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Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена перед 

усім європейським орієнтуванням України, однією із умов здійснення яких є 

приведення національного законодавства до законодавства ЄС, зокрема 

стосовно реалізації реформи кримінальної юстиції спрямованої на 

поступовий перехід до чіткої градації протиправних діянь -  правопорушень, 

на адміністративні правопорушення, кримінальні проступки та кримінальні 

злочини, яка була започаткована Концепцією реформування кримінальної 

юстиції України, затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 

року № 31 1/2008 року іа необхідністю узгодження правових засад, підстав та 

процедури застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення.

Застосування кримінального процесуального примусу, а також примусу 

у справах.про адміністративні правопорушення є необхідним для реалізації 

завдань, визначених законодавцем, важливою, пріоритетною задачею в 

процесі правозастосування вважається його здійснення за визначених 

законодавством підстав, умов, у певній процесуальній формі, із 

застосуванням режиму законності, зокрема, з урахуванням практики CCI 1.1.



Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків,
рекомендацій. Дисертація базується на комплексному підході,

характеризується достатнім рівнем наукових узагальнень, що иевною мірою 

обумовлено й характером дослідницької бази. Безсумнівно, перевагою 

роботи є тс, що автор, поряд із вивченням наукових робіт з 

адміністративного права, аналізує також і наукові праці з теорії права, 

філософії та ін. Дисертант вивчає роботи як вітчизняних, так і зарубіжних 

авторів, які вийшли друком у різні історичні періоди, зосереджує зусилля на 

формуванні авторської позиції.

Аналіз поданої на рецензування роботи дає можливість зробити 

висновок про комплексний підхід автора до вирішення поставлених завдань. 

Мета та задачі дисертаційного дослідження сформульовані чітко та 

послідовно. Іх постановка та обгрунтованість дозволяють розкрити основний 

зміст теми. Чітко проглядається певна система та послідовність у висвітленні 

проблем, що стосуються об’єкта та предмета дослідження. Узагальнений в 

роботі теоретичний та нормативний матеріал аналізується з використанням 

виваженого методологічного апарату, який включає як загальнонаукові, так і 

конкретні наукові методи пізнання, зокрема: історико-правовий, метод 

статистичного, системно-структурного та структурно-функціонального 

аналізу, порівняльно-правового та документального аналізу, аналітичний 

метод тощо.

Заслуговує на підтримку логіка викладеного матеріалу. Винесені на 

захист положення характеризують роботу як комплексне монографічне 

дослідження, яке виконане дисертантом особисто.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

представлена па рецензування робота є одним із перших комплексних 

досліджень, присвячених вирішенню нової наукової проблеми розмежування 

сутності, підстав та порядку застосування заходів забезпечення провадження 

в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення.



результатом чого стала запропонована низка нових наукових положень і 

висновків.

Серед положень, які вказують на беззаперечну новизну результатів 

дослідження слід відмітити наступні.

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, та 

виокремлено спільні та відмінні ознаки даної групи заходів примусу (с.38-40; 

80-82 дисертації).

Заслуговує на підтримку запропоноване автором положення, 

відповідно до якого при виявленні в ході поверхневої перевірки у особи 

заборонених чи обмежених в обігу речей чи документів, поліцейський мас 

право провести особистий огляд або особистий обшук, з дотриманням вимог 

Кодексу України про адміністративні правопорушення чи Кримінального 

процесуального кодексу України, залежно від виду вчиненого 

правопорушення, однак якщо виявлені у особи речі і документи дають 

підстави вважати, що особою вчинено кримінальне правопорушення, 

подальший їх огляд та вилучення здійснюються відповідно до вимог ст. 237 

КПК України, (с.27 дисертації).

В підрозділі 2.1 роботи автором з метою удосконалення правових засад 

та процедури кримінально-процесуального приводу особи запропоновано 

удосконалення останніх (с.90-92 дисертації). Детально визначено проблему, 

пов'язану із застосуванням кримінального процесуального приводу (с. 90 

дисертації), доцільно було б визначити кількість повісток, в результаті 

ігнорування яких до особи може бути застосовано привід.



Аргументованою видається позиція дисертанта щодо відсутності 

доцільності, прямої вказівки кримінального процесуального закону 

погодження клопотання слідчого про здійснення приводу з прокурором (с. 95 

дисертації).
Вдалою видається позиція дисертанта щодо необхідності 

відокремлення особистого обшуку від обшуку житла чи іншого володіння 

особи та визначення підстав та процесуального порядку його проведення (с. 

134 дисертації).

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 і у 

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

заборонено чи обмежено, або які становить загрозу житгю чи здоров'ю такої 

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

відтак є заходом забезпечення провадження у кримінальних справах (с. 140- 

141 дисертації).

В підрозділі 3.1 роботи автором визначено, що з метою удосконалення 

застосування тимчасового обмеження в користуванні спеціальним правом як 

заходу кримінального 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 (с. 162 дисертації).

Ряд положень, які свідчать про новизну результатів дослідження 

визначені у висновках по роботі, які є логічним узагальненням 

дослідницького матеріалу та спрямовані на удосконалення діяльності органів 

досудового розслідування щодо застосування заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах.



Побудова роботи чітка, логічна, розділи сформульовані оптимально 

вдало. Структура дисертації та зміст її положень, що викладені в 

авторефераті, свідчать про комплексний підхід автора до вирішення 

поставлених завдань.

Слід відзначити емпіричну базу дисертаційного дослідження, яку 

склали результати опитування 125 посадових осіб, які здійснюють досудове 

розслідування та 37 слідчих суддів Дніпропетровської, Запорізької, 

Тернопільської та Чернівецької областей па предмет оцінки ефективності 

застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 7 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Перший розділ роботи присвячено 

дослідженню теоретико-правових засад застосування заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення; другий - репрезентує процесуальний порядок застосування 

загальних заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення результатом дослідження в 

межах якого запропоновано напрямки удосконалення порядку та умов 

застосування даних заходів; другий -  узагальнює процедури застосування 

спеціальних заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопорушення та напрямки їх удосконалення.

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети, 

частина яких була наведена вище при висвітлені елементів новизни 

дослідження.

Повнота висвітлення результатів дослідження зумовлена тим, що 

основні положення та результати дисертації викладено в 6 наукових статтях, 

що визначені як фахові з юридичних дисциплін, у тому числі в одному 

зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах доповідей на науково-



практичних конференціях. Основні положення, висновки і рекомендації, що 

містяться у дисертації, повністю відображені в авторефераті.

В цілому слід відзначити тс, що дисертація В.М. Поцілуйко є 

завершеною, цілісною працею, в якій міститься цілий ряд нових 

обгрунтованих, практично цінних висновків, пропозицій та рекомендацій. 

Оцінюючи її в цілому позитивно, разом з тим відзначив, що окремі 

положення дисертації мають дискусійний характер, потребують більш 

глибокого дослідження та додаткового обгрунтування, зокрема таке.

1. У результаті здійснення порівняльно-правового аналізу визначено 

спільні ознаки заходів забезпечення у кримінальному провадженні та у 

справах про адміністративні правопорушення, якими с: мета 

застосування, матеріальна та процесуальна підстави; процесуальна 

форма, а також відмінну ознаку - ступінь обмежень конституційних 

прав і свобод учасників провадження (с.З дисертації). Так, КІІК 

України у ч.І ст. 131 чітко визначає мету заходів забезпечення 

кримінального провадження -  досягнення дієвості цього провадження. 

Метою ж заходів забезпечення у справах про адміністративні 

правопорушення є забезпечення об’єктивного, повного та своєчасного 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. З яких 

критерії виходив дисертант, узагальнюючи мету в обох провадженнях?

2. Також не можу в повному обсязі підтримати позицію щодо визначення 

підстави застосування кримінального процесуального приводу 

вчинення кримінального правопорушення (с.З дисертації), виходячи з 

наступного. Гак, кримінальний процесуальний привід полягає у 

примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, 

яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику, 

визначеного в ухвалі. Привід, відповідно до ч. З ст. 140 КПК України 

може бути застосовано не тільки до підозрюваного, обвинуваченого, а



со Не до кінця зрозумілою здається назва підрозділу 1.1. «Наукова 

доцільність порівняльно-правового дослідження заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення», оскільки гака доцільність та необхідність частково 

має бути відображена в актуальності теми дисертаційного дослідження.

4. Додатковому корегуванню та аргументуванню підлягає запропоноване 

дисертантом авторське визначення заходів забезпечення кримінального 

провадження (с. 26 дисертації), як процесуальних 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 справі та забезпечення пеупередженого, своєчасного, 

ефективного її розслідування в межах та у порядку, визначеному 

законом. Зокрема, необхідність корегування пов'язана із наступним: 1) 

термін «захід» необхідно тлумачити ширше, через сукупність дій або 

засобів для досягнення певної мети, при цьому відповідна мета 

визначена у ч. 1 ст. 131 КПК України чітко і конкретно: досягнення 

дієвості кримінального провадження; 2) застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження відбувається, як правило, 

або за рішенням слідчого, прокурора, або на підставі ухвали слідчого 

судді в стадії досудового розслідування, або ухвали суду -  в стадії 

судового розгляду; 3) що розуміти під «очевидними фактами і 

обставинами», на основі яких застосовуються заходи забезпечення 

кримінального провадження? Чи не призведе таке двозначне 

формулювання до порушення прав і свобод осіб, права яких 

обмежуються чи можуть обмежу ватися в результаті їх застосування.



5. Попри те, що в роботі багато уваги приділено порівняльній 

характеристиці заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення, автором не 

визначено чіткі критерії відмінності окремих із них, зокрема 

кримінального процесуального та адміністративного затримання особи.

6. Додаткового обгрунтування потребує висновок про удосконалення 

правових засад та процедури кримінального процесуального приводу 

особи в частині розширення кола 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’язковою (с. 193 дисертації). Зважаючи на те, що 

тема дисертаційного дослідження пов’язана із застосуванням 

кримінального процесуального примусу, доцільним було б 

якнайширше використання судової практики та практики ЄСПЛ, 

пов’язаної із порушенням Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод 1950 р.

Зроблені зауваження не зменшують наукової цінності дисертаційного 

дослідження та позитивного враження від неї. Результати, отримані автором, 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, матеріали 

дослідження можуть бути використані у науково-дослідницькій та 

правотворчій сферах, гіравозастосовній діяльності, навчальному процесі.

Вищезазначене дає можливість зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження «Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення 

провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення: порівняльно-правовий аналіз» є завершеною працею, в якій 

отримано нові науково-обґрунтовані результати, що вирішують конкретне 

наукове завдання, яке має суттєве значення для науки кримінально- 

процесуального права, тобто за своєю актуальністю, новизною постановки та 

вирішення досліджених проблем, теоретичним рівнем та практичною
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значимістю, достовірністю та обгрунтованістю одержаних результатів 

відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її 

автор Поцілуйко Віталій Михайлович -  заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (081 -  Право).

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ -

Доцент кафедри кримінального процесу


