злочин також вважається закінченим з моменту висівання насіння незалежно 

від того, чи проросло насіння, або з моменту посадки розсади в грунт. 

Придбання насіння, його пророщування, а також придбання розсади з метою подальшого 

вирощування маку снотворного чи конопель треба кваліфікувати як готування до посіву або 

вирощування за ст.ст. 14, 310 КК.  

Дії особи, яка незаконно виростила мак снотворний чи коноплі, а потім незаконно їх зберігала, 

перевозила, пересилала, збувала або виготовляла з них інші наркотичні засоби, необхідно 

кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 310 та ст. 307 чи 309 КК. 

Суб’єктивної сторони є умисним і при кваліфікації діяння необхідно 

враховувати, що особа, яка вчинила це діяння, усвідомлює, що вирощує певні 

рослини, знає про особливості їх морфологічного складу.  

Суб’єкт злочину загальний – особа, яка досягла 16-річного віку. 

 

4. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. (Ст. 314 ККУ) 

Основним об’єктом злочину є відносини у сфері охорони здоров'я, що 

забезпечують порядок введення медичними працівниками наркотичних чи 

психотропних лікарських засобів в організм людини без її згоди. Додатковим 

об’єктом є здоров’я людини.  

Об'єктивна сторона злочину полягає у незаконному введенні будь-яким 

способом в організм іншої особи проти її волі наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 



 8 

Введення в організм людини проти її волі вказаного засобу або речовини 

(протиправна наркотизація) здійснюється шляхом фізичного чи психічного 

примусу особи або її обман, що забезпечує потрапляння в організм речовин, якщо 

це не викликається медичними показниками (що є необхідним при важких травмах, 

пораненнях, пологах, до чи після операції). Потрапляння речовин в організм 

потерпілої особи може відбуватись через ін’єкції препаратів, що містять 

наркотичні засоби або психотропні речовини, підмішування наркотиків в напої, 

куріння, дача їх або психотропних речовин під виглядом ліків тощо. 

Введення в організм людини наркотичних засобів як лікарських препаратів у 

випадках надання особі невідкладної медичної допомоги навіть проти волі цієї 

особи складу злочину не утворює. 

Злочин вважається закінченим з моменту, коли в організм іншої особи 

всупереч її волі введені наркотик, психотропна речовина або їх аналог. 

Суб'єктивна сторона – це вина у формі прямого умислу щодо діяння: винний 

усвідомлює, що незаконно вводить в організм потерпілого наркотичні засоби, 

психотропні речовини або їх аналоги, і бажає вчинити це діяння (формальний 

склад злочину). 

Вина у формі необережності щодо наслідків: у виді заподіяння середньої 

тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому. 

Суб'єкт злочину - загальний: особа, що досягла на момент вчинення злочину 16-

річного віку. 

5. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (Ст. 316 ККУ) 

Об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері охорони здоров’я, що 

забезпечують здоровий спосіб життя населення. 

Об'єктивна сторона злочину полягає в публічному незаконному вживанні 

наркотичних засобів, вчиненому групою осіб, у місцях, що призначені для 

проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, а також в інших місцях 

масового перебування громадян. 
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Публічне вживання – це відкритий (очевидний для всіх) спосіб вживання 

наркотиків (ін’єкції, куріння гашишу, вживання “креку”, опію тощо), у присутності 

третіх осіб, які усвідомлюють характер того, що відбувається. 

Не утворюють складу злочину випадки прилюдного вживання особою 

наркотичних засобів або психотропних речовин, які являються лікарськими 

препаратами і необхідні особі за медичними показниками. 

 Обов’язковою ознакою даного злочину є певні місця  - школи, вищі навчальні 

заклади, стадіони, клуби, вокзали, пристані, пляжі, парки, дитячі майданчики, 

підземні переходи, вулиці, площі тощо. 

Для кваліфікації вживання наркотичних засобів, вчиненому групою осіб, не має 

значення, вживали її учасники наркотики при інших особах чи в їх відсутності. 

Важливим є те, що групове вживання наркотичних засобів здійснюється в таких 

місцях, як школи, училища, технікуми, коледжі, вищі навчальні заклади, стадіони, 

кінотеатри, театри, дискоклуби та інші подібні заклади. 

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених вище дій. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу: 

винний усвідомлює, що незаконно публічно вживає наркотичні засоби, і бажає 

вчинити це діяння. При кваліфікації злочину треба звертати увагу на особливості 

такого усвідомлення, яке виявляється у бажанні винного вжити наркотики або 

психотропи у присутності третіх осіб, привернути увагу до своєї поведінки. 

Суб'єкт  злочину загальний: особа, що досягла на момент вчинення злочину 16-

річного віку. 

 


