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«Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення 
провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 
правопорушення: порівняльно-правовий аналіз», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми. Актуальність дослідження зумовлена тим, що 

останнім часом у в суспільному науковому просторі питанням порівняльно- 

правової характеристики заходів адміністративного та кримінально- 

процесуального примусу приділяється мало уваги, передусім ці заходи 

досліджуються окремо в межах кримінально-процесуальної та 

адміністративно-деліктної науки. Звідси здійснення автором порівняльно- 

правової характеристики заходів забезпечення кримінального провадження 

та провадження у справах про адміністративні правопорушення вже є 

новаторським та таким, що заслуговує на увагу. Оскільки їх застосування 

передбачає певне обмеження прав та свобод громадян, відповідно потребує 

належного правового регулювання. Наведені обставини переконливо 

свідчать про актуальність та своєчасність поданої до захисту дисертації, а 

також про назрілу у вітчизняній юридичній науці необхідність проведення 

такого дослідження.

Представлене дисертаційне дослідження виконано у відповідності до 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 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. №
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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. Дослідження спрямоване на 
реалізацію положень Закону України від 11.07.2001 р. № 2623-111 (в редакції 
від 12.10.2010 р.) «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» та 
плану заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 
КПК України, затвердженого наказом МВС України від 08.08.2012 р. № 685.

Тема дисертації затверджена Вченою радою Запорізького 

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

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане 

дисертаційне дослідження 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.

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто 

вказати на наступні результати, що мають вагому наукову новизну. Зокрема, 

автором уперше визначено заходи забезпечення кримінального провадження 

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 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
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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. Внесено пропозиції 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.

Дисертантом 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. У роботі 

удосконалено 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. Здійснено систематизацію наукових 

підходів щодо розуміння правової природи і процесуальної сутності 

адміністративного затримання особи та затримання особи, підозрюваної у 

вчинені кримінального правопорушення. Удосконалено 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
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наповнення та цільове призначення яких дозволяє характеризувати їх як 

тимчасовий запобіжний захід.

У дисертації 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; 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. 154 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;

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. Теоретичне значення 

дисертації полягає в розробці важливих для юридичної науки процесуальних 

питань застосування заходів забезпечення провадження в кримінальних 

справах та справах про адміністративні правопорушення. 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;
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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).

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації визначається 
методологічною основою проведеного дослідження. Спираючись на сучасні 
погляди щодо пізнання соціальних явищ, дисертант використав низку 
методів пізнання обраної проблеми (формально-логічний метод, 
порівняльно-правовий, системно-структурний, аналіз та синтез, 
соціологічний метод тощо). Відповідно до вимог МОН України, у роботі 
зазначено, які саме методи використано під час підготовки кожного з 
підрозділів дисертації.

Достатній ступінь обґрунтованості та достовірності висновків 
підтверджується тим, що основні концептуальні положення дисертації 
базуються на емпіричній базі -  даних статистичної звітності 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.

Положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, 
повно викладені у 10 публікаціях, у тому числі 6 статтях, опублікованих у 
наукових фахових виданнях, 1 статті у науковому фаховому виданні, внесеному
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до міжнародних науково метричних баз, а також 4 тезах доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Структура дисертації 
відповідає поставленим автором перед собою завданням. Робота відповідає 

логіці наукового пошуку, зорієнтована на розкриття визначеної мети 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які включають сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного та 

методологічного спрямувань.

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити 

власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем застосування заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення.

Ознайомлення із дисертаційним дослідженням дає підстави для 
висновку, що основні положення і висновки, які виносяться автором на 

захист, мають відповідний ступінь наукової новизни. Підґрунтям цих, на 

думку опонента, в більшості випадків, обґрунтованих та достовірних 

висновків, які доповнюють існуючі позиції науковців або по-новому надають 
вирішення існуючих проблем, виступають достатні методологічна, 

теоретична, інформаційна та джерельна бази.

У першу чергу, заслуговує уваги виділення автором спільних та 
відмінних ознак заходів забезпечення провадження у справах про 

кримінальні та адміністративні правопорушення, а саме: мети застосування 

-  припинення кримінальних та адміністративних правопорушень,
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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; та ступеня обмеження конституційних прав і свобод 

учасників провадження (с. 58-61 дисертації).

На наш погляд, варто відмітити, що на дисертаційному рівні є 

оригінальним та заслуговує на увагу та підтримку запропоноване автором 

поняття заходів забезпечення кримінального провадження 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 справ та забезпечення неупередженого, своєчасного, 

ефективного її розслідування в межах та у порядку визначеному законом (с. 

63 рукопису).

Схвальної оцінки заслуговує висловлення автором пропозиції щодо 

удосконалення правових засад та процедури кримінально-процесуального 

приводу особи, зокрема ним 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 (с. 88 дисертації).

Системним є підхід автора щодо визначення ролі і місця кримінально-



8

процесуального приводу та адміністративного доставления особи у якості 

самостійних заходів забезпечення кримінального провадження та 

провадження у справах про адміністративне правопорушення, змістовне 

наповнення та цільове призначення яких дозволило характеризувати їх як 

тимчасовий запобіжний захід (с. 89-92 рукопису).

Цікавою та такою, що потребує реалізації є обгрунтована автором 

пропозиція щодо 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 

(с. 99 рукопису).

Слід підтримати запропоноване автором 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 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 (с.125 дисертації).

Достатньо обгрунованою та доречною є пропозиція автора унормувати 

підстави та порядок проведення особистого огляду особи та її майна в межах 

окремої статті глави 10 розділу 2 Кримінального процесуального кодексу 

України, як заходу, що може здійснюватись до внесення відомостей до 

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

що надасть можливість ефективного отримання, фіксації та збереження 

доказів у кримінальній справі; та викладення авторської редакції цієї норми 

(с. 134-135 дисертації).
Слід підтримати позицію автора, що тимчасове обмеження в 

користуванні спеціальним правом можна розглядати в різних аспектах: як
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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. Визначаючи сутність, підстави та порядок 

застосування кримінально-процесуального та адміністративного обмеження 

користування спеціальним правом, дисертантом виокремлено вади 

законодавчого регулювання та процедури їх застосування, запропоновано 

шляхи їх вирішення.

Автором 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
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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. У зв’язку з цим, 

конструктивною виглядає пропозиція автора щодо розширення в ст. 154 

КПК переліку посадових осіб, які можуть бути тимчасово відсторонені від 

посади та приведення цієї норм у відповідність з іншими нормами діючого 

законодавства України (с. 188 дисертації).

На схвалення заслуговує й ціла низка інших положень дисертації.

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 
зі змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних 
результатів дисертаційної роботи.

Водночас, дисертація Поцілуйка В.М. містить окремі положення, 
висновки і рекомендації, що мають спірний чи дискусійний характер, 
потребують свого уточнення, конкретизації чи пояснення і можуть 
слугувати підґрунтям для наукової дискусії під час захисту дисертації у 
спеціалізованій вченій раді, зокрема:

1. В підрозділі 1.1 роботи автор приділяє більше уваги не дослідженню 

наукової доцільності порівняльно-правового дослідження заходів 

забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення, а питанням реформування законодавства, 

що зумовлює необхідність приведення до належного рівня законності 

застосування даних заходів.

2. Досить стисло та не переконливо визначено положення новизни 

дослідження, відповідно до якого автором «удосконалено наукові підходи 

щодо критеріїв визначення відмінної ознаки заходів забезпечення 

провадження у справах про кримінальні та адміністративні правопорушення,
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а саме ступеня обмеження конституційних прав і свобод учасників 

провадження».

3. Потребує додаткової аргументації позиція автора щодо поділу 

заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення на загальні та спеціальні.

4. В підрозділі 2.2 роботи автор зазначає, що ними 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, однак наводить 

пропозиції щодо удосконалення порядку застосування тільки окремих із них.

5. Занадто багато уваги в роботі, в підрозділі 2.1 присвячено 

дослідженню підстав та порядку застосування адміністративного приводу, 

що дещо виходить за межі дослідження.

6. У роботі доцільно було б більше уваги приділити питанням 

застосування майнових заходів кримінально-процесуального забезпечення, 

таких як: накладення грошового стягнення, тимчасового доступу до речей і 

документів, тимчасового вилучення майна, арешту майна.

У той же час наявність дискусійних положень не ставлять під сумнів 

отримані наукові результати, позитивну оцінку роботи і насамперед 

характеризується складністю і актуальністю дослідженої теми та власним 
підходом дисертанта до її розгляду.

Загальний висновок. Дисертація Поцілуйка Віталія Михайловича 

«Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення провадження 

в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення: 
порівняльно-правовий аналіз» виконана самостійно та містить наукові 

положення і науково обґрунтовані результати. Висновки базуються на 

використанні методів наукового пізнання, аналізі практики діяльності органів



12

досудового розслідування, прокуратури та суду, аналізі статистичних 

матеріалів, матеріалів кримінальних проваджень та інших документів, тому 

мають відповідний ступінь репрезентативності.

Здійснене комплексне дослідження виконано уперше та відповідає 

науковій спеціальності 12.00.09. Текст дисертації написаний зрозумілою, 

юридично і літературно грамотною мовою, робота оформлена у відповідності 

з вимогами, які ставляться до такого роду праць. Матеріали дисертації 

відображені в публікаціях автора. Автореферат відповідає змісту дисертації.

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що дисертація відповідає 
вимогам пунктів 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567, Вимогам до оформлення дисертацій, затверджених 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, а її 
автор -  Поцілуйко Віталій Михайлович - за результатами позитивного 
захисту у спеціалізованій вченій раді заслуговує присвоєння наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 -  кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність.
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