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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Охорона і захист прав 

фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань відноситься до 

найбільш пріоритетних функцій сучасної правової держави, яка 

реалізовується її правоохоронними органами. Необхідність рішучої протидії з 

боку останніх будь-яким протиправним проявам невідворотно обумовлює 

застосування ними заходів державного примусу, які в тій чи іншій мірі 

зачіпають індивідуальні інтереси в угоду задоволення загальносуспільної 

потреби із забезпечення правопорядку у державі. Державний примус є 

невід’ємним атрибутом усіх сфер правоохоронної діяльності, однак найбільш 

рельєфно він проявляється саме у кримінальному процесі та адміністративно-

деліктному процесі. 

За своєю правовою природою та сутністю заходи кримінально-

процесуального та адміністративно-деліктного примусу є досить схожими, 

адже вони застосовуються з метою своєчасного, повного, об’єктивного 

здійснення провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне 

правопорушення та законності притягнення осіб до відповідного виду 

юридичної відповідальності. В той же час, попри спільність мети, завдань та 

схожість процедури їх застосування заходи кримінально-процесуального 

примусу за ступінню процесуальних обмежень прав і свобод учасників 

кримінального процесу є відмінними від тих, які застосовуються у процесі 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності (адміністративно-

деліктному процесі). 

В юридичній науці, заходам кримінального та адміністративного 

примусу було присв’ячено багато наукових робіт. Так, дослідженню 

кримінально-процесуальних заходів примусу в різні часи були присв’ячені 

роботи: Ю.П. Аленіна, Н.П. Водька, І.О. Воронова, В.І. Галагана, 

Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, В.С. Кузьмічова, Л.М. Лобойка, 

Є.Д. Лук’янчикова, О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, 

Д.П. Письменного, М.А. Погорецького, О.О. Подобного, Р.В. Тарасенко, 

В.Є.Тарасенко, Л.Д. Удалової, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської. 

Окрему увагу проблемам законності їх застосування у кримінальному 

процесі в різних періодах приділяли такі науковці, як О.І. Білоусов, 

В.Г. Гончаренко, В.М. Григорьев, А.П. Гуляев, І.М. Гуткін, А.Я. Дубинський, 

В.С. Зеленецький, В.М. Корнуков, О.П. Кучинська, Є.І. Макаренко, 

Д.Я. Мирський, В.В. Назаров, М.Я. Никоненко, І.Л. Петрухін, С.М. Смоков, 

В.М. Тертишник, Л.В. Франк, О.Г. Шило, Ю.П. Янович. Вказаній тематиці 

присвячені дисертаційні дослідження, підготовлені І.А. Веретенніковим, 

Є.Б. Доготом, Є.М. Клюковим, О.С. Мазур, В.О. Маляровою, 
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В.Ю. Мельниковим, А.В. Ольшевським, М.В. Попковим, І.А. Ретюнських, 

В.В. Рожновою, О.І. Цоколовою, А.К. Черновою, О.В. Шульгою та ін.  

У той же час, не дивлячись на посилену увагу наукового співтовариства 

до кримінально-процесуальних заходів примусу, цілий ряд їх аспектів 

залишаються предметом палкої дискусії, яка поки що не привела до 

формування ані у науковців, ані у практиків єдиного загальноприйнятого 

розуміння правової природи і процесуальної сутності, меж допустимості їх 

застосування, та розмежування їх з іншими інститутами, пов’язаними із 

застосуванням примусу у тому числі в адміністративно-деліктному процесі. 

У свою чергу проблеми сутності та видів заходів адміністративно-

деліктного примусу, їх місця в системі адміністративного примусу вже давно 

привертають увагу багатьох вчених-адміністративістів. Зокрема, в наукових 

працях 60-80-х рр. минулого століття їх проблематику досліджували 

Д.М. Бахрах, І.І. Веремеєнко, І.О. Галаган, М.І. Єропкін, О.П. Клюшніченко, 

О.П. Коренєв, В.М. Манохін, М.Я. Маслєнніков, О.П. Шергін, В.А. Юсупов, 

та ін. Серед вітчизняних вчених-адміністративістів проблемам дослідження 

заходів адміністративно-деліктного примусу тою чи іншою мірою свої праці 

присвятили Бандурка О.М., Басов С.Л., Гусаров С.М., Грохольський В.Л, 

Калаянов Д.П., Кузьменко О.В., Комзюк А.Т., Коломоєць Т.О., 

Колпаков В.К., Кузніченко С.О., Лук’янець Д.М., Миронюк Р.В., 

Пєтков В.П., Приймаченко Д.В., Рябченко О.П., Скавронік В.М., 

Шильник В.Ю., Ярмакі Х.П. та ін.  

Зазначеними вченими зроблено значний внесок у розвиток 

адміністративно-деліктного права та процесу, визначення сутності, системи 

та змісту заходів адміністративно-деліктного примусу.  

У той же час, слід зауважити, що комплексного порівняльного аналізу 

заходів кримінально-процесуального та адміністративного примусу у 

вітчизняній науковій доктрині здійснено не було, і очевидно, що таке 

дослідження у випадку його здійснення має носити системний 

фундаментальний рівень. В свою чергу слід зауважити, що не менш 

актуальним та нагальним з огляду на потреби практики та необхідність 

належного захисту прав і свобод громадян є необхідність здійснення 

порівняльного аналізу заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення в системі заходів 

кримінально-процесуального та адміністративного примусу, що і зумовлює 

актуальність обраної тематики дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Робота виконана у відповідності до Плану заходів із виконання 

обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді 

Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року 

№24/2011; Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
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суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, затвердженої указом Президента 

України від 26 лютого 2016 року № 68/2016; Стратегії розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 

1023-р; Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затверджених 

наказом МВС України від 16.03.2015 р. № 275. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Запорізького національного 

університету (протокол № 6 від 21 січня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета і об’єкта 

дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-правових та 

прикладних положень, пов’язаних із визначенням сутності заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення в системі заходів кримінально-

процесуального та адміністративного примусу, порядку їх застосування та 

формування на цій основі науково обґрунтованих пропозицій із 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства та 

правозастосовної практики за відповідним напрямком. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

- з’ясувати наукову доцільність порівняльно-правового дослідження 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення; 

- визначити місце заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення в системі заходів 

кримінально-процесуального та адміністративного примусу та навести їх 

авторську класифікацію; 

- визначити підстави та порядок застосування кримінально-

процесуального та адміністративного приводу та доставлення особи; 

- розкрити процесуальний порядок застосування кримінально-

процесуального та адміністративного затримання особи; 

- з’ясувати особливості здійснення поверхневої перевірки, особистого 

огляду та особистого обшуку особи, що підозрюється у вчиненні 

кримінального та адміністративного правопорушення; 

- визначити проблеми застосування кримінально-процесуального та 

адміністративного обмеження користування спеціальним правом та 

запропонувати шляхи їх вирішення; 

- розкрити зміст процесуальних дій спрямованих на застосування такого 

заходу забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення як відсторонення особи від посади; 

- окреслити напрямки вдосконалення процесуальної форми 

застосування загальних та спеціальних заходів забезпечення провадження в 
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кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення та 

визначити шляхи їх реалізації у нормотворчості та правозастосуванні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами кримінального 

процесуального права суспільні відносини, які виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку із застосуванням заходів забезпечення провадження 

в кримінальних справах. 

Предметом дослідження є порівняльно-правовий аналіз діяльності із 

застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення. 

Методи дослідження. Методологічний базис дослідження становлять 

загальнонаукові методи пізнання: індукція, дедукція, аналіз, синтез, 

абстрагування, узагальнення, порівняння, аналогія, класифікація, 

моделювання. Поряд із цим, необхідність досягнення поставленої мети та 

завдань дослідження обумовила застосування конкретно-наукових методів 

дослідження правових явищ. Зокрема, суттєва роль у вирішенні 

дослідницьких завдань належить формально-логічному (догматичному) 

методу, застосування якого лежить в основі формулювання поняття заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, встановлення їх характерних спільних та 

відмінних ознак, аналізу змісту кримінальних процесуальних та 

адміністративно-деліктних норм, які визначають підстави та порядок їх 

здійснення(підрозділи 1.1, 2.1-3.2). Застосування системно-структурного 

методу дозволило здійснити класифікацію заходів забезпечення провадження 

в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, 

визначити їх місце в системі заходів кримінально-процесуального та 

адміністративного примусу (підрозділ 1.2). За допомогою порівняльно-

правового методу було здійснено співставлення заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення, що дозволило виявити їх спільні і відмінні сутнісні ознаки 

(підрозділи 2.1-3.2). 

Важливе значення має також порівняльно-правовий метод, який 

дозволив виявити переваги та недоліки правового регулювання заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення та визначити шляхи удосконалення 

законодавчого забезпечення підстав та порядку їх застосування (підрозділи 

2.1-3.2). Методи моделювання, аналізу та синтезу використані при розробці 

пропозицій з удосконалення законодавства. Специфіка об’єкту, що 

досліджується передбачила застосування цілої низки наукових підходів: 

фундаментального, порівняльно-ретроспективного (підрозділ 1.1), органічної 

єдності теорії і практики (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3), поєднання критичного 

і раціонального (3.1), єдності логічного та системного підходу (підрозділи 
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2.1-3.2). Для науково-практичного обґрунтування окремих висновків та 

пропозицій відповідними емпіричними даними були застосовані 

статистичний та соціологічний методи наукового дослідження. 

Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження складають наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з кримінального 

процесу, адміністративно-деліктного процесу, теорії права, міжнародного, 

конституційного права та інших галузей юриспруденції. 

Нормативна основа дисертації включає в себе положення міжнародно-

правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, Конституції України, кримінального, кримінального 

процесуального законодавства ті іншого законодавства України, а також 

підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують питання 

застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення. 

Емпіричну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані 

діяльності Національної поліції, Генеральної прокуратури та Державної 

судової адміністрації за період 2015-2017 роки, результати діяльності органів 

досудового розслідування щодо застосування заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах за період 2015-2017 роки, а також 

опитування 125 посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування та 37 

слідчих суддів. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що дисертація 

є першим комплексним монографічним дослідженням, у якому вирішується нова 

наукова проблема розмежування сутності, підстав та порядку застосування 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення. Наукову новизну результатів такого 

дослідження відображає низка важливих у теоретичному і практичному планах 

висновків та пропозицій, до числа яких відносяться наступні:  

уперше: 

- заходи забезпечення кримінального провадження визначено як 

процесуальні дій, що здійснюються органами досудового розслідування 

самостійно або на підставі ухвали суду щодо особи, обґрунтовано 

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та інших учасників 

кримінального провадження на основі очевидних фактів і обставин, з метою 

запобігання або припинення її протиправних дій, унеможливлення 

негативного впливу на результати провадження у кримінальній справ та 

забезпечення неупередженого, своєчасного, ефективного її розслідування в 

межах та у порядку визначеному законом; 

- запропоновано положення відповідно до якого при виявленні в ході 

поверхневої перевірки у особи заборонених чи обмежених в обігу речей чи 

документів, поліцейський має право провести особистий огляд або особистий 
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обшук з дотриманням вимог Кодексу України про адміністративні 

правопорушення чи Кримінального процесуального кодексу України 

залежного від виду вчиненого правопорушення, однак якщо виявлені у особи 

речі чи документи дають підстави вважати, що особою вчинено кримінальне 

правопорушення, подальший їх огляд та вилучення здійснюється відповідно 

до вимог статті 237 КПК; 

- запропоновано в окремій статті КПК визначити підстави та порядок 

проведення особистого обшуку особи, відмежувавши підстави та порядок 

особистого обшуку затриманої особи та особи яка підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення; 

- запропоновано внести зміни до частини 2 статті 168 та частини 7 статті 

236 КПК в частині визначення правового статусу вилученого майна у інших 

осіб, окрім затриманих, підозрюваних, обвинувачених з можливістю 

звернення слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням не про арешт 

майна, а про здійснення тимчасового доступу до нього. 

удосконалено: 

- наукові підходи щодо визначення спільних ознак заходів 

забезпечення провадження у справах про кримінальні та адміністративні 

правопорушення, а саме: мети застосування – припинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень, забезпечення своєчасного і правильного 

розгляду справ та винесення законного рішення; матеріальної підстави 

застосування – обґрунтованої підозри у вчинені кримінального чи 

адміністративного правопорушення; процесуальної форми – складення 

протоколу, винесення постанови та ухвали; процесуального порядку та 

процесуального оформлення результатів застосування; 

- наукові підходи щодо критеріїв визначення відмінної ознаки заходів 

забезпечення провадження у справах про кримінальні та адміністративні 

правопорушення, а саме ступеня обмеження конституційних прав і свобод 

учасників провадження; 

- систематизацію наукових підходів до розуміння правової природи і 

процесуальної сутності адміністративного затримання особи та затримання 

особи, підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення; 

- визначення ролі і місця кримінально-процесуального приводу та 

адміністративного доставлення особи у якості самостійних заходів забезпечення 

кримінального провадження та провадження у справах про адміністративне 

правопорушення, змістовне наповнення та цільове призначення яких дозволяє 

характеризувати їх як тимчасовий запобіжний захід; 

дістали подальшого розвитку: 

- обґрунтування встановлення відповідальності за не виконання законних 

вимог посадових осіб спрямованих на виконання ухвали про здійснення приводу 

з метою забезпечення виконання рішення суду щодо приводу особи; 
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- наукова позиція, відповідно до якої слід розмежовувати такі 

запобіжні заходи як тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом та тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування 

спеціальним правом; 

- визнання невідповідності норм ст. 153 КПК щодо визначення переліку 

посадових осіб, які можуть бути тимчасово відсторонені від посади з іншими 

нормами діючого законодавства України та необхідності їх узгодження; 

- пропозиції щодо законодавчого закріплення граничного строку доставляння 

затриманого до органу досудового розслідування з моменту затримання; 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані у ході дослідження і викладені в дисертації висновки і 

пропозиції можуть використовуватися у:  

- науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження проблем 

застосування заходів забезпечення провадження у справах про кримінальні та 

адміністративні правопорушення;  

- правотворчості – для удосконалення кримінального процесуального 

та іншого законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів в 

частині регламентації підстав та порядку застосування окремих заходів 

забезпечення провадження у справах про кримінальні та адміністративні 

правопорушення;  

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

застосування заходів забезпечення провадження у справах про кримінальні та 

адміністративні правопорушення (акт впровадження Управління превентивної 

діяльності ГУНП в Дніпропетровській області від 1 серпня 2018 року);  

- навчальному процесі – для підготовки навчально-методичних 

матеріалів та викладання профільних дисциплін і спеціальних курсів в 

системі вищої юридичної освіти, спеціальної професійної підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників слідчих та інших 

підрозділів правоохоронних органів України (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 25 травня 2018 року, акт впровадження 

Університету митної справи та фінансів від 25 травня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації положення, 

узагальнення, висновки, рекомендації, пропозиції обґрунтовані дисертантом 

на підставі особистих досліджень у результаті опрацювання та аналізу 

наукових, нормативних, статистичних та емпіричних джерел. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково – 

практичних конференціях: «Актуальні питання забезпечення публічного 

порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід» 

(Дніпро, 2017), «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (Дніпро, 2018), «Юридична наука в ХХІ 
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столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (Запоріжжя, 

2018), «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» 

(Одеса, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертації відображені у 10 публікаціях, у 

тому числі 6 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, 1 статті у 

науковому фаховому виданні, внесеному до міжнародних науково метричних 

баз, а також 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою і предметом дослідження та 

включає в себе анотацію, вступ, три розділи, які включають сім підрозділів, 

висновки, список використаних джерел (205 найменувань) та 3 додатки. 

Загальний обсяг дисертації становить 212 сторінок, з них основний текст – 

196 сторінок, додатки – 8 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, а 

також встановлено його зв'язок із науковими програмами, планами, темами; 

висвітлено мету і задачі, об’єкт і предмет, а також методи дослідження, 

розкривається наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, 

наводяться відомості про апробацію результатів та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади застосування заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Наукова доцільність порівняльно-правового 

дослідження заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення» з’ясовано соціальні та 

правові передумови необхідності порівняльно-правової характеристики 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, зокрема з урахуванням нової концепції 

реформування кримінально-процесуального та адміністративно-деліктного 

законодавства спрямованої на перехід до чіткої градації протиправних діянь 

– правопорушень, на адміністративні правопорушення, кримінальні 

правопорушення та кримінальні злочини. 

Встановлено, що системні зміни на які очікує як суспільство так і 

фахівці правоохоронної, правозахисної та судової сфери буде мати наслідок 

необхідності узгодження видів, умов та порядку застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про кримінальні та адміністративні 

правопорушення в залежності від виду протиправного діяння, викликаного 

ступенем суспільної шкідливості чи небезпеки його вчинення.  

У підрозділі 1.2 «Заходи забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення в системі заходів 
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кримінально-процесуального та адміністративного примусу та їх 

класифікація» визначено систему заходів забезпечення провадження в 

кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, їх 

спільні та відмінні ознаки та запропоновано їх нормативне визначення. 

До спільних за своєю правовою природою та сутністю заходів 

забезпечення кримінального провадження та провадження у справах про 

адміністративні правопорушення віднесено: 1) кримінально-процесуальний 

привід та адміністративне доставлення особи; 2) кримінально-процесуальне 

та адміністративне затримання особи; 3) обшук особи, особистий огляд, 

поверхнева перевірка та тимчасове вилучення речей і майна; 4) тимчасове 

обмеження користування спеціальним правом; 5) відсторонення від посади. 

З’ясовано, що спільними ознаками заходів забезпечення провадження у 

справах про кримінальні та адміністративні правопорушення є мета 

застосування, матеріальна та процесуальні підстави застосування, 

процесуальний порядок та процесуальне оформлення; відмінною ознакою - 

ступінь обмежень конституційних прав і свобод учасників провадження. 

Класифікаційними ознаками поділу заходів забезпечення провадження в 

кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення на 

види є: ціль застосування, підстава застосування, форма процесуальних 

обмежень, час дії, характер та ступінь правових наслідків. 

Розділ 2 «Процесуально-правові засади застосування загальних 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах 

про адміністративні правопорушення та напрямки їх удосконалення» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Підстави та порядок застосування кримінально-

процесуального та адміністративного приводу та доставлення особи» 

здійснено порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових засад 

застосування кримінально-процесуального та адміністративного приводу та 

доставлення особи, з’ясовано спільні та відмінні їх риси, запропоновано 

шляхи удосконалення їх застосування. 

З’ясовано, що спільними ознаками застосування даних заходів є: 1) 

підстава застосування – вчинення адміністративного чи кримінального 

правопорушення, злочину; 2) мета застосування – забезпечення об’єктивного, 

повного та своєчасного провадження у кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення та винесення законного рішення у справі. 

Відмінними ознаками застосування даних заходів є: 1) привід для 

застосування – для адміністративного доставлення це необхідність складення 

протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його 

складення на місці вчинення правопорушення, для кримінально-

процесуального приводу це ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 

чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 
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причини більш як два рази); 2) суб’єкт застосування – для адміністративного 

доставлення це виключно особа, яка підозрюється у вчиненні 

адміністративного правопорушення, для кримінально-процесуального 

приводу це окрім особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені 

кримінального правопорушення також інші учасники кримінального 

провадження, зокрема свідки у справі; 3) строк застосування - для 

адміністративного доставлення це не більше однієї години, для кримінально-

процесуального приводу строк не визначений; 4) процесуальне оформлення - 

адміністративне доставлення не передбачає складення процесуального акту, 

рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.  

За результатами аналізу практики застосування адміністративного 

приводу з’ясовано, що тільки 76% ухвал суду про застосування примусового 

приводу виконуються, на підставі аналіз зведених даних проведеного в січні-

лютому 2018 року опитування 125 посадових осіб, які здійснюють досудове 

розслідування та 37 слідчих суддів показав, що основними причинами 

невиконання ухвали суду про застосування примусу є: не можливість 

встановити особу за місцем її проживання, яке вона вказала при заповненні 

процесуальних документів (на це вказали 75% респондентів); не вірне 

зазначення електронної адреси або номеру телефону, або їх зміна, що стало 

причиною неможливості отримання повістки про явку до суду (на це вказали 

37% опитаних); невизначеність компетенції та неналежне виконання своїх 

обов’язків по здійсненню приводу відповідними посадовими особами (на, що 

сказали 78% суддів). 

У підрозділі 2.2 «Підстави та порядок застосування кримінально-

процесуального та адміністративного затримання особи» здійснено порівняльно-

правовий аналіз нормативно-правових засад застосування кримінально-

процесуального та адміністративного затримання особи, з’ясовано спільні та 

відмінні їх риси, запропоновано шляхи удосконалення їх застосування. 

З’ясовано процесуальні особливості застосування трьох різновидів 

кримінально-процесуального затримання особи: 1) на підставі ухвали 

слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу (ст. 187−191 

КПК); 2) уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду 

(ст. 208 КПК); 3) законне затримання при так званому «виконанні 

громадянських обов’язків» за підстав та у порядку визначеному ст. 207 КПК. 

В результаті аналізу діяльності органів досудового розслідування щодо 

застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах за 

період 2015-2017 роки визначено, шо досить поширеними порушеннями 

права затриманих на захист визначених ст. 20 КПК є такі: не дотримання 

строків повідомлень центрів правової допомоги про затримання осіб, 

недопуск викликаних захисників до затриманих, примушування затриманих 

до відмови від викликаного захисника, проведення із затриманою особою 
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процесуальних дії ще до моменту прибуття захисника, порушуються умови 

конфіденційного спілкування захисника із підозрюваним, практикується 

опитування всіх причетних до певної події (наприклад, дорожньо-

транспортної пригоди) осіб як свідків і лише згодом вирішується, кого 

визнавати потерпілим, а кого – підозрюваним, чим порушується право осіб не 

свідчити проти самих себе, членів своєї сім’ї і близьких родичів (ст. 63 

Конституції України). Запропоновано окремі напрямки удосконалення 

правових норм та практики застосування кримінально-процесуального 

затримання особи. 

Підрозділ 2.3 «Особливості здійснення поверхневої перевірки, 

особистого огляду та особистого обшуку» присвячено аналізу 

законодавчого регулювання порядку здійснення поверхневої перевірки, 

особистого обшуку та особистого огляду особи, визначенню спільних та 

відмінних ознак даних заходів адміністративно -, та кримінально-

процесуального забезпечення, виявленню недоліків їх застосування 

уповноваженими органами та висловленню пропозицій щодо удосконалення 

законодавчого їх урегулювання та практики застосування. 

З’ясовано правову природу такого превентивного заходу як поверхнева 

перевірка, встановлено що даний захід застосовується з метою недопущення 

вчинення як адміністративного так і кримінального правопорушення чи злочину 

і у випадку досягнення своєї мети, а саме виявлення в особи речей, обіг яких 

заборонено чи обмежено або які становить загрозу життю чи здоров’ю такої 

особи або інших осіб, такий захід є формою особистого обшуку особи, а відтак є 

заходом забезпечення провадження у кримінальних справах. Так в результаті 

опитування 125 посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування та 37 

слідчих суддів встановлено, що починаючи з 2015 року в результаті застосування 

поліцейськими поверхневої перевірки в 17% випадків були виявлені заборонені 

предмети та речовини, які стали предметом вчинення злочину (частіше це зброя, 

боєприпаси та наркотичні речовини). 

Встановлено, що особливостями проведення особистого обшуку 

затриманої особи відповідно до КПК є: 1) суб’єкти його здійснення -

уповноважена службова особа, слідчий, прокурор (ч. 3 ст. 208 КПК України); 

2) підстава здійснення – достовірні дані, які вказують на те, що в особи в її 

особистих речах є предмети, за незаконне зберігання яких встановлено 

кримінальну відповідальність; 3) умовою проведення є наявність 

обов’язкової участі не менше двох понятих незалежно від застосування 

технічних засобів фіксування (ч. 7 ст. 223 КПК України), здійснення особами 

тієї ж статі (ч. 5 ст. 236 КПК України); 4) результатом його здійснення є 

складення протоколу особистого огляду та може бути тимчасово вилучене 

майно затриманої особи (ст. 168 КПК України), або якщо у випадку 

проведення особистого огляду після затримання особи його результати 
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зазначаються у протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину (ч. 5 ст. 208 КПК України). З’ясовано, що основною вадою 

правового регулювання підстав та процедури особистого обшуку, а відтак і 

порядку його застосування є відсутність окремої норми в КПК, яка б 

регламентувала порядок його здійснення, запропоновано авторське 

викладення такої норми. 

Розділ 3 «Процесуально-правові засади застосування спеціальних 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах 

про адміністративні правопорушення та напрямки їх удосконалення» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Проблемні аспекти застосування кримінально-

процесуального та адміністративного обмеження користування 

спеціальним правом» визначено сутність, підстави та порядок застосування 

кримінально-процесуального та адміністративного обмеження користування 

спеціальним правом, виокремлено вади законодавчого регулювання та 

процедури їх застосування, запропоновано шляхи їх вирішення. 

Встановлено, що тимчасове обмеження в користуванні спеціальним 

правом можна розглядати в різних аспектах: як захід забезпечення 

кримінального провадження, що полягає в тимчасовому вилученні слідчим, 

прокурором, іншою уповноваженою особою в затриманої ними особи 

документів, які посвідчують користування спеціальним правом, та в 

тимчасовому обмеженні підозрюваного в користуванні цим правом; як 

примусовий захід, сутність якого полягає в обмеженні підозрюваного (а в 

разі продовження строку його дії – обвинуваченого) в користуванні 

спеціальним правом, що застосовується за рішенням слідчого судді на 

певний строк для припинення кримінального провадження чи запобігання 

вчинення іншого, припинення чи запобігання протиправної поведінки 

підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню; як 

можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення. 

У підрозділі 3.2. «Особливості відсторонення особи від посади як заходу 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення» розкрито зміст процесуальних обмежень прав і 

свобод особи, яка підозрюється у вчиненні адміністративного чи кримінального 

правопорушення і відносно якої судом винесено рішення про тимчасове 

відсторонення від посади, а також з’ясовано вади процедури застосування даного 

заходу адміністративно та кримінально-процесуального забезпечення. 

За результатами аналізу вивчення матеріалів справ про корупційні 

адміністративні правопорушення, що розглядалися судами у 2017 році було 

встановлено, що тільки в 35 % випадків застосовується таких запобіжний 

засіб як відсторонення від посади, що свідчить про низький рівень 
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відповідальності керівників органів. Аналіз судової практики по розгляду 

судами кримінальних справ за період 2015-2017 роки свідчить, що 

відсторонення від посади як захід кримінально-процесуального забезпечення 

застосовується переважно за злочини у сфері службової діяльності. 

Визначено особливості застосування відсторонення особи від посади як 

заходу адміністративно та кримінально-процесуального забезпечення, які 

полягають в наступному: 1) відсторонення особи від посади можливо 

виключно при настанні двох підстав - особі повідомлено про підозру у 

вчинені злочину у сфері службової діяльності, відносно особи, складено 

протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією; 2) 

приводом до застосування даного заходу є наявність достовірних даних які 

свідчать, що або перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого 

сприяло вчиненню кримінального правопорушення, або підозрюваний, 

обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і 

документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, 

незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме 

кримінальному провадженню іншим чином; 3) рішення про відсторонення 

від посади у разі вчинення особою корупційного правопорушення приймає 

керівник органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює; 

відсторонення особи від посади у порядку провадження кримінальної справи 

приймає слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час 

судового провадження; 4) відсторонення від посади в порядку провадження у 

справах про корупційні адміністративні правопорушення здійснюється до 

закінчення розгляду справи судом, в кримінально-процесуальному порядку 

не більше двох місяців з можливістю його продовження.  

Запропоновано привести норму ст. 153 КПК щодо визначення переліку 

посадових осіб, які можуть бути тимчасово відсторонені від посади у відповідність 

з іншими нормами діючого законодавства України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розкритті сутності, підстав та процедури 

застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення та виокремленні напрямів 

удосконалення чинного законодавства в сфері їх реалізації. За результатами 

дисертації сформульовано такі основні висновки: 

1. З'ясовано, що наукова доцільність порівняльно-правового дослідження 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення викликана: з однієї сторони - необхідністю 
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реалізації реформи кримінальної юстиції спрямованої на поступовий перехід 

до чіткої градації протиправних діянь – правопорушень, на адміністративні 

правопорушення, кримінальні правопорушення та кримінальні злочини, яка 

була започаткована Концепцією реформування кримінальної юстиції 

України, затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 

311/2008 року; з іншої – необхідністю узгодження правових засад, підстав та 

процедури застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення. 

2. Встановлено, що заходи забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення є різновидом 

заходів кримінально-процесуального та адміністративного примусу, які 

застосовуються з метою запобігання або припинення її протиправних дій, 

унеможливлення негативного впливу на результати провадження у 

кримінальній справ та справах про адміністративні правопорушення, 

забезпечення неупередженого, своєчасного, ефективного їх розслідування в 

межах та у порядку визначеному законом. Визначено, що всі заходи 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення за класифікаційними ознаками поділяються 

на такі: метою застосування (припинення протиправного діяння, 

забезпечення доказів у справах, усунення впливу на результати 

розслідування у справах, забезпечення повного, об’єктивного та законного 

рішення, забезпечення виконання рішення у справах); за стадією 

провадження, на якій здійснюється застосування (висунення підозри, 

обвинувачення, досудове провадження, судове провадження; виконання 

рішення у справі); за суб’єктом, на які спрямовується дія (на всіх учасників 

провадження, на окремих осіб); за суб’єктом застосування (уповноваженою 

посадовою (службовою) особою, слідчим, прокурором, слідчим суддею) за 

часом дії (тимчасові, постійні); за колом процесуальних обмежень прав і 

свобод (повне обмеження, часткове обмеження). За сукупністю 

класифікаційних ознак всі заходи забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення можна поділити на 

загальні та спеціальні. 

3. З метою удосконалення правових засад та процедури кримінально-

процесуального приводу особи запропоновано в КПК закріпити норми, 

відповідно до яких: 1) розширити коло суб’єктів до яких може бути 

застосовано привід, включивши до їх складу потерпілого, цивільного 

позивача і відповідача, їх представників і законних представників, експерта, 

спеціаліста та перекладача, участь яких в кримінальному провадженні є 

обов’язкова; 2) визначити граничний строк здійснення приводу особи; 3) на 

підзаконному рівні визначити процедуру примусового виконання приводу та 

суб’єктів її здійснення. 
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4. З’ясовано, що спільними ознаками застосування кримінально-

процесуального та адміністративного затримання особи є: 1) підстава застосування – 

вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення, злочину; 2) мета 

застосування – припинення протиправного діяння, встановлення особи затриманого, 

забезпечення об’єктивного, повного та своєчасного провадження у кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення та винесення законного 

рішення у справі; 3) привід для застосування – відмова особи від добровільної явки 

до органів, уповноважених застосовувати заходи адміністративної та кримінальної 

відповідальності; 4) процесуальне оформлення – і адміністративне і кримінально-

процесуальне затримання оформлюється протоколом. Відмінними ознаками 

застосування даних заходів є: 1) суб’єкт застосування – для адміністративного 

затримання це чітко визначене коло посадових осіб, органів уповноважених 

здійснювати адміністративне затримання особи, для кримінально-процесуального 

затримання це уповноважена службова особа, слідчий чи прокурор; 2) строк 

застосування - для адміністративного затримання це три години без повідомлення 

прокурору, і до трьох діб з повідомленням прокурору, для кримінально-

процесуального затримання встановлено строк до сімдесяти двох годин з моменту. 

Встановлено, що найбільш складною та такою, що значно обмежує права і свободи 

громадян, а тому потребує належного правового регулювання є процедура 

затримання особи без ухвали слідчого судді, у зв’язку з цим запропоновано окремі 

шляхи її удосконалення, зокрема передбачити такий порядок його проведення, при 

якому у найкоротший строк з моменту доставлення затриманого уповноваженою 

службовою особою в орган досудового розслідування, але не пізніше 12 годин з 

моменту затримання, визначеного згідно із вимогами ст.209 КПК України, слідчий 

повинен вирішити питання про правомірність і доцільність подальшого перебування 

затриманого під вартою. 

5. Аналіз порядку здійснення поверхневої перевірки, особистого обшуку 

та особистого огляду особи зумовлює висловлення пропозицій щодо 

удосконалення законодавчого його урегулювання шляхом: 1) доповнення 

Кримінально процесуального кодексу України окремою статтею, яка б 

встановлювала підстави та порядок проведення особистого огляду особи, при 

цьому необхідно відокремити особистий обшук від обшуку житла чи іншого 

володіння особи та дозволити проводити його до внесення відомостей до 

єдиного реєстру досудових розслідувань, а також без ухвали слідчого судді» 

2) внесення відповідних змін до статті 34 Закону України «Про Національну 

поліцію» в частині запровадження можливості здійснити особистий обшук чи 

особистий огляд в разі виявлення у особи заборонених чи обмежених в обігу 

речей чи документів; 3) доповнення статті 260 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення нормою, яка б визначала підстави та 

порядок проведення особистого огляду особи; 4) внесення змін до частини 2 

статті 168 та частини 7 статті 236 КПК в частині визначення правового 
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статусу вилученого майна у інших осіб, окрім затриманих, підозрюваних, 

обвинувачених з можливістю звернення слідчого, прокурора до слідчого 

судді з клопотанням не про арешт майна, а про здійснення тимчасового 

доступу до нього. 

6. Визначено, що з метою удосконалення застосування тимчасового 

обмеження в користуванні спеціальним правом як заходу кримінально-

процесуального забезпечення доцільно: визначити по кожному виду спеціального 

права підстави для обмеження користування ним під час досудового та судового 

кримінального провадження; визначити умови та порядок повернення особі 

тимчасово вилучених документів, що посвідчують користування спеціальним 

правом у випадку закінчення строку його застосування, або у випадку 

процесуальної недоцільності подальшого його застосування. 

7. Встановлено, що відсторонення особи від посади під час 

кримінального провадження та в адміністративно-деліктному провадженні є 

диспозитивним (необов'язковим) приписом, що повинен реалізовуватись з 

огляду на обставини справи та співмірність втручання в права особи, з 

необхідністю забезпечення кримінального провадження та провадження у 

справах про адміністративні правопорушення; строк відсторонення особи від 

посади у кримінальному проваджені становить два місяця та може бути 

продовжений, в межах загального строку кримінального провадження, в 

свою чергу, в адміністративно-деліктному процесі строк відсторонення особи 

від посади чітко не визначений та встановлюється до розгляду справи в суді, 

таким чином може перевищувати строк відсторонення визначений 

кримінально-процесуальним законом, а відтак потребує чіткого визначення. 
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спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
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експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеський державний 

університет внутрішніх справ, МВС України, м. Одеса, 2018. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню й новому 

вирішенню наукового завдання, що полягає у розкритті сутності заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, порядку їх застосування та формування на 

цій основі науково обґрунтованих пропозицій із вдосконалення 

кримінального процесуального законодавства та правозастосовної практики 

за відповідним напрямком. 

З’ясовано наукову доцільність порівняльно-правового дослідження заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення. Визначено місце заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення в системі заходів кримінально-процесуального та 

адміністративного примусу та наведено їх авторську класифікацію. Розкрито 

сутність, підстави та порядок застосування загальних та спеціальних заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення та виокремлено напрямки їх удосконалення.  

Ключові слова: заходи кримінально-процесуального примусу, заходи 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, класифікація, підстави та порядок 

застосування, шляхи удосконалення. 
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экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. ‒ Одесский 

государственный университет внутренних дел, г. Одесса, 2018. 

Диссертация посвящена теоретическому обобщению и новому решению 

научной задачи, которая заключается в раскрытии сущности мер обеспечения 

производства по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях, порядка их применения и формирования на этой основе 

научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного 

процессуального законодательства и правоприменительной практики по 

соответствующим направлениям. 
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Выяснено научную целесообразность сравнительно-правового 

исследования мер обеспечения производства по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях. В работе установлены социальные и 

правовые предпосылки сравнительно-правовой характеристики мер 

обеспечения производства по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях. В частности, с учетом новой 

концепции реформирования уголовно-процессуального и административно-

деликтного законодательства в Украине, которая направлена на переход к 

четкому выделению разных видов противоправного поведения преступлений, 

осуществлено их разграничение на административные правонарушения, 

уголовные правонарушения и уголовные преступления. Определена система 

мер обеспечения производства по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях, их общие и отличительные признаки и 

предложено их нормативное определение. 

Осуществлен сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых основ 

применения уголовно-процессуального и административного привода и 

доставления лица, выяснено общие и отличительные их черты, предложены пути 

совершенствования их применения. Выполнен сравнительно-правовой анализ 

нормативно-правовых основ применения уголовно-процессуального и 

административного задержания лица, выяснено общие и отличительные их 

черты, предложены пути совершенствования их применения. Проанализировано 

законодательное регулирование порядка осуществления проверки, личного 

обыска и личного досмотра лица. Определены общие и отличительные признаки 

данных мер административно - и уголовно-процессуального обеспечения, 

выявлено недостатки их применения уполномоченными органами и 

сформулировано ряд предложений по совершенствованию законодательного их 

урегулирования и практики применения. 

Определена сущность, основания и порядок применения уголовно-

процессуального и административного ограничения пользования 

специальным правом, выделены недостатки законодательного регулирования 

и процедуры их применения, предложены пути их решения. Раскрыто 

содержание процессуальных ограничений прав и свобод лица, 

подозреваемого в совершении административного или уголовного 

правонарушения и в отношении, которого судом вынесено решение о 

временном отстранении от должности, а также выяснено недостатки 

процедуры применения данных мер административно и уголовно-

процессуального обеспечения. 

В работе, с учетом современных тенденций развития национальной 

системы права, определены направления совершенствования процессуальной 

формы применения общих и специальных мер обеспечения производства по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также 
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определить пути их реализации в нормотворчестве и правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов.  

Ключевые слова: меры уголовно-процессуального принуждения, меры 

обеспечения производства по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях, классификация, основания и порядок 

их применения, пути совершенствования меры обеспечения. 

 

SUMMARY 

 

Potsiluiko V.M. Procedural peculiarities of application of measures for 

enforcement of criminal and administrative offenses cases: comparative-legal 

analysis. – The qualified scientific work on the rights of manuscript. 
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Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, 2018. 

The dissertation is devoted to the theoretical synthesis and a new solution of 

the scientific problem, relating to revealing the essence of measures for 

enforcement of criminal and administrative offenses cases, the order of their 

application and on this basis the formation of scientifically substantiated proposals 

on the improvement of criminal procedural legislation and law enforcement 

practice in the appropriate direction. 

The scientific expediency of the comparative legal study of measures for 

enforcement of criminal and administrative offenses cases has been clarified. The 

place of measures for enforcement of criminal and administrative offenses cases in 

the system of measures of criminal procedural and administrative coercion is 

determined, and their author classification is given. The essence, grounds and 

procedure of application of general and special measures for enforcement of 

criminal and administrative offenses are revealed, and directions of their 

improvement are identified. 

Key words: measures of criminal-procedural coercion, measures for 

enforcement of criminal and administrative offenses, classification, grounds and 

procedure of application, ways of improvement. 

 


