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юридичних наук, професор Корнієнко М.В..; 

професор кафедри кримінального процесу ОДУВС, кандидат 

юридичних наук, професор Смоков С.М..; 

доцент кафедри кримінального процесу ОДУВС, кандидат юридичних 

наук, доцент Калугін В.Ю.; 

викладач  кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук, 

Волошинівська Т.В.; (секретар засідання), 

         старший викладач кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук, Федоров І.В; 

начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних 

наук Домброван Н.В.;  

 

З присутніх – 3 доктори наук та 8 кандидатів наук – фахівців за 

профілем поданої на розгляд дисертації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

Обговорення наукового дослідження ад’юнкта заочної форми навчання 

докторантури та аспірантури ОДУВС Коперсака Дмитра Віталійовича на 

тему «Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» щодо рекомендації до розгляду та захисту в 

разовій спеціалізованій вченій раді. 

  

 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь ад’юнкта Коперсака Д.В. про результати виконаного 

дослідження.  К о п е р с а к  Д . В .  ознайомив присутніх зі структурою 

дисертації, обґрунтував актуальність обраної теми дослідження, 

сформулював його мету та завдання, охарактеризував основні положення, 

що відображають наукову новизну дослідження, висвітлив наукову та 

практичну значущість одержаних результатів. Здобувач зазначив, що 

підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані 

узагальнення й висновки було оприлюднені на науково-практичних 

конференціях, основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях. Як зазначив доповідач, 

наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є 

одним із перших у кримінальній процесуальній науці комплексним 

дослідженням, в якому за допомогою використання сучасних методів 
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наукового пізнання, на підставі опрацювання наукових праць, національного 

та міжнародного законодавства і практики його застосування, розкрито 

сутність та особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, а також сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, науково обґрунтовані пропозиції стосовно 

удосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

По закінчені доповіді Коперсаку Д.В. присутніми були поставлені такі 

запитання: 

Калугін В.Ю., доцент кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент: Вами проведено дослідження міжнародного 

досвіду спеціальних досудових розслідувань, Чи не вважаєте Ви, що 

положення ст..297-1 КПК щодо підстав проведення спеціального досудового 

розслідування підлягають розширенню, щодо інших злочинів і стосовно осіб, 

які знаходяться в державному розшуку? 

Відповідь Коперсака Д.В.: Дякую за питання, ми вважаємо, що у разі 

дотримання гарантій відсутнього підозрюваного проведення спеціального 

досудового розслідування можливе щодо усіх злочинів, відповідальність за 

які передбачена чинним КК України, але  вважаємо  що проводити СДРКП 

щодо неповнолітніх недоцільно. 

 

           Федоров І.В.., ст.. викладач кафедри кримінального  процесу, 

кандидат юридичних наук: На яких  статистичних даних і на якому 

емпіричному матеріалі побудоване ваше дослідження?  

Відповідь Коперсака Д.В.: Дякую за питання, наше наукове 

дослідження побудовано на особистих емпіричних дослідженнях, у вигляді 

опитування по усіх областях України, по фаху, по службам, органам влади, 

правоохоронним органам, суду, адвокатурі, також проводилися тестування. 

Статистичні дані використовувалися у період з 2018 до 2020 роки щодо 

СДРКП, які наявні у відкритих джерелах МВС, ГПУ, судової влади, загальна 

кількість кримінальних проваджень з використанням СДРКП склала 40, з 

яких 37 направлено до суду з обвинувальним актом. 

 

           Саінчина О. С., завідувач кафедри галузевого права Херсонського 

державного університету  доктор юридичних наук, професор. Які правові 

наслідки наступають для осіб стосовно яких починається процедура 

спеціального досудового розслідування? 

Відповідь Коперсака Д.В. Дякую за питання, у ході нашого 

дослідження було встановлено, що правовими наслідками для осіб стосовно 

яких починається процедура СДРКП є: 1) повідомлення про підозру (заочно, 
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дистанційно); 2) отримання дозволу на проведення СДРКП; 3) проведення 

СДРКП; 4) повернення до загального порядку ведення досудового 

розслідування, завершення СДРКП у зв’язку з появою підозрюваного; 5) 

направлення кримінального провадження з обвинувальним актом до суду 

(завершення досудового розслідування). 

. 

           Мудрецькой Г.В., доцент кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук. Поясніть будь ласка звідки у вашому дослідженні з’явився 

термін заочне розслідування і що під цим терміном ви маєте на увазі?  

Відповідь Коперсака Д.В.:  Дякую за питання, нашим дослідженням 

встановлено, що у деяких державах Європи досудове розслідування за 

відсутності підозрюваного називається спеціальним (Італія, Франція, 

Швейцарія), а у інших державах Європи таке розслідування називається 

заочним (Болгарія, Білорусь). На нашу думку заочне досудове розслідування 

та спеціальне досудове розслідування являється тотожними поняттями, про 

що ми зазначаємо у нашому дослідженні. 

 

         Лісніченко Д.В., доцент кафедри кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук.  Скажіть  обізнаність особи, на вашу думку, є обов’язковою 

про те що проти неї  проводиться спеціальне досудове розслідування? 

Відповідь Коперсака Д.В.: Дякую за питання, обізнаність особи щодо 

якої проводиться СДРКП є обов’язковою, так як така обізнаність відповідно 

до міжнародних стандартів є однією з гарантій дотримання прав відсутнього 

підозрюваного. 

 

          Холостенко А.В., професор кафедри кримінального процесу, 

кандидата юридичних наук,доцент. Чи вважаєте Ви, що спеціальне досудове 

розслідування є спрощеною кримінально процесуальною формою? 

Відповідь Коперсака Д.В.: Дякую за запитання, ми вважаємо, що у разі 

проведення СДРКП, можливо проведення досудового розслідування за 

відсутності підозрюваного, а при загальному порядку проведення досудового 

розслідування, відсутність підозрюваного призведе до зупинення 

кримінального провадження до моменту виявлення такого підозрюваного, «а 

чи настане такий момент виявлення?», гарантії своєчасного виявлення 

відсутні, тобто СДРКП у сенсі продовження притягання до кримінальної 

відповідальності умисно відсутньої особи є спрощеною кримінально 

процесуальною формою. 

Тарасенко В.Е. професор кафедри кримінального процесу ОДУВС,  

доктор юридичних наук, професор. Скажіть які заходи забезпечення 

кримінального провадження можуть бути застосовані до осіб відносно яких 

проводиться спеціальне досудове розслідування? 
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             Відповідь Коперсака Д.В.: Дякую за запитання. Оскільки відносно 

особи проводиться спеціальне досудове розслідування, то вона ухиляється 

від слідства, оголошена в розшук і є данні що вона перебуває там де не діють 

українські закону, тому  до цієї особи можна  застосовувати затримання, ії 

виклик, накласти арешт на ії майно або тимчасово вилучити ії майно та мати 

доступ до ії речей і документів. Всі інші заходи забезпечення кримінального 

провадження на мою думку до такої особи не будуть мати ніяких юридичних 

наслідків . 

 

           Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового 

керівника Смокова С.М. професора кафедри кримінального процесу 

ОДУВС, кандидата юридичних наук, професора,  

Науковий керівник Смоков С.М.  зазначив, що проведене дослідження 

відповідає вимогам актуальності, є цікавим, комплексним та оригінальним, 

містить нові підходи до вирішення обраної проблематики, а отримані 

результати характеризуються ознаками наукової новизни. Проведене 

дослідження відповідає вимогам актуальності, є цікавим, комплексним та 

оригінальним, містить нові підходи до вирішення обраної проблематики, а 

отримані результати характеризуються ознаками наукової новизни. З огляду 

на вищевказані аргументи дисертаційне дослідження Коперсака Д.В. 

відрізняється високою практичною і теоретичною значимістю, яка має 

комплексний характер, що реалізується в послідовному розкритті теоретико-

правових засад спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

 На підставі аналізу генезису і розвитку інституту спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, доведено 

необхідність його застосування в сучасних умовах. 

Незважаючи на наявність ряду наукових публікацій українських 

науковців щодо спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, досі не було здійснено комплексного дослідження цієї 

проблематики на монографічному рівні, що свідчить про актуальність 

дисертаційної роботи Коперсака Д.В.. 

За період роботи над  дослідженням Коперсак Д. В. проявив себе як 

сформований вчений, який проводить глибокі науково-правові дослідження, 

прагне до постійного поглиблення загальних наукових знань та знань у галузі 

права. Дисертаційна робота виконана відповідно до стандартів класичної 

науки, демонструє дослідницькі та аналітичні здібності Коперсака Д.В., 

висвітлює авторський погляд на обрану проблему. 

Автором чітко визначено об’єкт і предмет дослідження, його мета. У 
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процесі дослідження Коперсак Д.В.. не абстрагувався в наукову розробку 

проблеми, а поставив конкретні та чіткі завдання, у зв’язку з чим дисертація 

отримала цікавий та корисний напрям не лише в науковому руслі. Робота має 

концептуальний характер, добре продуману, логічно послідовну, доказову 

манеру виконання. Висновки і пропозиції, які містяться у роботі, достатньою 

мірою оригінальні, не повторюють відомих у науковій літературі, що 

обумовлюється, у тому числі і вдало обраною методологією дослідження, 

зокрема використанням таких методів як діалектичний, моделювання, 

соціологічний, формально-логічний, абстрагування та узагальнення, 

порівняльно-правовий, аналітичний та ін.. Ґрунтовний теоретичний аналіз 

поставленої проблеми, вдале використання методів та організація 

дослідження, вміння здобувача знаходити ключові моменти, робити 

узагальнюючі висновки і пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства свідчить про високий рівень виконаної наукової роботи. 

           Досліджено зміст, структура й функціональне призначення інституту 

спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних 

правопорушень; виявлено іманентні ознаки спеціального досудового 

розслідування (заочного) кримінальних правопорушень; визначено 

мінімальні міжнародно-правові вимоги до належної правової процедури  під 

час проведення спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень; охарактеризовані загальні положення 

спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних 

правопорушень; науково обґрунтуванні та розроблені пропозиції, спрямовані 

на вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень; досліджені  правові 

наслідки проведення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень та практика його застосування. 

              У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових 

положень і висновків, що характеризуються науковою значимістю, 

теоретичною та практичною цінністю, запропонованих особисто 

дисертантом, частину з них – удосконалено, інші – дістали подальшого 

розвитку.  

Робота є самостійним науковим дослідженням, виділяється своєю 

цілісністю та смисловою завершеністю, містить власне розуміння автора 

щодо шляхів удосконалення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, дозволяє констатувати високу компетентність 

Коперсака Д. В.. у питаннях, що досліджувалися.  

Кількість і якість висновків, що містить дисертація Коперсака Д.В., 

свідчить про науковий характер дослідження, що відповідає освітньо-

науковому ступеню доктора філософії.  
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Суттєві зауваження наукового керівника враховані під час роботи над 

дослідженням та знайшли вирішення при його доопрацюванні. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

становлять і науково-теоретичний, і практичний інтерес, а саме – можуть 

бути використані: у науково-дослідній сфері; правотворчій діяльності;  у 

освітньому процесі  

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

Коперсака Д.В.. повно відображено в 11 наукових працях, із яких: 4 – статті, 

надруковані в наукових фахових виданнях України в галузі юридичних наук, 

2 – статті у іноземних наукових  виданнях, 5 – тезах повідомлень та 

доповідей, виданих за результатами проведення  науково-теоретичних і 

науково-практичних конференцій.  

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що висновки і пропозиції, 

сформульовані Коперсаком Д.В. у дисертаційному дослідженні, мають 

характер новизни і роблять значний внесок у процес пізнання і розвитку 

проблем, які досліджуються. На підставі викладеного, цілком обґрунтовано 

можна зробити висновок, що представлена дисертація на тему «Спеціальне 

досудове розслідування кримінальних правопорушень» є завершеною 

працею, містить раніше не захищені наукові положення та отримані автором 

нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, яке має істотне значення для кримінальної 

процесуальної  науки, повною мірою відповідає вимогам, що пред’являються 

до такого виду наукових робіт, а її автор – Коперсак Дмитро Віталійович 

заслуговує на присудження  освітньо-наукового  ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 081 Право (за спеціалізацією кримінальний процес, 

криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Рецензент Корнієнко М.В., завідувач кафедри адміністративної 

діяльності поліції, доктор юридичних наук, професор  Актуальність теми 

дисертації зумовлена тим, що питання розроблення теоретичного підґрунтя й 

удосконалення кримінального процесуального законодавства у частині його 

адаптації до потреб проведення спеціального досудового розслідування 

(заочного) кримінальних правопорушень нині залишаються надзвичайно 

актуальними. Дослідження Д.В. Коперсака присвячене актуальній проблемі 

сьогоднішньої правової науки. В сучасних умовах пріоритетним 

правотворчим напрямом кримінальної процесуальної політики слід визнати 

створення ефективної нормативної моделі досудового розслідування і 

судового розгляду кримінальних правопорушень проведених за процедурою 

спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних 

правопорушень шляхом вдосконалення чинних норм та розробки нових, 
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спрямованих на повноту нормативного регулювання. У дисертації на основі 

дослідження комплексу питань, що виникають під час спеціального 

(заочного) досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

сформульовані наукові положення та одержані результати, що у сукупності 

спрямовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі 

кримінального процесу й містить практичні рекомендації щодо збирання 

доказів у кримінальних провадженнях зазначеної категорії. Дисертація 

є одним із перших в Україні комплексним монографічним дослідженням 

теоретичних і практичних проблем спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень з урахуванням сучасного стану кримінального 

процесуального законодавства та правоохоронної діяльності. Вказані 

обставини підтверджують актуальність наукового дослідження спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень.  

Дисертація Д.В. Коперсака виконана відповідно до Стратегії 

національної безпеки України (Указ Президента України № 287/2015); 

Національної стратегії у сфері прав людини (Указ Президента України від 25 

серпня 2015 р. № 501/2015), Стратегії боротьби з організованою злочинністю 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126); 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр. (постанова 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 р.), а також згідно з тематикою науково-дослідних робіт Одеського 

державного університету МВС України на 2015–2018 роки «Актуальні 

питання протидії злочинності на сучасному етапі розвитку української 

держави» (№ 0111U0011288)  

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових 

положень, висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим 

використанням загальнонаукових методів пізнання (історико-правовий, 

формально-логічний, герменевтичний, порівняльно-правовий, моделювання, 

соціологічний, абстрагування й узагальнення), що дало змогу автору 

досягнути визначеної мети. 

Аналіз змісту дисертації та публікацій Д.В. Коперсака дають підстави 

для позитивної оцінки наукових розробок здобувача. Робота містить всі 

необхідні для такого дослідження компоненти – критичний аналіз досягнень 

попередніх дослідників цієї та суміжних проблем, увагу до зарубіжного 

досвіду, узагальнення емпіричних даних, належну апробацію результатів 

дослідження. Обсяг опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що 

дисертант провів дослідження обраної теми на високому науковому та 

методичному рівні, що дало змогу сформулювати самостійні та оригінальні 

висновки і пропозиції, які виносяться на захист. 

Більшість положень наукової новизни дисертації Д.В. Коперсака 
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дозволяє констатувати, що в рамках проведеного дослідження автору вдалося 

отримати результати, які є новими та носять як теоретичний, так і 

практичний інтерес. 

Структура дисертації є логічно побудованою, зумовленою 

поставленими метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом, 

відповідає логіці наукового пошуку. Об’єкт та предмет дисертації 

відповідають заявленій темі і свідчать про правильність обраних автором 

методологічних підходів до розкриття проблем, що винесені у назву роботи. 

Структура плану роботи та послідовність його викладення також відповідає 

темі дослідження й у повній мірі розкриває її зміст.  

Автор вірно визначив мету та завдання дослідження, обґрунтував наукову 

новизну отриманих результатів. Мета дослідження полягала в комплексній 

розробці теоретико-прикладних засад досліджуваної тематики та розробленні 

авторських положень і рекомендацій науково-прикладного характеру, 

спрямованих на отримання нових результатів у вигляді наукових висновків 

щодо змісту, структури й функціонального призначення інституту 

спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних 

правопорушень в Україні, сутності особливого режиму, характеристики його 

загальних положень, а також вирішення теоретичних і практичних питань, 

пов’язаних з удосконаленням існуючої нормативної моделі та 

правозастосування у цій сфері.  

Для досягнення означеної мети автором були поставлені наступні 

дослідницькі задачі: визначити поняття та місце спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень у системі досудового 

розслідування; дослідити генезис використання спеціального досудового 

розслідування на теренах України; проаналізувати  застосування 

спеціального досудового розслідування в країнах Європи,  Великої Британії 

та США; визначити ознаки спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; встановити підстави спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; дослідити здійснення 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень; 

проаналізувати рішення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень;   

з’ясувати  правові наслідки проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Об’єктом дослідження є кримінальні процесуальні правовідносини, 

що виникають під час здійснення спеціального досудового (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень. У свою чергу, предметом 

дослідження є спеціальне досудове (заочне) розслідування кримінальних 

правопорушень. 
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Слід вказати, що науковою новизною відзначаються наступні 

положення: вперше: встановлено, що наявний вітчизняний досвід 

нормативного регулювання кримінального провадження при проведенні 

спеціального досудового (заочного) розслідування не може бути 

використаний у визначеній законодавцем формі у зв’язку з його суттєвими 

недоліками та невідповідністю сучасним уявленням про права людини й 

демократичну, соціальну, правову державу; доведено, та підтверджено 

результатами соціологічного опитування, що спеціальне досудового (заочне) 

розслідування  кримінальних правопорушень має багатогранність 

функціонального призначення та є «ситуативним правом», оскільки 

законодавчо закріплені в ньому чинні правові приписи перебувають в 

незатребуваному стані до моменту настання умов, які актуалізують їх дію. 

Вдосконалено: теоретичну концепцію щодо структурної диференціації 

кримінальної процесуальної форми у зв’язку з нормативним закріпленням 

спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних 

правопорушень; наукову позицію щодо сутнісної характеристики правової 

конструкції «спеціальне досудове (заочне) розслідування кримінальних 

правопорушень» як особливого порядку регулювання правовідносин 

(процедури), заснованого на поєднанні спеціальних юридичних засобів, які 

найчастіше є винятками із загальної процедури, оскільки «традиційне» 

правове регулювання унеможливлене з об’єктивних причин; підстави для 

початку проведення спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень (оголошення у розшук відсутнього 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; публікації офіційної інформації 

у ЗМІ, регламентація матеріального забезпечення публікації офіційної 

інформації); умови допустимості відступу від загального порядку 

кримінального провадження під час проведення спеціального досудового 

розслідування (заочного), до переліку яких запропоновано відносити: умисне 

переховування; дотримання принципу правового порядку; відсутність 

можливості правового впливу на підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного; недоторканність абсолютних прав і свобод людини. 

Дістали подальшого розвитку: методологія нормативно-правового 

врегулювання порядку здійснення спеціального досудового розслідування 

(заочного) кримінальних правопорушень на підставі узагальнення й 

систематизації наукового матеріалу і критичного оцінювання існуючої 

правозастосовної практики; визначення правової суті спеціального 

досудового розслідування (заочного) кримінальних правопорушень через 

характеристику низки іманентних ознак (поліджерельна нормативна основа, 

тимчасовість, наявність фактичної підстави для його запровадження – 

об’єктивно існуючої неможливості здійснення досудового розслідування у 
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звичайному порядку, розширення компетенції уповноважених суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне провадження, та встановлення зумовлених 

ситуацією певних обмежень прав і законних інтересів учасників 

кримінального провадження у зв’язку з превалюванням публічного інтересу, 

обмеження дискреції прокурора, слідчого переліком його виключних 

повноважень і можливість реалізації останніх лише за умови обов’язкового 

додаткового обґрунтування у процесуальних рішеннях підстав їх 

застосування). 

Слід наголосити, що викладені наукові положення, висновки та 

рекомендації достатньою мірою обґрунтовані, логічно витікають з 

детального аналізу досліджуваного явища. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Коперсака Д.В. подана у вигляді спеціально підготовленої 

кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконана здобувачем 

особисто. Дисертація містить наукові положення, нові науково обґрунтовані 

результати проведених здобувачем досліджень, що має істотне значення для 

теорії і практики, підтверджується актами впровадження зазначених 

результатів у науково-дослідницьку діяльність, навчальний процес та 

правозастосовну діяльність правоохоронних органів України, а також 

свідчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризується 

єдністю змісту. 

Основні наукові результати дисертації висвітлені у достатній кількості 

наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, а саме: у 

11 публікаціях, з яких 4 – у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, 1 – у періодичному науковому виданні 

іноземної держави, яка входить до Європейського Союзу, , 1 – у 

періодичному науковому виданні іноземної держави, яка не входить до 

Європейського Союзу,  у 5-  тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

Позитивно оцінюючи зміст та наукове значення роботи хотілося б 

окреслити деякі дискусійні моменти, а також зробити відповідні зауваження 

та висловити окремі побажання до роботи, а саме: 

1. Автор досліджуючи питання «Спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень», не розкриває в роботі поняття 

«кримінального правопорушення».  

2. . Автору розглянути  можливість у  розділі 3.1 «Рішення 

спеціального досудового  розслідування  кримінальних  правопорушень,» 

більш детально висвітити слушну пропозицію про створення електронного 

порталу інформування осіб відносно яких проводиться спеціальне досудове 

розслідування.  
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3. Також додаткової аргументації потребує назва роботи «Спеціальне 

досудове розслідування кримінальних правопорушень», хоча автор по тексту 

неодноразово застосовує «спеціальне досудове (заочне) розслідування 

кримінальних правопорушень», а саме визначаючи  об’єкт та предмет 

дослідження. 

4. В роботі пропонується акцентувати увагу на результатах 

анкетування з дотриманням відповідних правил і процедур,  серед яких слід 

виокремити визначення множини респондентів з генеральної сукупності 

(вибірка), з’ясування похибки результатів анкетування. Відзначаючи 

емпіричну основу дослідження автором не зазначені ці дані щодо 

проведеного ним анкетування. 

5. Автору бажано переглянути та підсилити висновки в роботі, 

відійшовши від реферативного стилю викладення матеріалу.   

Однак, наведені зауваження, носять здебільшого дискусійний та 

уточнюючий характер, не ставлять під сумнів дисертабельність роботи в 

цілому. Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих у роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження.  

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного слід визначити, що 

дисертація Дмитра Віталійовича Коперсака «Спеціальне досудове 

розслідування кримінальних правопорушень» є завершеною монографічною 

працею, у якій містяться науково обґрунтовані результати, які у сукупності 

розв'язують конкретне наукове завдання, котре має істотне значення для 

теорії і практики.  

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та 

практичною цінністю здобутих результатів дисертація Д.В. Коперсака 

відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами від 

03.04.2019 р., № 283), Вимогам до оформлення дисертації, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40 (зі 

змінами від 31.05.2019 р., № 759), та п. 10 Порядку проведення експерименту 

з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів Україні від 06 березня 2019 р. № 167 (зі змінами від 

21.10.2020 р., № 979), а її автор  Д.В. Коперсак  заслуговує на присудження 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». 

Рецензент  Тетерятник Г.К. завідувач кафедри кримінального 
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процесу ОДУВС, кандидат юридичних наук, доцент Aналіз змісту 

дисертації та наукових публікацій здобувача дає підстави для об’єктивної 

оцінки його наукових розробок. Дослідження присвячене актуальній 

проблемі сьогоднішньої науки кримінально-процесуального права. Автор 

здійснив комплексне монографічне дослідження кримінально-

процесуального регулювання спеціального досудового розслідування. 

Дисертація підготовлена відповідно до Глави 241 «Особливості 

спеціального досудового розслідування» КПК України, затвердженої 

Законом України № 1689-VII від 07.10.2014, Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, Рада Європи від 04.11.1950. Роботу 

виконано в межах науково-дослідної теми Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Актуальні питання протидії злочинності на 

сучасному етапі розвитку української держави»  (державний реєстраційний 

номер «0109V005568»). 

Архітектоніка роботи має загалом завершений характер та 

зорієнтована на розкриття зазначеної теми дослідження. У роботі комплексно 

досліджено кримінально-процесуальне регулювання спеціального 

досудового розслідування, а також вироблено науково обґрунтовані 

пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

Дослідження спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень дозволило обґрунтувати, що таке досудове розслідування  це 

виняткова процедура, яку застосовують у визначених випадках КПК України, 

а саме за умисної відсутності підозрюваного, оголошенню його у державний 

розшук, та вчинення ним правопорушення, кваліфікація якого співпадає з 

вимогами ст. 2971 КПК України. Зазначено, виділяються позитивні 

результати здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, серед яких можна виділити наступні: 1) забезпечення 

невідворотності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

кримінального правопорушення; 2) забезпечення компенсації завданих 

збитків потерпілому та реалізація права на правосуддя; 3) скорочення строку 

розслідування та наближення моменту здійснення судового розгляду до часу 

скоєння злочину; 4) реалізація права на цивільний позов у рамках 

кримінального провадження; 5) виконання вимоги розгляду кримінального 

провадження у розумні строки; 6) виключення ситуації спливу строку 

позовної давності. 

 У роботі визначено поняття та місце спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень у системі досудового 

розслідування; досліджено генезис використання спеціального досудового 

розслідування на теренах України; проаналізовано застосування 

спеціального досудового розслідування в країнах Європи,  Великої Британії 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
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та США; визначено ознаки спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; встановлено підстави спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень; досліджено 

здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень; проаналізовано рішення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; з’ясовано правові наслідки 

проведення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Науково обґрунтовано та розробити пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Дисертація містить всі необхідні для такого дослідження компоненти – 

критичний аналіз досягнень попередніх дослідників цієї та суміжних 

проблем, увагу до зарубіжного досвіду, належну апробацію результатів 

дослідження. Об’єм опрацьованих дисертантом матеріалів свідчить, що 

дисертант провів дослідження обраної теми на належному рівні, що дало 

змогу сформулювати самостійні та оригінальні висновки і пропозиції, які 

виносяться на захист. Емпіричну та інформаційну основу дисертації 

становлять статистичні матеріали, узагальнення практики діяльності органів 

та підрозділів Національної поліції України і судової практики, рішення судів 

(у тому числі Європейського суду з прав людини та Верховного Суду), 

довідкова література, публікації в періодичних виданнях, навчально-

методичні напрацювання тощо. 

Викладені наукові положення, висновки та рекомендації достатньою 

мірою обґрунтовані, логічно витікають з детального аналізу досліджуваного 

явища. Тема і зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 081 

Право (за спеціалізацією кримінальний процес, криміналістика, оперативно-

розшукова діяльність, судова  експертиза. 

Позитивно оцінюючи зміст та наукове значення роботи хотілося б 

окреслити деякі дискусійні моменти, а також зробити відповідні зауваження 

та висловити окремі побажання до роботи, а саме: 

1.  Не зовсім є зрозумілою позиція автора щодо поняття «спеціального 

досудового розслідування»,  та «заочного досудового розслідування» 

хотілось би у роботі більш чіткої аргументації тотожності цих понять чи 

відмінності.  

2. Також додаткової аргументації потребує пропозиція автора щодо  

внесення  змін до ст.. 314 КПК України, стосовно вирішення питання про 

надання дозволу суддею на проведення спеціального судового розгляду на 

підготовчій стадії судового провадження.  

3.  Автор  у «Вступі» до роботи а також і в самій роботі наводить 
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статистичні матеріали посилаючись на кількісні показники направлених до 

суду та розглянутих судами кримінальних проваджень, але не роз’яснюючи за 

який саме період ці данні..  

4. Автору бажано переглянути та підсилити висновки в роботі, 

відійшовши від реферативного стилю викладення матеріалу.   

В цілому, наведені зауваження, носять здебільшого дискусійний та 

уточнюючий характер, не ставлять під сумнів дисертабельність роботи в 

цілому.  

         Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Коперсака Дмитра Віталійовича на тему: «Спеціальне досудове 

розслідування кримінальних правопорушень» подана у вигляді спеціально 

підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконана 

здобувачем особисто. Дисертація містить наукові положення, нові науково 

обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, що має істотне 

значення для теорії і практики адміністративного права, а також свідчити про 

особистий внесок здобувача. 

Результати дослідження висвітлені автором у 11 наукових публікаціях, 

які розкривають основний зміст дисертації, а саме: у 6 публікаціях, з яких 4 – 

у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань, 1 – у 

періодичному науковому виданні іноземної держави, яка входить до 

Європейського Союзу, 1 – у періодичному науковому виданні іноземної 

держави, яка не  входить до Європейського Союзу, у 5 тезах доповідей, 

оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. У списку використаних джерел дисертації містяться 

посилання на всі наукові публікації автора. Ознайомлення з публікаціями 

Коперсака Дмитра Віталійовича дає підстави щодо їх зарахування за темою 

дисертації, відповідно до вимог Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. Викладене вище 

дозволяє вважати, що дисертація Коперсака Дмитра Віталійовича на тему: 

«Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень» 

відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167, відповідає вимогам Наказу МОН 

України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення 

дисертації» та може бути рекомендована до розгляду і захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 

 

В обговоренні дисертації взяли участь: 
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         Саінчін О.С. завідувач кафедри галузевого права Херсонського 

державного університету  доктор юридичних наук, професор у своєму 

виступі наголосив, що  спеціальне провадження протирічить КПК, але  на те 

ми і науковці щоб ставити такі проблеми і їх досліджувати . Ніяких сумнівів 

актуальності теми не може й бути. Однак роботу треба писати зрозумілими 

термінами, скорегувати завдання та висновки. Aналіз змісту дисертації та 

наукових публікацій здобувача дає підстави для об’єктивної оцінки його 

наукових розробок. Дослідження присвячене актуальній проблемі 

сьогоднішньої науки кримінально-процесуального права. Автор здійснив 

комплексне монографічне дослідження кримінально-процесуального 

регулювання спеціального досудового розслідування.   Робота повною мірою  

відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167, відповідає вимогам Наказу МОН 

України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення 

дисертації» та може бути рекомендована до розгляду і захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 

         Калугін В.Ю. доцент кафедри кримінального процесу ОДУВС, 

кандидат юридичних наук, доцент  у своєму виступі зазначив що мета 

дисертаційного дослідження, яка полягала в тому, щоб на основі аналізу 

наукової літератури і нормативних актів та їх практичного застосування 

розкрити сутність спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень та сформулювати висновки і пропозиції щодо його 

вдосконалення, дисертантом досягнута в повному обсязі, однак на його 

думку у підрозділ 2.1. Ознаки спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, автором проаналізовано думки лише   Шило 

О.Г. та Трофименко В.М. щодо визначення обов’язкових ознак для 

проведення спеціального досудового розслідування, проте власна думка 

щодо виділення іманентних ознак не достатньо  обґрунтована. У цілому 

Калугін В.Ю.  дав позитивну оцінку дисертації  та зазначив, що дослідження 

Коперсака  Д. В. на тему «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень» є завершеним та якісним дослідженням, що повністю 

відповідає необхідним вимогам, тому робота може бути рекомендована до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

 

       Мудрецька Г.В. доцент кафедри кримінального процесу ОДУВС, 

кандидат юридичних у своєму виступі зазначила що у підрозділ 1.2 Генезис 

використання спеціального досудового розслідування на теренах України, 
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більше уваги приділено генезису заочного судового провадження ніж 

досудового розслідування. крім того на ії думку, доцільно було б дослідити і 

міжнародні стандарти кримінальних проваджень за процедурою «in absentia». 

Зокрема  практику Європейського суду з прав людини щодо заочного 

кримінального провадження, зокрема рішенням Великої Палати ЄСПЛ від 1 

березня 2006 року у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) та 

рішенням ЄСПЛ від 12 лютого 2015 року у справі «Санадер проти Хорватії» 

(Sanader v. Croatia), а також  резолюцію Комітету Міністрів Ради Європи 

(75)11 від 19 січня 1973 року «Про критерії, які регламентують розгляд, що 

проводиться у відсутність обвинуваченого». 

З аналізу дисертаційного дослідження вбачається, що автор досяг мети, яку 

ставив перед собою, приступаючи до розробки даної теми. Всі сформульовані 

положення та висновки всебічно обґрунтовані і переконливі на основі 

особистих теоретичних і практичних досліджень автора. 

 Вважаю, що робота   Коперсака Д. В.  може бути рекомендована  для 

вирішення питання про захист на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 12.00.09– кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. (081 – 

Право). 

              Холостенко А.В. професор кафедри кримінального процесу ОДУВС, 

к.ю.н., доцент  у своєму виступі зазначив що  автору доцільно звернути увагу 

на використання ним в окремих частинах роботи застарілої термінології. 

Зокрема, слідчі дії, Верховний Суд України, та ін. З аналізу дисертаційного 

дослідження вбачається, що автор досяг мети, яку ставив перед собою. Всі 

сформульовані положення та висновки всебічно обґрунтовані і переконливі на 

основі особистих теоретичних і практичних досліджень автора. За методикою 

дослідження, ступенем науковості  робота повною мірою  відповідає вимогам 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, відповідає вимогам Наказу МОН України від 12 січня 

2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» та може 

бути рекомендована до розгляду і захисту у разовій спеціалізованій вченій 

раді на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».  

            Лісніченко Д. В. доцент кафедри кримінального процесу ОДУВС, 

кандидат юридичних наук,  у своєму виступі зазначив, що вивчення 

дисертації Коперсака Д.В.. та копій опублікованих здобувачем праць 

дозволяє зробити висновок про актуальність теми дослідження. Сучасна 

політична, економічна та соціальна ситуація в країні потребує консолідації 

сил та засобів як правоохоронних органів, зокрема Національної поліції 

України, так і суспільства для забезпечення належних та безпечних умов для 
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подальшого розвитку та процвітання.  

На його думку, проведений дисертантом аналіз наукової проблеми є 

ґрунтовним, базується на апробованих методах наукового пошуку. 

У цілому Лісніченко Д.В.  дав позитивну оцінку дисертації  та 

зазначив, що дослідження Коперсака Д.В. на тему «Спеціальне досудове 

розслідування кримінальних правопорушень» є завершеним та якісним 

дослідженням, що повністю відповідає необхідним вимогам, тому робота 

може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Федоров І.В.., ст. викладач кафедри кримінального процесу ОДУВС, 

кандидат юридичних наук, у своєму виступі відмітив, що тематика 

проведеного Коперсаком Д.В. дослідження є безумовно актуальною та 

містить ряд наукових положень, яким вперше присвячено пильну увагу, тому 

робота може бути рекомендована до захисту. 

Тарасенко В.Е. професор кафедри кримінального процесу ОДУВС,  

доктор юридичних наук, професор. Дисертація Коперсака Д.В. подана у 

вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах 

рукопису. Автор  вірно визначив мету та завдання дослідження, обґрунтував 

наукову новизну отриманих результатів. Викладені наукові положення, 

висновки та рекомендації достатньою мірою обґрунтовані, логічно 

витікають з детального аналізу досліджуваного явища. Тема і зміст 

дисертації відповідають паспорту спеціальності 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова 

діяльність. Структура роботи є логічною обґрунтованою та відповідає 

предмету й завданням дослідження, а поставлені у вступі дисертації задачі 

здобувачем виконані. Використання статистичних матеріалів, узагальнень 

практики діяльності органів та підрозділів Національної поліції України і 

судової практики, рішення судів (у тому числі Європейського суду з прав 

людини та Верховного Суду), значно підвищують практичну значимість 

проведеного дослідження.  

Основні положення наукового дослідження висвітлено в 6 наукових 

статтях: із них 4 опубліковані у наукових фахових виданнях України, дві у 

зарубіжних наукових виданнях, а матеріали дослідження та висновки було 

апробовано у тезах п’яти наукових доповідей на науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах.  

Загалом робота залишає позитивне враження і незважаючи на ряд 

дискусійних моментів є завершеним самостійним монографічним 

дослідженням. Дисертація Коперсака Дмитра Віталійовича на тему 

«Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень»,  

рекомендується до розгляду і захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за 
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спеціальністю 081 «Право». 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації на тему «Спеціальне досудове розслідування 

кримінальних правопорушень», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Виклики, що постали 

перед Україною на фоні негативних суспільно-політичних подій 2014 року, 

стали серйозним випробуванням для багатьох соціально-правових інститутів, 

обумовили екстрену трансформацію державної політики у сфері 

вдосконалення правового регулювання боротьби зі злочинністю. Втрата 

контролю над окремими територіями України, відсутність на них легітимних 

органів правопорядку, дезорганізація суспільних зв’язків, масове 

зловживання правами підозрюваних, обвинувачених, та їх умисне 

переховування від органів влади на недоступних територіях, відсутність чи 

неефективність договорів з деякими країнами про взаємну допомогу у 

кримінальному переслідуванні правопорушників, небезпека для життя і 

здоров’я осіб, які здійснювали кримінальне провадження або брали в ньому 

участь, низка інших негативних чинників сформували нетипові умови, в яких 

чинне на той час кримінальне процесуальне законодавство, що розроблялося 

для потреб мирного часу, виявилося неефективним для досягнення завдань 

кримінального провадження. 

В умовах перманентної соціальної та економічної кризи, зростання 

безробіття та падіння матеріального рівня громадян, неможливості 

задоволення значною частиною населення основних потреб легальними 

способами, продовження конфлікту на сході країни (нелегальне поширення 

зброї, боєприпасів та вибухівки, зростання соціально-побутової 

невлаштованості осіб, яких торкнулися наслідки збройного конфлікту та 

психологічного напруження), втрати соціального контролю та деяких 

прорахунків, що були допущені при реформуванні правоохоронної та судової 

системи.     Призвело до того, що у 2018 році  в Україні спеціальне досудове 

розслідування  здійснювалось по 32 кримінальним провадженням, у 2019 році 

всього по 9, за цей період до суду з обвинувальними актами  направлено - 37 

кримінальних проваджень  у яких здійснювалось спеціальне  досудове 

розслідування. Таким чином, з наведених даних вбачається, що 

правоохоронна система України в цілому майже не використовує 

можливість, яку надає Кримінальний процесуальний Кодекс України – 
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проведення спеціального досудового розслідування. 

Така незначна кількість кримінальних проваджень свідчить про наявність 

значних прогалин у регулюванні процедури спеціального  досудового 

розслідування та відсутність практики його застосування. 

Зазначене викликало необхідність термінової адаптації законодавства 

до проведення спеціального (заочного) досудового розслідування 

кримінальних правопорушень «in absentia». Прийняття протягом 2014 –2020 

років комплексу нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання 

порядку здійснення «in absentia», безперечно, забезпечило низку позитивних 

результатів. Разом із тим, екстреність і об’єктивно зумовлена поспішність 

внесення нормативних змін і доповнень, призвели до фрагментарності й 

функціональної неспроможності через неповноту правового регулювання,  

порушення органічної цілісності окремих кримінальних процесуальних 

правовідносин. Так, наприклад, умова про міжнародний розшук блокує 

можливість початку спеціального (заочного) досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

З огляду на наведене, питання розроблення теоретичного підґрунтя й 

удосконалення кримінального процесуального законодавства у частині його 

адаптації до потреб проведення спеціального досудового розслідування 

(заочного) кримінальних правопорушень нині залишаються надзвичайно 

актуальним. 

Проблеми спеціального досудового (заочного) розслідування  

кримінальних правопорушень у вітчизняній кримінальній процесуальній 

доктрині досліджені лише фрагментарно. Окремим аспектам вказаної 

проблематики присвячені роботи Алексєєва-Процюк Д.О., Арабулі Д.Т., 

Барабаш А.С., Басиста І.В., Волобуєв А.Ф., Головатий С.А., Гринюк В.О., 

Климчук М.П., Корнієнко М.В., Кучинська О.П., Лобойко Л.М., Маленко 

О.В., Маляренко В.Т., Матвієвська Г.В., Маркуш М.А., Михеєнко М.М., Нор 

В.Т., Пилипчук П.П., Трофименко В.М., Тукієв А.С., Онопенко В.В., Пєсцов 

Р.Г., Письменний Д.П., Попелюшко В.О., Смоков С.М., Стахівський С.М., 

Тетерятник Г.К., Трубніков , О.О. Торбас, В.М., Удалова Л.Д., Цюприк І.В., 

Шаренко С.Л., Шило О.Г., Яновська О.Г., та деякі інші).  

Але комплексного аналізу проблемних аспектів спеціального 

(заочного) досудового розслідування кримінальних правопорушень у 

вітчизняній кримінальній процесуальній науці досліджені ще на достатньому 

рівні. Існування науково-прикладної проблеми, що полягає у нагальній 

потребі комплексного теоретичного вивчення спеціального (заочного) 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, у розробленні 

концептуальних, науково обґрунтованих підходів стосовно його 

нормативного забезпечення й окреслена необхідність напрямків його 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9F.$%3C.%3E%29
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9B.$%3C.%3E%29
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удосконалення. 

Зазначені чинники обумовлюють вибір теми дисертаційної роботи, 

а також свідчать про нагальну необхідність її комплексного дослідження та її 

актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України 

(Указ Президента України № 287/2015); Національної стратегії у сфері прав 

людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015), 

Стратегії боротьби з організованою злочинністю (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126); Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр. (постанова загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р.). Роботу 

виконано в межах науково-дослідної теми Одеського державного 

університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку 

реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних 

процесів в державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773). та  

загально-кафедральної теми кафедри кримінального процесу: «Охорона та 

захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження» (державний реєстраційний номер 0121U109271) 

           Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради Одеського 

державного університету МВС України (протокол засідання від 

30.11.2016 № 5). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у формуванні 

теоретичних питань і практичних рекомендацій, пов’язаних з 

удосконаленням існуючої нормативної моделі спеціального досудового 

розслідування.  

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконання наступних 

завдань:  

- визначити поняття та місце спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень у системі досудового 

розслідування; 

- дослідити генезис використання спеціального досудового 

розслідування на теренах України; 

- проаналізувати застосування спеціального досудового 

розслідування в країнах Європи,  Великої Британії та США; 
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- визначити ознаки спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- встановити підстави спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- розглянути здійснення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- проаналізувати рішення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- з’ясувати правові наслідки проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; 

- науково обґрунтувати та розробити пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають під час 

здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Предметом дослідження є спеціальне досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Методи дослідження обрані з урахуванням специфіки мети, завдань, 

об’єкта і предмета дослідження. У роботі були використані діалектичний 

метод наукового пізнання дійсності, а також спеціальні методи – історико-

правовий, формально-логічний, герменевтичний, порівняльно-правовий, 

моделювання, соціологічний, абстрагування й узагальнення. Діалектичний 

метод сприяв вивченню у першому розділі спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень з позиції цілісності 

цього правового явища і взаємопов’язаності окремих його елементів. 

Історико-правовий став у нагоді при дослідженні в першому розділі розвитку 

кримінального процесуального законодавства при проведенні спеціального 

досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень. 

Порівняльно-правовий задіяний також у першому розділі при аналізі 

національного й зарубіжного законодавства щодо регламентування 

кримінальних процесуальних правовідносин під час проведення спеціального 

досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень. 

Оперування формально-логічним методом було зумовлено потребою 

сформулювати належним чином понятійно-категоріальний апарат 

дослідження при формуванні завдань, у розділі 1. Соціологічний метод був 

використаний для вивчення професійної думки 165 правознавців (слідчих, 

прокурорів, суддів, слідчих суддів, адвокатів, правників, науковців) про стан, 

проблеми та перспективи застосування спеціального досудового (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень. За допомогою герменевтичного 
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методу з’ясовано правовий зміст норм права, виявлено дефекти 

нормативного регулювання спеціального досудового (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень у розділах 2 та 3. Методи 

моделювання й абстрагування дозволили спроектувати у 3 розділі пропозиції 

стосовно внесення змін до КПК. Метод узагальнення надав можливість 

послідовно звести встановлені факти в єдине ціле і сформулювати 

обґрунтовані висновки кожного розділу, спрямовані на вдосконалення 

нормативної регламентації досліджуваних питань. Указані методи 

застосовувалися комплексно, що дало змогу забезпечити всебічність, повноту 

й об’єктивність проведеного дослідження, обґрунтувати й узгодити 

сформульовані в дисертації висновки, а також упевнитись у достовірності 

отриманих результатів.  

Нормативно-правовими та інформаційними основами дослідження 

стали: Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти й 

документи рекомендаційного характеру, закони та підзаконні нормативно-

правові акти України, рішення Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини, постанови Пленуму Верховного суду 

України, законодавство зарубіжних держав та інші законодавчі акти. 

Теоретичну базу дисертації становлять праці вітчизняних і зарубіжних 

науковців у теорії права, конституційного, кримінального права та процесу. 

Емпіричним підґрунтям дослідження послужили рішення ЄСПЛ, 

ВССУ, результати проведеного узагальнення практики, в межах якого 

опрацьовано судові рішення, внесених до Єдиного державного реєстру 

судових рішень, матеріали кримінальних проваджень, що знаходяться у 

ГУНП України. Проведено електронне спеціалізоване опитування 165 

фахових працівників щодо спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Наукова новизна полягає в тому, що вказана робота є одним із 

перших в Україні спеціальним комплексним дослідженням спеціального 

(заочного) досудового  розслідування кримінальних правопорушень. 

Уперше: 

– надано авторське визначення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; 

– встановлено, що наявне вітчизняне практичне застосування 

проведення спеціального досудового розслідування кримінального 

провадження потребує суттєвих вдосконалень у зв’язку з його недоліками та 

невідповідністю сучасним уявленням про права людини й демократичну, 

соціальну, правову державу; 
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– доведено, та підтверджено результатами соціологічного 

опитування, що спеціальне досудового розслідування кримінальних 

правопорушень має багатогранність функціонального призначення та є 

«ситуативним правом», оскільки законодавчо закріплені в ньому чинні 

правові приписи перебувають в незатребуваному стані до моменту настання 

умов, які актуалізують їх дію; 

             -       запропоновано внести зміни та доповнення до ст.ст. 184 ч. 2; 

2975  ч. 1;  314 ч. 6, та п.п. 2 п. 201 «Перехідних положень» КПК України. 

Удосконалено:  

– теоретичну концепцію структурної диференційованої форми 

досудового розслідування, особливий порядок якої не відміняє загальний; 

– положення про систему міжнародних стандартів при здійсненні 

та прийнятті рішень по спеціальному (заочному) досудовому розслідуванні; 

– підстави для початку проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень (оголошення у розшук 

відсутнього підозрюваного; публікації офіційної інформації у ЗМІ); 

– відступ  від загального порядку кримінального провадження під 

час здійснення спеціального досудового розслідування, до переліку якого 

запропоновано відносити: доказування умисного переховування 

підозрюваного; вибір особистої позиції підозрюваного (до його появи); 

недоторканність абсолютних прав і свобод людини. 

Дістало подальшого розвитку: 

- обґрунтування правових наслідків спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень через характеристику низки 

іманентних ознак; 

- обґрунтування та розроблення пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій сфері – з метою подальшої розробки 

проблемних питань досудового розслідування кримінальних правопорушень 

(акт впровадження Херсонського державного університету від 30.11.2020 б/п; 

акт впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ від 

11.02.2021 б/п);  

б) у практичну діяльності – для надання допомоги практичним 

працівникам у застосуванні норм права (акт впровадження Головного 

управління Національної поліції від 02.02.2021 б/п);  

в) у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 
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посібників і методичних матеріалів з кримінального процесу, в освітньому 

процесі вищих навчальних закладів при викладанні навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Кримінальний процес» (акт впровадження Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 02.02.2021 б/п) 

 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

були предметом обговорення на засіданнях «круглих столів», постійно 

діючих науково-практичних семінарах, на всеукраїнських і міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях, а саме: (Процесуальні аспекти 

досудового розслідування; матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 07.04.2017);  (Нове міжнародне право та національне 

законодавство – нові завдання юридичної науки; матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018);  Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку; матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», м. Львів, 16-17.11.2018);  (Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід; 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-

17.11.2018, ГО «Асоціація аспірантів-юристів»); (Актуальні питання 

Юридичної теорії та практики: наукові дискусії, матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Харків, 04-05.12.2020, ч. 1);  

 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображені в 11 наукових працях, із яких: 4 – статті, надруковані в 

наукових фахових виданнях України в галузі юридичних наук, 2 – статті в 

іноземному науковому виданні, 5 – тезах  повідомлень та доповідей, 

виданих за результатами проведення міжнародних науково-теоретичних і 

науково-практичних конференцій. Всі праці виконані автором одноособово., 

у статті «Заочне досудове розслідування та заочний судовий розгляд 

кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз та проблеми практичного 

застосування» опублікованій спільно із Смоковим С.М., внесок Коперсака 

Д.В. складає 60% 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, що включають 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію матеріалів дисертації: 

 

наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
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1. Коперсак Д.В. Генезис використання спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень на теренах України / 

Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис», №2, 2017 – м. 

Одеса. – 163 с.; 

2. Коперсак Д.В. Проблеми визначення правового статусу 

учасників спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень / Науковий журнал «Право і суспільство», №2, Ч.2, 2018 – 

м. Дніпро. – 247 с.; 

3. Коперсак Д.В. Особливості здійснення спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень / «Національний 

юридичний журнал: теорія і практика» ТОВ Науково-практичне правове 

видання, №2-1 (30), 2018 – Республіка Молдова. – 189 с.; 

4. Коперсак Д.В. Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень та практика Європейського суду з прав людини / Збірник 

наукових праць, Науковий вісник публічного та приватного права / Науково-

дослідницький інститут публічного права / Випуск 4 / Том 2 / 2018 – Київ. – 

265 с.; 

5. Коперсак Д.В., Смоков С.М., Заочне досудове розслідування та 

заочний судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз 

та проблеми практичного застосування / Науковий журнал / Наукове видання 

Південноукраїнський правничий часопис / 2’2020 / 2020 – Одеса. – 128 с.; 

6. Kopersak D.V., Special Pre-trial Investigation of Criminal Offenses in 

Ukraine «in Absentia», European Reforms Bulletin, 2020, № 4, P. 57-60; 

 

                    які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Коперсак Д.В. Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень за відсутності підозрюваного / «Процесуальні аспекти 

досудового розслідування», матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 07.04.2017 – Одеса: ОДУВС, 2017. – 267 с.; 

8. Коперсак Д.В., Міжнародний досвід використання заочного 

кримінального провадження для України / «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018 – К.: 

Центр правових наукових досліджень, 2018. – 128 с.; 

9. Коперсак Д.В. Розслідування кримінальних правопорушень за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого в Україні / «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-

17.11.2018 – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. – Ч. 2. – 120 с.; 



27 

 

10. Коперсак Д.В., Проблеми визначення поняття спеціального 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень в Україні / «Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17.11.2018 – Л.: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – Ч. 1. – 

128 с.; 

11. Коперсак Д.В., Правові наслідки проведення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень та практика 

застосування / «Актуальні питання Юредичної теорії та практики: наукові 

дискусії», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 04-05.12.2020 – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2020. – Ч. 1. – 180 с.. 

 
 

Характеристика особистості здобувача. Коперсак Дмитро 

Віталійович  народився в місті  Одеса у 1992 році. Закінчив Одеський 

національний університет ім.. І.І. Мечникова у 2014 році за спеціальністю 

«Правознавство» та отримав диплом з відзнакою «спеціаліста». Закінчив 

Одеську Військову академію СВ ЗСУ у 2013 році за спеціальністю 

«сухопутна розвідка» . Закінчив Національну академію внутрішніх справ у 

2016 році за спеціальністю « правоохоронна діяльність» та отримав диплом 

магістра. 29.09.2016 року зарахований до ад’юнктури Одеського державного 

університету внутрішніх справ на заочну форму навчання (галузь знань 08 

«Право», спеціальність 081 «Право»).  

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно, з 

правильним вживанням юридичної та спеціальної термінології. Стиль 

викладення матеріалів дослідження, наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечують легкість і доступність їх сприйняття. 

У результаті попередньої експертизи дисертації Коперсака Д.В. і 

повноти публікації основних результатів дослідження  

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Коперсака Дмитра Віталійовича на тему 

«Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень».           

 2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація 

Коперсака Д.В.. відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
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