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Однією	з	основних	проблем	сучасності	є	поява	нових	психотропних	речовин,	так	званих	
дизайнерських	 наркотиків.	 Дизайнерські	 наркотики	 (від	 англ.	 To	 design	 –	 проектувати,	
розробляти)	 –	 психоактивні	 речовини,	 які	 розробляються	 в	 обхід	 чинного	 законодавства,	
синтетичні	 замінники	 будь-якої	 натуральної	 психоактивної	 речовини,	 повністю	
відтворюють	 наркотичні	 властивості	 останньої,	 або	 близькі,	 але	 не	 ідентичні	 за	 будовою	
речовини,	 володіють	 подібною	 фармакологічною	 активністю	 [1,	 с.	2].	 Як	 правило,	
представляють	 собою	 аналоги	 або	 похідні	 вже	 існуючих	 наркотиків,	 створені	 шляхом	 змін	
різного	 характеру	 в	 їх	 хімічній	 структурі,	 рідше	 –	 шляхом	 створення	 якісно	 нових	
препаратів,	 що	 володіють	 властивостями	 вже	 відомих	 наркотиків	 та	 реалізуються	 на	
чорному	та	сірому	ринках.	

Якщо	наркотик	збереже	здатність	впливати	на	рецептори	нервової	системи	людини,	він	
буде	як	і	раніше	надавати	бажану	дію,	але	при	цьому	не	буде	заборонений	законом	оскільки	
на	 момент	 його	 виявлення	 він	 не	 внесений	 до	 списку	 підконтрольних	 речовин,	 що	
забороняє	його	обіг	на	території	України	та	інших	держав	[2].	Інакше	кажучи,	фахівець-хімік	
може	 злегка	 змінити	 молекулярну	 будову	 або	 структуру	 певної	 психоактивної	 речовини	 і	
отримати	 новий	 наркотик	 з	 тими	 ж	 властивостями.	 Тому	 переслідувати	 поширення	 цієї	
нової	сполуки	згідно	закону	буде	неможливо.		

Шкода	і	наслідки	вживання	більшості	дизайнерських	наркотиків	аналогічні	класичним	
наркотикам,	 навіть	 можуть	 бути	 більш	 шкідливими,	 оскільки	 вибираючи	 з	 декількох	
подібних	речовин,	при	створенні	цих	речовин	найчастіше,	віддають	перевагу	сильнодіючим	
гомологам,	 ніж	 природним	 «наркотикам-попередникам».	 Тому	 деякі	 з	 дизайнерських	
наркотиків	 викликають	 залежність	 і	 незворотні	 наслідки	 швидше,	 іноді	 навіть	 з	 першого	
разу.	 При	 невірній	 технології	 синтезу	 можлива	 поява	 непередбачених	 домішок,	 більш	
отруйних,	ніж	сам	наркотик.	

Особлива	небезпека	створюється	постійною	появою	на	ринку	попередньо	не	вивчених	
речовин.	 З’являються	 нові	 наркотичні	 речовини	 та	 психотропні	 засоби	 з	 невідомою	
наркотичною	 широтою,	 отруєння	 якими	 складно	 діагностувати	 і	 незрозуміло,	 як	 лікувати.	
Вуличні	наркотики	зазвичай	змішують	з	малошкідливими	речовинами.	Класичні	«важкі»	(з	
невисокою	 наркотичної	 широтою)	 наркотики	 характеризуються	 тим,	 що	 коли	 наркоману	
дістанеться	наркотик,	розведений	в	незвичній	пропорції,	він	може	не	розрахувати	дозу,	що	
може	привести	до	летальних	наслідків.		

В	зв’язку	з	цим	виникає	нагальна	потреба	проведення	детального	елементного	аналізу,	
з	 метою	 визначення	 та	 всебічного	 дослідження	 всіх	 компонентів	 суміші.	 А	 також,	 з	 метою	
запобігання	незаконного	обігу,	ці	речовини	необхідно	вносити	до	переліку	контрольованих	
речовин,	який	затверджено	постановою	Кабінету	Міністрів	України	від	06.05.2000	№	770	[2].	

Одним	 з	 методів	 вирішення	 даної	 проблеми	 є	 профілювання	 речовин,	 вилучених	 при	
проведенні	 слідчих	 дії	 в	 рамках	 кримінального	 провадження	 в	 сфері	 обігу	 наркотичних	
засобів.	 Профілювання	 –	 це	 процедура	 ідентифікації	 і	 аналізу	 домішок	 у	 наркотичних	
засобах	 і	 психотропних	 речовинах,	 вилучених	 із	 незаконного	 обігу	 та	 на	 основі	 цієї	
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інформації	 встановлення,	 якими	 методами	 вони	 були	 синтезовані,	 а	 також	 визначення	
спільних	шляхів	походження.	

Профілювання	 використовується	 для	 дослідження	 наркотичних	 речовин,	 вилучених	 у	
різних	осіб	або	в	різних	місцях	для	того,	щоб	підтвердити	або	спростувати	спільне	джерело	
їх	 походження.	 Воно	 передбачає	 систематичний	 збір	 і	 розділення	 по	 групах	 вилучених	 із	
незаконного	обігу	наркотичних	засобів	на	основі	фізичної	та	хімічної	інформації,	отриманої	
внаслідок	 їх	 дослідження,	 а	 також	 визначення	 домішок	 і	 проведення	 аналізу,	 в	 результаті	
якого	 можуть	 бути	 взаємопов’язані	 різні	 наркотичні	 зразки.	 Отримані	 результати	
забезпечують	важливе	джерело	інформації	для	подальших	аналізів.	

Докладний	 хімічний	 аналіз	 проб	 наркотиків	 дозволяє	 встановити	 відносну	
концентрацію	 основних,	 другорядних	 компонентів	 і	 мікродомішок.	 Застосовуючи	 належні	
аналітичні	 методи,	 можна	 одержати	 складні	 профілі	 вмісту	 хімічних	 домішок	 у	 пробах	
різних	наркотиків.	Такий	детальний	підхід	дозволяє	виявити	характерні	хімічні	показники	
домішок	 для	 кожної	 проби	 наркотиків.	 Дослідження	 всіх	 компонентів	 якої-небудь	 проби	
дозволяє	 одержати	 повну	 її	 «історію»,	 що	 може	 мати	 вирішальне	 значення	 при	 складанні	
характеристик	проб.	

Незаконні	 наркотики,	як	правило,	 являють	собою	складну	суміш,	 і	 лише	в	 поодиноких	
випадках	 містять	 чисту	 наркотичну	 речовину,	 оскільки	 вони	 виробляються	 в	 кустарних	
умовах	підпільних	лабораторій	і	їх	якісний	і	кількісний	склад	істотно	варіюється.	Наявність	і	
відносна	 концентрація	 домішок	 часто	 залежать	 від	 якості	 вихідних	 матеріалів,	 шляхів	
їхнього	 синтезу,	 умов	 проведення	 хімічних	 реакцій,	 ступеня	 очищення	 кінцевого	 продукту	
(продуктів)	і	найбільше	від	кваліфікації	хіміка,	що	працює	в	підпільних	умовах.	

Поряд	із	наркотичною	речовиною	проби	можуть	містити	один	або	більше	різних	типів	
основних	компонентів:	а)	природні	компоненти,	які	присутні	у	сировині	і	використовуються	
у	 виробництві	 певних,	 які	 у	 процесі	 виробництва	 наркотику	 екстрагуються	 разом	 з	
наркотичною	речовиною	й	не	видаляють	повністю	зі	складу	кінцевого	продукту;	б)	побічні	
продукти,	 що	 утворюються	 в	 ході	 виробництва	 наркотику	 й	 пов’язані	 зі	 способом	 його	
виготовлення;	 в)	розріджувачі,	 які	 можуть	 бути	 додані	 на	 будь-якому	 наступному	 за	
виготовленням	етапі	в	ланцюзі	збуту	наркотиків	[3,	с.	8].	

Правоохоронні	 органи	 нерідко	 мають	 потребу	 в	 доказах	 наявності	 зв’язку	 між	
торговцями	й	споживачами	наркотиків,	їм	також	може	знадобитися	інформація	про	місцеві	
мережі	 збуту	 наркотиків.	 У	 подібних	 випадках	 у	 лабораторії	 звертаються	 із	 проханням	
встановити,	чи	є	зв’язок	між	пробами	вилучених	наркотиків.	Отримана	на	основі	досліджень	
інформація,	що	виявляє	подібність	і	розходження	між	пробами,	може	допомогти	в	пошуках	
відповідей.	 Також	 отримані	 дані	 аналізу	 можуть	 бути	 використані	 для	 підтвердження	
наявності	 зв’язку	 між	 двома	 або	 більше	 пробами,	 наприклад	 при	 пред’явленні	
обвинувачення	 в	 справі	 про	 поставки	 наркотиків,	 або	 для	 отримання	 оперативних	 даних	
більш	загального	характеру	щодо	виявлення	як	місцевих,	регіональних,	так	 і	міжнародних	
джерел	поставок.	

Незалежно	від	того,	чи	проводиться	робота	з	опису	властивостей	наркотиків	для	збору	
оперативних	 даних	 чи	 для	 створення	 доказової	 бази,	 необхідно	 отримати	 якнайбільше	
інформації	про	проби.	При	проведенні	подібних	досліджень	судовий	експерт-хімік	значною	
мірою	покладається	на	два	різних	джерела	інформації:	дослідження	фізичних	властивостей	
й	аналіз	хімічного	складу.	

Вибір	 найбільш	 оптимального	 аналітичного	 підходу	 при	 проведенні	 досліджень	 в	
частині	 опису	 властивостей	 наркотиків	 залежить	 від	 виду	 проби,	 тобто,	 чи	 представлена	
проба	у	вигляді	таблеток,	капсул,	порошків,	рідини	або	як	матеріал	рослинного	походження	
чи	 продукти	 його	 переробки.	 Найпростішим	 типом	 експертизи	 є	 візуальне	 дослідження	
фізичних	 властивостей	 проби.	 У	 багатьох	 випадках	 можна	 спостерігати	 подібність/	
розходження,	наприклад	у	кольорі,	текстурі	й	загальному	зовнішньому	вигляді	проб.	

В	доповнення	до	дослідження	фізичних	властивостей	проб,	опис	їх	властивостей	також	
здійснюється	 на	 основі	 аналізу	 хімічного	 складу.	 Докладний	 аналіз	 хімічного	 складу	 проб	
наркотиків	з	використанням	сучасних	технологій	дозволяє	скласти	характеристику	хімічних	
показників	 для	 кожної	 проби	 із	 вказівкою	 кількісного	 і	 якісного	 вмісту	 в	 ній	 основних,	
другорядних	 і	мікрокомпонентів.	Ретельна	експертиза	подібних	профілів	вмісту	домішок	є	
важливим	засобом	для	порівняння	й	класифікації	різних	вилучених	партій	наркотиків.	
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«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА	ПРОФІЛАКТИКА	ЗЛОЧИНІВ»	

Процес	 прогресуючого	 розвитку	 людства	 часом	 вимагає	 від	 науки	 проведення	
пошукових,	 критичних	 і	 уточнюючих	 видів	 досліджень.	 Ще	 в	 ХVІ	 столітті	 Френсис	 Бекон	
висловив	ідею	про	те,	що	наука	повинна	організовуватися	для	розвитку	нації	[1,	с.	87].	

Поступове	 накопичення	 нових	 фактів	 і	 знань	 у	 рамках	 існуючих	 концепцій,	 уточнення	
вже	 наявних	 теорій	 і	 понять	 є	 кількісною	 зміною	 науки.	 Під	 впливом	 нових	 фактів	 під	
сумніви	ставляться	твердження,	які	здавалися	непорушними,	і	це	є	якісними	змінами.	Саме	
так	у	ході	розвитку	науки	виявляється	діалектичний	закон	взаємного	переходу	кількісних	і	
якісних	змін	[2,	с.	23].	

Таким	 чином,	 об’єктивна	 необхідність	 подальшого	 розвитку	 науки	 також	 зумовлює	
актуальність	 проведення	 нових	 досліджень	 з	 питань	 протидії	 злочинам.	 Окрім	 цього,	 слід	
зазначити	 інтеграційний	 характер	 оперативно-розшукової	 діяльності.	 ОРД	 як	 наука	
синтезує,	об’єднує	і	адаптує	знання	інших	наук.	Це	природно,	оскільки	протидія	злочинності	
не	 є	 однорідним	 явищем	 у	 своєму	 генезисі,	 а	 практична	 оперативно-розшукова	 діяльність	
виходить	 за	 межі	 знань	 в	 галузі	 юриспруденції.	 У	 зв’язку	 з	 цим,	 нові	 знання,	 які	 були	
отримані	 в	 інших	 сферах	 наукових	 досліджень,	 повинні	 отримати	 інноваційне	
впровадження	 в	 ОРД.	 У	 свою	 чергу,	 процеси	 верифікації	 і	 апробації	 запозичених	 знань	
вимагають	відповідних	досліджень	у	межах	самої	науки	ОРД.	

Так,	у	теорії	ОРД	вчені	й	досі	не	прийшли	до	спільної	думки	щодо	визначення	поняття	
«профілактика	 злочинів».	 У	 зв’язку	 із	 плюралістичністю	 думок	 стосовно	 цього	 поняття	 ми	
вважаємо	 за	 необхідне	 провести	 аналіз	 основних	 наукових	 поглядів	 вчених	 стосовно	
визначення	вказаного	поняття	та	побудувати	власну	науково-обґрунтовану	модель.	

Уперше	запропонував	поняття	оперативно-розшукової	профілактики	В.	Г.	Самойлов.	Він	
її	 визначив	 як	 урегульовану	 відомчими	 нормативними	 актами	 діяльність	 оперативних	
підрозділів,	 спрямовану	 на	 проведення	 індивідуально-профілактичних	 заходів	 стосовно	
осіб,	від	яких	можна	очікувати	вчинення	злочинів	[3,	с.	14].	

Е.	О.	Дідоренко	 і	 С.	С.	Овчинський	 визначили	 профілактику	 як	 комплекс	 заходів,	
здійснюваних	поза	рамками	і	методами	ОРД	[4,	с.	13].	

І.	П.	Козаченко	 розглядає	 профілактику	 як	 систему	 оперативного	 контролю	 і	
профілактичного	 впливу	 щодо	 осіб,	 які	 мають	 намір	 вчинити	 злочин	 чи	 готуються	 до	
злочину	[5,	с.	4].	

П.	 І.	 Іванов	 під	 профілактикою	 розуміє	 систему	 розвідувально-пошукових	 заходів,	 які	
здійснюються	 працівниками	 оперативно-розшукових	 апаратів	 ОВС	 з	 використанням	
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