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Семінарське заняття 17 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 

проти здоровя населення 

Тема семінару: Відповідальність за кримінальні правопорушення, пов’язані 

з наркотиками, психотропними речовинами та прекурсорами  

План 

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

прекурсорів.  

2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень, спрямованих 

проти здоров'я населення. 

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

чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. 

4. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 

5. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів. 

6. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

7. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. 

 

Література 
Базова: 

1.  Конституція України прийнята 28 червня 1996 року; 

2.  Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 року; 

3. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник/ [В. М. Трубников, М. 

В. Даньшин, О. О. Житний та ін.] ; за заг. ред.В. М. Трубникова. – Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2019 р. – 444с. 

4. Кримінальне право України: Заг. частина: підруч. для юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. 

Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. Професорів М. І. Бажанова, В. В. 

Сташиса, В. Я. Тація – К-Х: Юрін-ком Інтер – Право, 2019 р. – 416 с. 

Допоміжна: 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /. За заг. ред. Литвинова О. 

М. – К. : «Центр учбової літератури», 2019. – 528 с. 

2. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

3. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pd

f;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52439/1/sukhonos_kriminalne_pravo.pdf;jsessionid=9CAA40042FB651E4219F638ED0FF0400


2 

 

Ключові поняття: наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, 

прекурсори, контрабанда, фальсифіковані лікарські засоби. 

 

Рекомендовані реферати 

1. Кримінально-правова характеристика схиляння до вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. 

2. Покарання за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів. 

3.  Кваліфікація правопорушень у сфері обігу злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти 

здоров'я населення. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, прекурсори? 

2. Назвіть загальну характеристику кримінальних правопорушень, спрямованих 

проти здоров'я населення. 

3. Охарактеризуйте незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту. 

4. Охарактеризуйте посів або вирощування снотворного маку чи конопель. 

5. Охарактеризуйте незаконне введення в організм наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів. 

6. Охарактеризуйте незаконне публічне вживання наркотичних засобів. 

7. Що таке контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів? 

 

 

Дослідницька робота 

1. Кримінально-правові проблеми боротьби з розповсюдженням наркоманії. 

2. Рівень, структура та динаміка правопорушень у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

 

Методичні рекомендації 

При підготовці до першого питання слід визначити, що розділ ХІІІ включає 

суспільно-небезпечні діяння, які за особливостями об’єкту посягання та характером 

і змістом об’єктивної сторони відносяться до двох категорій: це – правопорушення у 

сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

та інші правопорушення проти здоров’я населення. 

Наркотичні засоби – це включені до Переліку речовини природного чи 

синтетичного походження, препарати, рослини, що становлять небезпеку для 
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здоров’я населення у разі зловживання. 

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. 

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 

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. 

Друге питання. Студенти повинні визначити, що правопорушення 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. 

Об’єктивна сторона більшості правопорушень 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. 

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

вчинюватись умисно (у переважній більшості) та з необережності. 

Суб’єктом розглядуваних правопорушень 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 
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років. 

Норми деяких статей передбачають умови звільнення винної особи від 

відповідальності (ст. 307,309,311,3211 КК). 

Третє питання. Студенти повинні визначити, що відповідно до ст.309 КК 

кримінальна відповідальність наступає за незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.   

Предметом цього правопорушення виступають наркотичні засоби, 

психотропні речовини або їх аналоги. 

Об’єктивна сторона правопорушення проявляється у таких альтернативних 

діях, а саме незаконних:  

Для констатації об’єктивної сторони складу правопорушення достатньо 

вчинити хоча б одну із зазначених дій. 

Правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із 

зазначених дій. 

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується прямим умислом 

та відсутністю мети збуту наркотичних засобів чи речовин. 

Суб’єкт правопорушення – загальний, особа, що досягла 16-річного віку, а за 

ч. 3 за ознакою залучення неповнолітнього - яка досягла 18. Якщо ж зазначені 

діяння вчиняє службова особа з використанням свого службового становища, її дії 

слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених статтями 307 та 364 КК. 

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що відповідно до 

ст.310 КК кримінальна відповідальність наступає за посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель. 

Об’єктом правопорушення є порядок культивування снотворного маку та 

конопель для задоволення медичних та промислових потреб. 

Предметом є мак і коноплі, які являються наркотикомісткими рослинами.  

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

виростили мак снотворний чи коноплі в кількості понад сто рослин. 

Об'єктивна сторона правопорушення характеризується незаконним посівом 

чи вирощуванням названих культур.  

Злочин також вважається закінченим з моменту висівання насіння незалежно 

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

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 правопорушення загальний – особа, яка досягла 16-річного віку. 

П’яте питання. Студенти повинні визначити, що  відповідно до ст. 314 КК 

наступає кримінальна відповідальність за незаконне введення в організм 
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наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.  

Основним об’єктом правопорушення 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 правопорушення полягає у незаконному введенні будь-

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

психотропних речовин або їх аналогів. 

Правопорушення 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 правопорушення – загальний: особа, що досягла на момент 

вчинення злочину 16-річного віку. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що відповідно до ст. 

316 КК наступає відповідальність за незаконне публічне вживання наркотичних 

засобів. 

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

що забезпечують здоровий спосіб життя населення. 

Об'єктивна сторона правопорушення 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. 

Не утворюють складу правопорушення випадки прилюдного вживання 

особою наркотичних засобів або психотропних речовин, які являються 

лікарськими препаратами і необхідні особі за медичними показниками. 

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. 

Правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення зазначених 

вище дій. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується виною у формі 
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прямого умислу: винний усвідомлює, що незаконно публічно вживає наркотичні 

засоби, і бажає вчинити це діяння.  

Суб'єкт правопорушення загальний: особа, що досягла на момент вчинення 

злочину 16-річного віку. 

Сьоме питання. Студенти повинні визначити, що  відповідно до ст. 305 КК 

наступає кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

Об'єктом правопорушення є здоров'я населення, а також встановлений з 

метою забезпечення охорони здоров'я населення порядок переміщення 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через 

митний кордон України. 

Предметом правопорушення є: 1) наркотичні засоби; 2) психотропні 

речовини; 3) їхні аналоги; 4) прекурсори.  

Об'єктивна сторона правопорушення передбачає дві альтернативні форми 

дій: 1) переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів через митний кордон України поза митним контролем; 2) 

переміщення зазначених предмет через митний кордон України з приховуванням 

від митного контролю. 

Правопорушення вважається закінченим з моменту фактичного незаконно 

переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, іхніх аналогів або 

прекурсорів через митний кордон України. 

Суб'єкт правопорушення загальний. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується прямим умислом. 

Кваліфікуючими ознаками правопорушення (ч. 2 ст. 305 КК) є вчинення 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) якщо 

предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні 

речовини або 4) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи 

прекурсори у великих розмірах, а особливо кваліфікуючими ознаками (ч. З ст. 

305 КК); 1) організованою групою, 2) якщо предметом цих дій були наркотичні 

засоби, психотропні речовини їх аналоги чи прекурсори у великих розмірах. 

 

Модульний контроль № 4  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та 

надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 
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Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді 

оформити творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  

зробити висновки, висловити власні судження, підібрати статистику, скласти 

діаграми, зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 4 

з дисципліни «Кримінальне  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги 

до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

 

Варіант № 1  - А, П, З  

1. Поняття кримінальних правопорушень  у сфері господарської 

діяльності.  

2. Контрабанда. 

3.  Хуліганство. Відповідальність за кримінальне правпорушення, 

передбачене ст. 297 ККУ «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або 

над тілом померлого» 

 

Варіант  №2 - Г,  Щ, Ю, Н, Р 

 

1. Протидія законній господарській діяльності.  

2. Жорстоке поводження з тваринами 

3. Загальна характеристика  кримінальних правопорушень  проти 

довкілля.  

Варіант №3 - Б, Л, С, Ж, К, Ф 

 

1. Порушення правил екологічної безпеки.  

2. Відповідальність за  незаконну порубку або незаконне перевезення, 

зберігання, збут лісу. 

3. Незаконне полювання. 

Варіант №4-  В, У, Х,  

 

1. Поняття громадської безпеки. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти громадської безпеки.  
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2. Відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ст. 257 

ККУ «Бандитизм». 

3. Терористичнмий акт та його фінансування. 

 

Варіант №5-  Є, Т, Ч, Я 

 

1. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами. 

2. Поняття "безпека виробництва". Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень  проти безпеки виробництва.  

3. Поняття безпеки руху та експлуатації транспорту. За¬гальна 

характеристика кримінальних правопорушень   проти безпеки руху та 

експ¬луатації транспорту. 

Варіант №6 - Д, Ш. М, 

1. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. 

2. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів. 

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів без мети збуту.  

 

 

Варіант № 7-  І, О, Ц 

 

1. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. 

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

прекурсорів. Загальна характеристика кримінальних правопорушень, 

спрямованих проти здоров'я населення. 

3. Поняття "громадський порядок". Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень проти громадського порядку. 

 

 

 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на електронну 

пошту викладача  

  

Додаток 1 
Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату 

А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - 

“За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять 

знаків (1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має 

бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація сторінок 

має бути наскрізною.  Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і 

проставляють у правому верхньому куті сторінки. 


	Ключові поняття: наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, прекурсори, контрабанда, фальсифіковані лікарські засоби.
	2. Покарання за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів.
	3.  Кваліфікація правопорушень у сфері обігу злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення.
	2. Рівень, структура та динаміка правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.


