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АНОТАЦІЯ 

Сляднєва К.А. Диспозитивність як організаційна складова участі 

прокурора в кримінальному провадженні в Україні. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та 

права», Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2019, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. –  Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, в якій 

розглядається диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в 

кримінальному провадженні в Україні. 

На підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів 

автором удосконалено поняття диспозитивності як засади кримінального 

провадження, під яким запропоновано розуміти закріплену в кримінальному 

процесуальному законі юридичну можливість суб’єктів кримінального 

процесу на власний розсуд та з власної ініціативи на всіх стадіях 

кримінального провадження в межах та у спосіб, що передбачені 

кримінальним процесуальним законом, обирати засоби та форми захисту й 

реалізації своїх прав, чим безпосередньо здійснювати вплив на рух та 

завершення кримінального провадження. Автором виділено такі її характерні 

риси: 1) закріплення диспозитивності в нормах КПК України; 2) дія на всіх 

стадіях кримінального провадження; 3) нерозривний зв’язок із іншими 

засадами кримінального процесу, зокрема засадами публічності, змагальності 

та презумпції невинуватості; 4) вплив на форму й зміст стадій та інститутів 

кримінального процесу; 5) її порушення на будь-якій стадії означає 

незаконність рішення у справі й тягне його скасування; 6) запровадження в 

КПК України норм, що розширюють свободу дій суб’єктів кримінального 

процесу (і цим самим посилюють диспозитивні засади), відповідають обраній 
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в Україні євроінтеграційній політиці щодо забезпечення права на 

справедливий суд. 

Доведено, що реалізація засади диспозитивності в кримінальному 

провадженні тісно пов’язана з дією низки інших передбачених у 

КПК України засад кримінального провадження, в тому числі таких, як 

публічність, змагальність, рівність перед законом і судом та презумпція 

невинуватості. Такий зв’язок полягає в тому, що існування однієї засади 

об’єктивно обумовлює існування іншої, окреслені засади є гармонійним 

продовженням одна одної, а порушення однієї, як правило, тягне за собою 

порушення іншої та навпаки. 

За результатами проведеного дослідження та на підставі аналізу 

наукових джерел і положень чинного законодавства України сформульовано 

поняття диспозитивності як організаційної складової в діяльності прокурора 

як юридичної можливості учинення та/або утримання від учинення 

прокурором дій, а також ухвалення рішень на власний розсуд у межах 

процесуальних прав та обов’язків, що мають імперативний характер, 

спрямовані на забезпечення реалізації функцій прокуратури в кримінальному 

провадженні та здійснюються у формах і порядку, що передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством України. 

У науковій роботі охарактеризовано диспозитивні засади в діяльності 

прокурора як процесуального керівника на стадії досудового розслідування, а 

також із метою вдосконалення забезпечення диспозитивності як 

організаційної складової в діяльності прокурора на стадії досудового 

розслідування запропоновано: розмежувати функції керівника прокуратури 

та процесуального керівника досудовим розслідуванням, розділивши їхні 

організаційні та процесуальні повноваження; виключити участь керівника 

органу прокуратури в прийнятті процесуального рішення щодо  продовження 

строків досудового розслідування; передбачити в КПК України критерії 

створення груп прокурорів, а також призначення процесуальних керівників 

за принципом спеціалізації співробітників; виключити з КПК України ч. 6 ст. 
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36, де йдеться про права керівників прокуратури всіх рівнів скасовувати 

незаконні та необґрунтовані постанови слідчих і прокурорів нижчого рівня в 

ході здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування; позбавити права керівників регіональних 

прокуратур або Генеральної прокуратури України надавати своїм підлеглим 

чи слідчому доручення щодо вручення повідомлення про підозру особі, щодо 

якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

Обґрунтовано, що основними формами реалізації прокурором 

диспозитивних засад у ході здійснення функції підтримання державного 

обвинувачення в суді є зміна прокурором обвинувачення та відмова 

прокурора від підтримання державного обвинувачення під час судового 

розгляду. 

Автором визначено ознаки диспозитивності як організаційної складової  

участі прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод, а саме: 

право ініціювати питання щодо укладення угоди про визнання винуватості у 

випадках, визначених ч. 4 ст. 469 КПК України; право на власний розсуд 

оцінювати юридичні факти, що мають бути враховані під час ухвалення 

рішення про укладення угоди та закріплені в ст. 470 КПК України; право 

погодитися на укладення угоди про визнання винуватості; право відмовити в 

укладенні угоди про визнання винуватості; право укласти угоду про визнання 

винуватості з одним із підозрюваних чи обвинувачених, із яким вдалося 

досягти згоди про укладення такої угоди (якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у 

вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень); право в межах, 

визначених КПК України, встановити умови, які будуть закріплені в угоді 

про визнання винуватості; право на відкладення направлення до суду 

обвинувального акта разом із підписаною сторонами угодою до завершення 

проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 474 КПК України); право на 

оскарження в порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених 

статтею 394 КПК України, вироку на підставі угоди (ч. 4 ст. 475 КПК 
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України); право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про 

скасування вироку в разі невиконання угоди про визнання винуватості (ч. 1 

ст. 476 КПК України); право на оскарження в апеляційному порядку ухвали 

про відмову в скасуванні вироку, яким була затверджена угода про визнання 

винуватості, в разі її невиконання. 

У дисертаційному дослідженні окреслено адміністративні та 

самоврядні заходи підвищення ефективності функціонування органів 

прокуратури щодо забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної 

складової участі прокурора в кримінальному провадженні. Дисертантом 

зроблено висновок, що комплексна система адміністративних та 

самоврядних заходів підвищення ефективності функціонування органів 

прокуратури повинна призвести до повноцінного забезпечення реалізації 

прокурором засад диспозитивності в кримінальному провадженні. З цією 

метою необхідно забезпечити здійснення якісного адміністрування, одним із 

завдань якого є створення демократичних внутрішньослужбових відносин в 

органах прокуратури, складовим елементом яких є органічне поєднання 

відносин субординації та незалежності й самостійності прокурорів у 

кримінальному провадженні, а також удосконалити наявну систему органів 

прокурорського самоврядування. При цьому основними напрямами 

покращення роботи органів прокурорського самоврядування є: формування 

персонального складу з урахуванням розвитку системи органів прокуратури; 

створення постійно діючого апарату при органах прокурорського 

самоврядування із відповідним матеріально-технічним забезпеченням із 

метою підвищення ефективності; нормативне врегулювання можливості 

реалізації самоврядування на рівні окремої прокуратури; розширення 

повноважень у сфері вирішення питань внутрішньої діяльності органів 

прокуратури. 

Доведено, що кадрове забезпечення в органах прокуратури в системі 

заходів щодо забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної 

складової участі прокурора в кримінальному провадженні повинне включати 
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такі складові: ефективне управління кадровою політикою; науково 

обґрунтоване кадрове планування; якісну систему формування кадрового 

резерву; ефективну систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів прокуратури; якісний механізм об’єктивного 

оцінювання професіоналізму працівників органів прокуратури; чітко 

визначений порядок розрахунку необхідної штатної чисельності прокурорів 

для різних органів прокуратури та підрозділів; результативну систему 

контролювання стану кадрового забезпечення органів прокуратури. 

В межах цього дослідження автором розроблено та надано пропозиції 

стосовно вдосконалення чинного законодавства України щодо  забезпечення 

реалізації диспозитивності як організаційної складової у діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: прокуратура, процесуальний керівник, державне 

обвинувачення, організація діяльності прокуратури, диспозитивні засади, 

диспозитивність у діяльності прокурора, незалежність та самостійність 

прокурора. 

 

SUMMARY 

 

K. Sliadnieva. Disposition as an organizational component of prosecutor's 

participation in criminal proceedings in Ukraine. – Qualified scientific work on the 

rights of manuscripts. 

The thesis for the degree of Candidate of legal sciences on specialty 

12.00.10 – Judiciary; prosecutor; advocacy. – Private Higher Education Institution 

«Lviv University of Business and Law», Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Lviv, 2019, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. –  Kyiv, 2019. 

The dissertation is an independent complete scientific work, which examines 

the disposition as an organizational component of prosecutor's participation in 

criminal proceedings in Ukraine. 
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On the basis of the analysis of scientific sources and normative legal acts the 

author has improved the concept of dispositiveness as the foundation of criminal 

proceedings, under which it is offered to understand the legal possibility of the 

subjects of criminal proceedings that is enshrined in criminal procedure, to choose 

the means and forms of protection and exercise of their rights at their own 

discretion and on their own initiative and at all stages of the criminal proceedings 

in the manner prescribed by the criminal procedure law, therebly to directly 

influence the movement and the completion of criminal proceedings. The author 

has distinguished the following characteristic features: 1) securing the 

dispositiveness in the norms of the CPC of Ukraine; 2) action at all stages of 

criminal proceedings; 3) inseparable connection with other principles of criminal 

proceedings, in particular the principles of publicity, competitiveness and the 

presumption of innocence; 4) influence on the form and content of stages and 

institutes of criminal proceedings; 5) its violation at any stage means unlawfulness 

of the decision in the case and entails its cancellation; 6) the introduction of norms 

in the CPC of Ukraine that extend the freedom of action of the subjects of criminal 

proceedings (and thereby strengthen the dispositive principle), are in line with the 

European integration policy chosen in Ukraine to ensure the right to fair trial. 

It is proved that the implementation of the principle of dispositiveness in 

criminal proceedings is closely related to the action of a number of other criminal 

proceedings envisaged in the CPC of Ukraine, including such as publicity, 

competitiveness, equality before the law and court and the presumption of 

innocence. This connection implies that the existence of one principle objectively 

determines the existence of another, the outlined principles are a harmonious 

continuation of each other, and the violation of one, as a rule, entails the violation 

of the other and vice versa. 

Based on the results of the research and on the analysis of scientific sources 

and provisions of the current legislation of Ukraine, the notion of dispositiveness as 

an organizational component in the activity of the prosecutor was formulated as a 

legal possibility of committing and/or refraining from committing the actions by 
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the prosecutor, as well as making decisions at their own discretion within the 

procedural rights and obligations, having an imperative character, aimed at 

ensuring the implementation of the functions of the prosecutor's office in criminal 

proceedings and carried out in the forms and in the manner prescribed by  criminal 

procedure legislation of Ukraine. 

The scientific work has described the dispositive principles in the activity of 

the prosecutor as a procedural leader at the stage of the pre-trial investigation, as 

well as in order to improve the disposition as an organizational component in the 

prosecutor’s activity at the stage of pre-trial investigation, has proposed: to 

distinguish between the functions of the head of the prosecutor's office and 

procedural heads of the pre-trial investigation splitting their powers; to exclude the 

participation of the head of the prosecutor's office in taking a procedural decision 

to extend the time of the pre-trial investigation; to provide in the CPC of Ukraine 

for the criteria of the creation of prosecutors groups, as well as the appointment of 

procedural heads on the principle of employees specialization; exclude Part 6 of 

Art. 36 of the CPC of Ukraine regarding the right of prosecutor’s  office heads of 

all levels to abolish unlawful and unjustified decisions of lower level investigators 

and prosecutors in the course of supervising the observance of laws during the pre-

trial investigation; to deprive the heads of regional prosecutor’s offices or the 

Prosecutor General's Office of Ukraine of the right to give their subordinates or 

investigators a warrant to serve a notice of suspicion on a person subject to a 

special criminal procedure. 

It is substantiated that the main forms of implementation of dispositive 

principles by the prosecutor during the exercise of the function of support of the 

state prosecution in court are the change of the prosecutor of the prosecution and 

the refusal of the prosecutor to support the state prosecution during the trial. 

The author defines the basic principles of the disposition as an 

organizational component of prosecutor's participation in criminal proceedings on 

the basis of agreements, namely: the right to initiate the issue of entering into a 

plea agreement in cases specified by Part 4 of Art. 469 CPC of Ukraine; the right 
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at their own discretion to evaluate the legal facts to be taken into account when 

deciding to conclude an agreement and enshrined in Art. 470 CPC of Ukraine; the 

right to agree to a plea agreement; the right to refuse to enter into a plea agreement; 

the right to enter into a plea agreement with one of the suspects or accused persons 

with whom it was possible to reach an agreement on the conclusion of such an 

agreement (if criminal proceedings are conducted against several persons 

suspected or accused of committing one or more criminal offenses); the right, 

within the limits set by the CPC of Ukraine, to establish the conditions to be laid 

down in the plea agreement; the right to postpone the referral to court of the 

indictment together with the agreement signed by the parties until the completion 

of investigative (search) actions (Part 1 of Article 474 of the CPC of Ukraine); the 

right to appeal in accordance with the procedure provided for by the CPC of 

Ukraine, on the grounds specified by for in Article 394 of the CPC of Ukraine, of a 

sentence under the agreement (Part 4 of Article 475 of the CPC of Ukraine); the 

right to apply to the court which approved the agreement with a request for the 

cancellation of the sentence in case of non-fulfillment of the plea agreement (Part 1 

of Article 476 of the CPC of Ukraine); the right to appeal the decision to refuse the 

revocation of the sentence, which approved the plea agreement, in case of its 

failure. 

The thesis has outlines the administrative and self-governing measures of 

increasing the efficiency of the functioning of the prosecuting authorities in order 

to ensure the implementation of disposition as an organizational component of 

prosecutor's participation in criminal proceedings. The author has concluded that a 

comprehensive system of administrative and self-governing measures to improve 

the efficiency of the functioning of the prosecuting authorities should lead to full 

support of the prosecutorial principles of dispositiveness in criminal proceedings. 

To this end, it is necessary to ensure the implementation of high-quality 

administration, one of the tasks of which is to create democratic in-house relations 

within prosecuting authorities, an integral element of which is the organic 

combination of subordination and independence and independence of prosecutors 
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in criminal proceedings, as well as to improve the existing system of prosecuting 

bodies. At the same time, the main directions for improving the work of 

prosecutorial bodies self-government are: formation of personal staff taking into 

account the development of the system of public prosecutor's bodies; creation of a 

permanent apparatus at the prosecuting authorities self-government with 

appropriate logistical support in order to increase efficiency; regulatory control of 

the possibility of self-government at the level of a single prosecutor's office; 

extension of powers in the sphere of internal affairs of the prosecuting authorities. 

It has been proved that the staffing of the prosecuting authorities in the 

system of measures to ensure the implementation of disposition as an 

organizational component of prosecutor's participation in criminal proceedings 

should include the following components: effective management of personnel 

policy; scientifically grounded personnel planning; qualitative system of formation 

of personnel reserve; effective system of training, retraining and advanced training 

of prosecutors; high-quality mechanism for objective evaluation of professionalism 

of prosecutors; clearly defined procedure for calculating the required staffing of 

prosecutors for different prosecuting authorities and divisions; effective system of 

control over the state of the prosecution bodies staffing. 

In the framework of this study the author has developed and submitted 

proposals regarding the improvement of the current legislation of Ukraine on the 

implementation of the disposition as an organizational component of prosecutor's 

participation in criminal proceedings.  

Key words: prosecutor's office, procedural supervisor, state prosecution, 

organization of prosecutor's activities, dispositive principles, dispositive nature of 

prosecutor's activity, independence and self-sufficiency of the prosecutor. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У Конституції України (ст. 3) 

закріплено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Важлива роль у механізмі захисту прав 

осіб належить судовій системі та системі правоохоронних органів, однією з 

ключових складових яких є прокуратура України. Відповідно до ч.1 ст. 36 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) прокурор, 

здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог кримінального 

процесуального законодавства України, є самостійним у своїй процесуальній 

діяльності. Тому однією з основних передумов належного здійснення своїх 

професійних обов’язків прокурором є диспозитивні засади його діяльності.  

Загалом у ході реформування судової системи та системи 

правоохоронних органів в Україні продовжують простежуватися тенденції 

розширення диспозитивності як в організації, так і у функціонуванні органів 

прокуратури. Запровадження диспозитивності як організаційної складової 

сприятиме належній реалізації прокурором своїх професійних прав та 

обов’язків у кримінальному провадженні, що слугуватиме досягненню 

загальних цілей кримінального судочинства. Водночас застаріла система 

організаційних засад побудови органів прокуратури в цілому та 

недосконалість процесуальних механізмів реалізації прокурором своїх 

функцій у кримінальному провадженні зокрема перешкоджають реалізації 

диспозитивності прокурором і на стадії досудового розслідування, і під час 

судового провадження. Наявні проблеми теоретичного та праксеологічного 

характеру, пов’язані з реалізацією прокурором диспозитивності як 

організаційної складової його участі в кримінальному провадженні в Україні 

вимагають якісно нового наукового дослідження та вирішення з огляду на 

динамічні суспільні відносини та утвердження демократичних засад у 
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правовій системі України. 

У теорії кримінального процесу проблемі реалізації диспозитивності 

присвячені наукові праці О.С. Александрова, В.М. Бояринцева, 

С.Л. Деревянкіна, С.О. Ковальчука, О.Ю. Костюченко, О.П. Кучинської, 

Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, Л.М. Масленникової, О.Р. Михайленка, 

В.В. Навроцької, В.Т. Нора, І.Л. Петрухіна, С.С. Пономаренка, В.О. 

Попелюшка, О.І. Рогової, М.С. Строговича, В.М. Тертишника, О.З. Хотинської-

Нор, А.Л. Ципкіна, В.І. Шишкіна тощо. Окремо необхідно відзначити 

дослідження, предметом яких був  статус прокурора у кримінальному 

провадженні, зокрема наукові роботи В.В. Вапнярчука, В.О. Гринюка, М.Л. 

Грібова,  С.О. Іваницького, О.В. Капліної, М.М. Михеєнка, Л.М. Москвич, М.А. 

Погорецького, Г.В. Попова, С.В. Прилуцького, І.В. Рогатюка, М.В. Руденка, 

Д.Б. Сергєєвої, М.М. Стефанчук, В.В. Сухоноса, О.Ю. Татарова, Л.Д. Удалової, 

А.В. Шевченко, В.П. Шибіка, О.Г. Шило, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та 

інших. 

Проте, незважаючи на значний внесок у вчення про прокуратуру та 

кримінальний процес вищевказаних науковців, предмет цього наукового 

дослідження, зокрема диспозитивні засади в організації діяльності прокурора 

в кримінальному провадженні в Україні, є недостатньо розробленим як в 

юридичній теорії, так і на практиці. Таким чином, викладене зумовлює 

необхідність здійснення комплексного наукового дослідження цього питання 

у світлі останніх реформаційних тенденцій у правоохоронній системі 

України та обумовлює актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана в контексті виконання Плану дій щодо 

реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленого Радою з питань 

судової реформи та Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 

276/2015, у межах НДР Приватного вищого навчального закладу «Львівський 
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університет бізнесу та права» «Судоустрій, прокуратура та адвокатура в 

євроінтеграційному вимірі». Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою 

радою Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет 

бізнесу та права» (протокол № 3 від 16 березня 2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою є вирішення наукового 

завдання щодо розроблення теоретичних основ та практичних рекомендацій 

реалізації диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні в Україні. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

 сформулювати авторське визначення диспозитивності як засади 

кримінального провадження та визначити її характерні риси; 

 визначити співвідношення диспозитивності з іншими засадами 

кримінального провадження; 

 розкрити сутність диспозитивності як організаційної складової в 

діяльності прокурора; 

 визначити шляхи вдосконалення забезпечення диспозитивності як 

організаційної складової в діяльності прокурора на стадії досудового 

розслідування; 

 окреслити форми реалізації прокурором диспозитивних засад під час 

здійснення функції підтримання державного обвинувачення в суді; 

 виокремити ознаки диспозитивності як організаційної складової 

участі прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод; 

 сформулювати адміністративні та самоврядні заходи підвищення 

ефективності функціонування органів прокуратури щодо забезпечення 

реалізації диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні; 

 визначити складові кадрового забезпечення органів прокуратури в 

системі заходів щодо забезпечення реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні; 

 розробити та надати пропозиції стосовно вдосконалення чинного 
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законодавства України щодо забезпечення реалізації диспозитивності як 

організаційної складової у діяльності прокурора у кримінальному 

провадженні. 

Об’єкт дослідження – система правовідносин, які формуються в 

процесі реалізації диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні в Україні. 

Предмет дослідження – диспозитивність як організаційна складова 

участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, виконання 

обумовлених нею завдань, забезпечення наукового обґрунтування 

результатів дослідження використано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового пізнання.  

Діалектичний метод дозволив розкрити основні поняття з обраної 

тематики (розділи 1–3). Порівняльно-правовий метод покладено в основу 

аналізу й зіставлення норм вітчизняного й зарубіжного законодавства, що 

надало змогу внести конкретні пропозиції стосовно вдосконалення чинного 

законодавства України (розділи 1–3). Поєднання методів аналізу та синтезу 

зумовило двохаспектний розгляд проблем реалізації диспозитивних засад 

діяльності прокурора в кримінальному провадженні. З одного боку, 

використано фактичний матеріал, узагальнення та синтез якого дали 

можливість сформулювати нові теоретичні положення та висновки. З іншого 

боку, ретельно проаналізовані вироблені вітчизняною та зарубіжною наукою 

підходи до даної проблематики (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Формально-логічний 

(догматичний) метод використано для уточнення понятійного апарату 

(розділи 1–3). Статистичний метод було застосовано в ході узагальнення 

результатів вивчення практики, аналізу проблем, пов’язаних із реалізацією 

диспозитивних засад діяльності прокурора в кримінальному провадженні, та 

обґрунтування теоретичних положень роботи (розділи 1–3). Соціологічний 

метод використано під час проведення опитування, аналізу та використання 

результатів анкетування прокурорів (розділи 1–3). Метод узагальнення надав 
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можливість послідовно звести одиничні факти в єдине ціле та сформулювати 

обґрунтовані висновки, спрямовані на вдосконалення законодавчої 

регламентації досліджуваних питань. Наведені методи використовувалися в 

роботі у взаємозв’язку та взаємозалежності, що забезпечило всебічність, 

повноту й об’єктивність дослідження. 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених із питань організації та діяльності прокуратури, статусу 

прокурорів, порядку здійснення прокурорського самоврядування, а також 

системи прокуратури України, кримінального права та кримінального 

процесу, теорії держави і права, а також роботи з інших правових дисциплін. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, інші 

нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-правові акти та 

нормативно-правові акти окремих іноземних держав. Особлива увага 

приділена вітчизняному та зарубіжному законодавству про прокуратуру в 

частині реалізації прокурором засад диспозитивності в кримінальному 

провадженні. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 330 

прокурорів України; статистичні дані Генеральної прокуратури України за 

2015-2018 роки; практика національних судових органів за 2016-2018 роки; 

42 рішення Європейського суду з прав людини, особистий досвід роботи 

автора в органах прокуратури понад 10 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є одним із перших в 

Україні комплексних монографічних досліджень, за результатами якого 

розроблено теоретичні основи та практичні рекомендації реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні в Україні. Обґрунтовується низка 

концептуальних та важливих для теорії й практики понять, положень і 

висновків, одержаних особисто автором, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше: 
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– надано авторське визначення поняття диспозитивності як 

організаційної складової в діяльності прокурора, під якою варто розуміти 

юридичну можливість учинення та/або утримання від учинення прокурором 

дій, а також ухвалення рішень на власний розсуд у межах процесуальних 

прав та обов’язків, що мають імперативний характер, спрямовані на 

забезпечення реалізації функцій прокуратури в кримінальному провадженні 

та здійснюються у формах і порядку, що передбачені кримінальним 

процесуальним законодавством України; 

– сформульовано визначення поняття гарантій забезпечення 

диспозитивних засад в діяльності прокурора в кримінальному провадженні 

як сукупність регламентованих чинним законодавством України та 

міжнародними нормативно-правовими актами засобів та умов, що 

забезпечують реалізацію дискреційних повноважень прокурором під час 

виконання функцій прокуратури для досягнення завдань кримінального 

провадження;  

– здійснено класифікацію гарантій забезпечення диспозитивних засад у 

діяльності прокурора в кримінальному провадженні, які, залежно від їх 

змістовної складової, можливо поділити на дві групи: функціональні та 

організаційні;  

удосконалено: 

– визначення поняття диспозитивності як засади кримінального 

провадження, під якою варто розуміти закріплену в кримінальному 

процесуальному законі юридичну можливість суб’єктів кримінального 

процесу на власний розсуд та з власної ініціативи на всіх стадіях 

кримінального провадження в межах та у спосіб, що передбачені 

кримінальним процесуальним законом, обирати засоби та форми захисту й 

реалізації своїх прав, чим безпосередньо здійснювати вплив на рух та 

завершення кримінального провадження; 

– визначення диспозитивного методу правового регулювання 

кримінального процесуального права як специфічного способу владного 
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впливу на процесуальну поведінку суб’єктів кримінального процесу з метою 

впорядкування кримінально-процесуальних відносин за допомогою 

закріплення в нормах кримінального процесуального закону дозволів, які 

передбачають вільну саморегуляцію суб’єктами власної поведінки в межах та 

у спосіб, що визначені таким законом. 

– наукові підходи до визначення співвідношення диспозитивності з 

іншими засадами кримінального провадження; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо змісту диспозитивності як загальної 

засади кримінального провадження;  

– пропозиції щодо вдосконалення правового статусу прокурора як 

процесуального керівника на стадії досудового розслідування з урахуванням 

необхідності забезпечення диспозитивності в його діяльності; 

– обґрунтування необхідності відмови від інституту відомчого 

контролю у випадках зміни обвинувачення та відмови від підтримання 

державного обвинувачення під час судового розгляду;  

– наукові положення щодо диспозитивних засад участі прокурора в 

кримінальному провадженні у формі угод.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження мають прикладний характер і можуть 

використовуватися за різними напрямами діяльності, зокрема в: 

– нормотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного 

законодавства України про прокуратуру, якими регламентовано питання 

реалізації прокурором засад диспозитивності в кримінальному провадженні в 

Україні;  

– правозастосовній діяльності – пропозиції та рекомендації, викладені 

в дисертації, впроваджено в практичну діяльність прокурорів;  

– навчально-методичній діяльності – в процесі викладання навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Прокуратура в системі державних 
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органів» та під час підготовки підручників, посібників, методичних 

матеріалів і рекомендацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 

2017 року); «Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації Української держави» (м. Одеса, 2–3 березня 2018 року); 

«Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația 

Uniunii Europene» (Chişinău, 23–24 martie 2018); «Юридичні наукові дискусії 

як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» (м. Київ, 

13–14 квітня 2018 року); «Реформування законодавства України та розвиток 

суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 11–12 травня 

2018 року); «Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Херсон, 5–6 жовтня 2018 року); «Рівень 

ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу 

діяльність та юридичну практику» (м. Харків, 2–3 лютого 2018 року). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено в 7 одноосібних наукових статтях у 

фахових виданнях України з юридичних наук, зокрема 2 наукових 

публікаціях у наукових періодичних виданнях іноземних держав, та в 7 

публікаціях у збірниках тез міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, предметом та 

задачами дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг роботи становить 230 сторінок, із них: основний 

текст – 198 сторінок, список використаних джерел (217 найменування) – 22 

сторінки та додатки на 10 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСПОЗИТИВНОСТІ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1 Диспозитивність як загальна засада кримінального 

провадження 

 

Нормативно-правове регулювання кримінальних процесуальних 

правовідносин у незалежній Україні неухильно рухається до імплементації 

міжнародно-правових стандартів у вітчизняне право з метою забезпечення 

реалізації права на справедливий суд. Визнання прав і свобод людини 

найвищою соціальною цінністю на конституційному рівні спричинило 

кардинальну зміну уявлень про основи та зміст взаємовідносин між 

державою й особою. В останні десятиліття в кримінальному процесі України 

простежується посилення тенденції до розширення прав особи, що зі свого 

боку активізувало наукову дискусію про звуження публічної та розширення 

приватно-правової складових. 

Так, наукова концепція нового КПК України зумовила необхідність 

забезпечити справедливе й ефективне кримінальне судочинство з теоретично 

зрілими правами та обов’язками його учасників і етичними процедурами 

дійсно рівноправного, змагального, неупередженого й диспозитивного 

здійснення судової функції влади народу. Принцип диспозитивності, 

передбачений у кримінальних процесуальних нормах, свідчить про 

тенденцію правової політики держави до розширення свободи суб’єктів 

кримінальних процесуальних відносин [1, c. 1]. 

Вважаємо, що в межах тематики даного розділу перш ніж 

безпосередньо досліджувати сутність та поняття диспозитивності як 

загальної засади (принципу) кримінального провадження, слід окреслити 
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розвиток нормативно-правового закріплення диспозитивності в 

кримінальному процесі сучасної України. 

Після проголошення незалежності України розпочато реформування 

кримінальної юстиції та впровадження у вітчизняний процес 

загальноєвропейських ознак кримінального судочинства.  

Верховною Радою України 28 квітня 1992 року затверджено 

Концепцію судово-правової реформи, якою визначено необхідність 

докорінної зміни засад і процедури кримінального процесу. Концепцією 

передбачено, зокрема, створення такої форми судочинства, яка б 

максимально гарантувала право кожної людини на судовий захист, рівність 

громадян перед законом, а також умови для дійсної змагальності й реальної 

дії засад презумпції невинуватості. Проголошено розширення прав 

обвинуваченого, потерпілого та інших учасників процесу. Потерпілому 

надано право підтримувати обвинувачення, вимагати відшкодування 

державою збитків, заподіяних йому злочином, для чого створюється 

державний фонд [2].  

Законом України «Про приєднання України до Статуту Ради Європи» 

від 31 жовтня 1995 року Україна зобов’язалася привести своє національне 

законодавство у відповідність до загальновизнаних норм міжнародного права 

та процесуальних нормативів, передбачених Європейською конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод [3]. 

Дипозитивність як одна з засад судочинства вперше отримала часткове 

закріплення на конституційному рівні в статті 129 Конституції України. Так, 

пункт 4 статті 129 Конституції України передбачає, що одними з основних 

засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і в доведенні перед судом їх переконливості. 

З метою реалізації вимог указаних нормативних актів до вітчизняного 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства внесено 

суттєві зміни та доповнення, які ґрунтувалися на Конституції України 1996 

року та міжнародно-правових актах, обов’язковість яких визнано Україною.  
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Зокрема, це стосувалося забезпечення прав учасників кримінального  

судочинства, розширення   змагальності   сторін,   прав  потерпілого,  

усунення  

обвинувального ухилу в діяльності суду, розширення судового  

контролю за обмеженням конституційних прав і свобод людини на  

етапі досудового провадження в кримінальних справах і оскарження  

в суді рішень органу дізнання, слідчого та прокурора. 

Законом України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального 

кодексу України» від 21 червня 2001 року № 2533-III [4] Кримінально-

процесуальний кодекс доповнено статтею 16-1 «Змагальність і 

диспозитивність». Зміст диспозитивності полягав у можливості сторін 

кримінального процесу користуватися рівними правами та свободою в 

наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом. 

Поряд із цим вказана норма зобов’язала суд, зберігаючи об’єктивність і 

неупередженість, створювати необхідні умови для виконання сторонами 

їхніх процесуальних обов’язків і здійснення наданих їм прав [5].   

Основними аспектами впровадження диспозитивних засад 

визнавалися: 1) поширення інституту доцільності кримінального 

переслідування; 2) введення медіаційних процедур (інституту примирення 

потерпілого з обвинуваченим, підсудним); 3) поширення договірного 

правосуддя (угод у кримінальному судочинстві щодо визнання вини чи 

спрощення провадження) [6, с. 15].   

Реалізуючи ідею забезпечення становлення в Україні  

судівництва як єдиної системи судового устрою та судочинства, що  

функціонує на засадах верховенства права відповідно до  

європейських стандартів і гарантує право особи на справедливий  

суд, Указом Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006 

схвалено Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів [7]. 
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Концепцією зазначено, що судочинство як найдієвіший інститут   

забезпечення верховенства права має ґрунтуватися,  зокрема,  на такому 

принципі, як диспозитивність, відповідно до якої сторони можуть вільно  

розпоряджатися своїми правами щодо предмета спору. 

Наступним кроком у реформуванні кримінального процесуального 

законодавства стало затвердження Указом Президента України від 8 квітня 

2008 року Концепції реформування кримінальної юстиції України [8], яка 

передбачала вдосконалення кримінальних процесуальних норм і суміжного 

законодавства з огляду на світовий досвід; реорганізацію системи органів 

досудового розслідування; забезпечення ефективності кримінального 

судочинства; поєднання захисту прав особи і забезпечення публічних 

інтересів; гарантування права на судовий захист; забезпечення рівності всіх 

перед законом та процесуальної рівності сторін у кримінальному 

провадженні.  

З метою забезпечення дотримання принципів змагальності, публічності 

та диспозитивності Концепцією визнано за необхідне вдосконалити 

процесуальну регламентацію збирання й надання суду інформації сторонами 

захисту та обвинувачення на основі чітко визначених критеріїв. Одночасно 

зазначено про створення механізму запобігання зловживанням сторонами 

наданими  процесуальними правами (надання недостовірної інформації, 

затягування провадження тощо). Крім того, підвищено процесуальний вплив 

потерпілого як сторони обвинувачення на кримінальне переслідування, 

підтримання обвинувачення в суді та припинення кримінального 

провадження. Також необхідним визнано розширення застосування процедур 

відновного та примирного правосуддя, відповідно до яких суд прийматиме 

рішення щодо угоди про визнання вини або примирення обвинуваченого з 

потерпілим.    

На підставі вимог і основних положень Концепції було прискорено 

роботу над проектом нового кримінального процесуального законодавства 

України. 



 

 

 

27 

КПК України [9], прийнятий 13 квітня 2012 року, встановив нову 

систему засад кримінального провадження, окремо виділивши засаду 

диспозитивності, чим значно розширив приватно-правову природу 

кримінального процесу. 

Таким чином, вважаємо, що розширення диспозитивних засад 

діяльності учасників кримінального процесу є однією з позитивних сучасних 

тенденцій реформування кримінального судочинства та шляхом до адаптації 

національного законодавства до загальноєвропейських стандартів. Розвиток 

засади диспозитивності відображає перехід від радянської системи каральної 

юстиції до утвердження в Україні справедливого судочинства на засадах 

верховенства права. 

Розглянувши питання становлення та розвитку нормативно-правового 

закріплення диспозитивності в кримінальному процесі сучасної України, 

вважаємо за можливе перейти до безпосереднього дослідження поняття 

диспозитивності як засади кримінального провадження. 

У теорії кримінального процесу проблемі реалізації диспозитивності 

присвячені наукові праці О.С. Александрова, В.М. Бояринцева, 

С.Л. Деревянкіна, С.О. Ковальчука, О.Ю. Костюченко, Л.М. Лобойка, 

В.Т. Маляренка, Л.М. Масленникової, О.Р. Михайленка, В.В. Навроцької, 

В.Т. Нора, І.Л. Петрухіна, С.С. Пономаренка, В.О. Попелюшка, О.І. Рогової, 

М.С. Строговича, В.М. Тертишника, О.З. Хотинської-Нор, А.Л. Ципкіна, 

В.І. Шишкіна та ін.  

У кримінально-процесуальній науці дорадянського періоду 

визнавалося, що особи, які беруть участь у справі, можуть за своїм 

волевиявленням визначати характер процесуальних дій та впливати на рух 

процесу. Вчені пов’язували це явище з дією, протилежною принципу 

публічності, – діапозитивним началом (П.І. Люблинський), приватним 

началом (І.Я. Фойницький) або свавіллям дій приватних осіб у процесі 

(В.К. Случевський) [10, с. 10]. 
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Сферою дії цього начала визнавалося провадження у справах про 

приватні злочини, які порушувалися лише за скаргою потерпілого та могли 

бути припинені в разі примирення сторін. Встановлення особливого порядку 

провадження в таких справах обґрунтовувалося тим, що вказані злочини 

мало зачіпають інтереси суспільства та держави. Надання права порушення 

справ приватно-публічного обвинувачення потерпілому пояснювалося 

«початком прощення потерпілого», тобто вимогою неприпустимості 

заподіяння потерпілому шкоди небажаним розголошенням злочину. Деякі 

вчені відмічали близькість справ приватного обвинувачення до цивільного 

провадження (І.Я. Фойницький, С.В. Познишев, Л.Я. Таубер) [10, с. 10]. 

Статут кримінального судочинства, прийнятий у 1864 році, значною 

мірою розширив диспозитивні засади участі потерпілого в кримінальному 

процесі. Під час провадження слідства потерпілий мав право приводити до 

суду свідків, які свідчили б на його користь, бути присутнім під час 

проведення всіх слідчих дій і з дозволу слідчого ставити питання 

обвинуваченому та свідкам, вимагати видачі всіх протоколів і постанов, 

надавати докази, знайомитися будь-коли з матеріалами справи й робити 

виписки з них, отримувати компенсацію за явку до суду, коли обвинувачений 

не з’являвся. Суд обмежувався оцінкою тих доказів, які надавалися 

сторонами, приватний обвинувач міг вільно, без судового контролю, 

припинити провадження, примирившись із обвинуваченим [11, с. 18].      

Більшість науковців були єдині у твердженні, що кримінальний процес 

не може перебувати у виключній залежності від дій сторін, оскільки він 

більше слугує державним інтересам і його мета – розкрити матеріальну 

істину. У процесі, заснованому на приватних началах, досягнення 

матеріальної істини визнавалося неможливим (В.К. Случевський, О.П. 

Чебишев-Дмитрієв).  

У деяких випадках провадження в кримінальних справах, що виникли в 

публічному порядку, ставилися законом у залежність від вирішення 

цивільним судом тих чи інших питань цивільного права. Такий порядок І.Г. 
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Щегловитов назвав «тимчасовим прихованим кримінально-приватним 

обвинуваченням». Фактично провадження у справі публічного 

обвинувачення залежало від розсуду приватної особи, в інтересах якої 

цивільний суд з’ясовував обставини [10, с. 11]. 

Після революції 1917 року радянська влада скасувала систему права, 

що існувала в Російській імперії. З 1919 року обвинувачення в Україні стало 

загалом публічним і лише Кримінально-процесуальний кодекс 1922 року 

передбачив право потерпілого підтримувати приватне обвинувачення в 

окремих справах. Примирення допускалося лише до набрання вироком 

законної сили. Якщо прокуратура з метою охорони публічного інтересу 

вступала у справу приватного обвинувачення, підтримання обвинувачення 

здійснювалося виключно прокуратурою і справа не підлягала припиненню в 

разі примирення потерпілого та обвинуваченого.  

Диспозитивні елементи процесу проявлялися в тому, що сторони, 

свідки, експерти, перекладачі, поняті могли подавати скарги на дії слідчого, 

що порушували чи обмежували їхні права: на повільність провадження, 

недотримання строків пред’явлення обвинувачення, застосування запобіжних 

заходів та на незаконні дії слідчого [11, с. 18–19]. 

У радянський період існування диспозитивності в кримінальному 

процесі визнавалося не всіма вченими. Використання терміна 

«диспозитивність» щодо кримінального процесу після революції 1917 року 

дуже часто носило негативний відтінок. Вважалося, що це суперечить 

принципу об’єктивної істини (обґрунтовувалася відома теорія формальних 

доказів, автором якої вважався А.Я. Вишинський). У кримінальному ж 

судочинстві категорії «диспозитивності», «змагальності», «об’єктивної 

істини» піддавалися публічному остракізму, а будь-яка спроба їх дослідити 

апріорі визнавалася безплідною, ідеологічно шкідливою та науково 

безпідставною. Так, М.О∙ Чельцов вважав, що радянський кримінальний 

процес повністю виключає засаду диспозитивності сторін, властиву 

буржуазному процесу. Його думку підтримував В.О. Рязановський [12, с. 87]. 
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Прибічниками думки про те, що диспозитивність діє у кримінальному 

процесі, були М.М. Полянський, М.С. Строгович, В.М. Савицький, 

А.Л. Ципкін, І.І. Потеружа та інші.   

Поштовхом до вивчення проблем диспозитивності в науці радянського 

кримінального процесу став розвиток теорії судового права. Визнавалось, що 

єдність процесуального права обґрунтована сукупністю принципів, на яких 

засновані кримінальний та цивільний процеси. У цьому зв’язку вченими 

проводились дослідження публічності у цивільному процесі та 

диспозитивності у кримінальному судочинстві. 

Проте, дія диспозитивності у кримінальному процесі пояснювалась не 

тільки міжгалузевим характером диспозитивності, як принципу судового 

права, але й перенесенням у кримінальний процес інституту цивільного 

позову                 (О.М. Ларін, А.Л. Ципкін, І.М. Гальперін). Адже, як слушно 

зазначає В.О.  Іваницький, системна єдність принципу характеризує його як 

елемент комплексного утворення (принципи кримінального процесу). 

Оскільки жоден з них не може функціонувати окремо, важливою є 

придатність принципу до органічного включення до системи аналогічних 

регуляторів [13, с. 183]. 

М.С. Строгович першим в науці кримінального процесу виділив 

диспозитивність матеріальну та процесуальну. Думка про те, що в деяких 

випадках приватна особа може розпоряджатися предметом кримінального 

процесу, була підтримана іншими вченими [10, с. 11]. М.М. Полянський 

прийшов до висновку про те, що цивільний позов та кримінальний позов (у 

розумінні обвинувачення перед судом) є видами одного поняття – позов. 

Обвинувачення визнавалось рушійною силою кримінального процесу, а отже 

у справах приватного обвинувачення потерпілий, маючи можливість 

розпорядження обвинуваченням, може своїми діями визначати рух процесу, 

тобто є суб’єктом матеріальної диспозитивності [10, с. 11]. 

Суд, прокурор, слідчий та орган дізнання не визнавалися суб’єктами 

диспозитивності. Висловлювалася думка про те, що ці учасники процесу не 
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мають свободи розпоряджатися наданими їм процесуальними правами, 

оскільки наявність конкретних умов для реалізації посадовою особою свого 

права перетворює це право на зобов’язання, яке походить зі змісту принципу 

публічності (В.М. Савицький, І.І. Потеружа, І.М. Гальперін).  

    У сучасних умовах положення особистості у всіх областях 

громадського життя, в тому числі у кримінальному судочинстві, істотно 

змінилося, що відбилося на розширенні кола процесуальних прав учасників 

кримінального процесу (у тому числі пов’язаних із реалізацією 

диспозитивності).  

Загальним для більшості визначень диспозитивності, які надаються в 

сучасній юридичній літературі, є поняття диспозитивності як свободи 

розпорядження правами (матеріальними та процесуальними) [10, с. 12]. 

Одним із перших досліджень диспозитивності в кримінальному процесі 

в Україні стала робота В.І. Шишкіна, де він визначив диспозитивність як 

універсальний принцип судочинства, що має спільні та відмінні риси як у 

цивільному, так і кримінальному процесі [14, с. 10–16]. 

Пізніше значним внеском у науку стала праця Л.М. Лобойка, який в 

комплексі дослідив структуру та правові гарантії реалізації принципу 

диспозитивності. Так, Л.М. Лобойко під принципом диспозитивності в 

кримінальному процесі розуміє правове положення, згідно з яким суб’єктам 

кримінального процесу надається й забезпечується можливість вільно, в 

межах закону, обирати способи поведінки для захисту своїх матеріальних 

(кримінально-правових та цивільно-правових) і процесуальних прав, а також 

впливати на хід і результати кримінально-процесуальної діяльності, 

головним призначенням якої є забезпечення гнучкості та повноти захисту 

заінтересованими суб’єктами процесу своїх прав, а також стимулювання 

їхньої активності в захисті цих прав [15, с. 227–228]. Право сторін 

розпоряджатися правами, на його думку, проявляється в декількох основних 

аспектах: 1) право на ініціювання кримінального процесу шляхом надання 

інформації про вчинений злочин органам дізнання, досудового слідства, 
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прокуратури та суду; 2) право розпоряджатися своїми матеріально-

правовими вимогами; 3) право розпоряджатися своїми процесуальними 

правами; 4) право розпоряджатися доказовим матеріалом [15, с. 221]. 

С.Л. Деревянкін пропонує визначати принцип диспозитивності як 

основне нормативне положення кримінального судочинства, що виражає 

свободу суб’єктивно заінтересованої особи самостійно або за допомогою 

захисника (представника) визначати форми та способи захисту порушеного 

права або охоронюваного законом інтересу, предмет процесуального 

провадження, а також його долю та долю процесу в різних процесуальних 

стадіях і провадженнях процесу [6, с. 8]. 

О.П. Герасимчук вважає, що принцип  диспозитивності – це  

об’єктивно  обумовлене,  нормативно виражене  основне  положення,  що  

передбачає  можливості  учасника кримінального  процесу  визначати  на  

власний  розсуд  у  межах  закону  форми  та способи  захисту  своїх  прав 

[11, с. 39]. Крім того, О.П. Герасимчук, дослідивши структуру принципу 

диспозитивності, запропонував поділ його елементів на матеріальні та 

формальні. На його думку, матеріальна диспозитивність полягає у свободі 

сторін розпоряджатися долею обвинувачення та впливати  на  рух  

кримінальної  справи. До  елементів  матеріальної  диспозитивності  О.П. 

Герасимчук відносить: 1) ініціювання  порушення  справи; 2) ініціювання  

закриття  справи; 3) діяльність  потерпілого  щодо  подальшого  підтримання  

обвинувачення  в разі  відмови  прокурора  від  обвинувачення  чи  зміни  

прокурором  у  суді попереднього  обвинувачення;  4) діяльність  щодо  зміни  

матеріальних  вимог (зміни  обвинувачення)  у  справі;  5) діяльність  щодо  

апеляційного  чи касаційного оскарження рішень, якими закінчується 

провадження у справі [11, с. 58]. 

Формальна  диспозитивність  загалом зводиться О.П. Герасимчуком  до  

свободи  особи  розпоряджатися  наданими  їй  процесуальними засобами, це 

свобода вибору процесуальних засобів захисту та здійснення їх учасниками 

кримінального процесу. У змісті формальної (процесуальної) 
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диспозитивності вчений виділяє такі повноваження особи: зупинення 

провадження справи; оскарження дій процесуальних органів; відмова від 

захисника чи представника; надання доказів у справі та доказування 

обставин, що входять у предмет доказування; подання та свобода 

розпорядження предметом цивільного позову; свобода вступу до процесу; 

свобода пошуку та надання доказів; свобода у виявленні клопотань; свобода 

у виявленні відводів; свобода виступу в дебатах [11, с. 58]. 

В сучасній кримінально-процесуальній теорії погляд про поділ 

диспозитивності на два види (матеріальну та процесуальну) розділяють 

також інші вчені: О.С. Александров, С.С. Пономаренко, Є.В. Васьковський,                          

І.С. Дікарьов, М.О. Ноздріна.  

Отже, дослідивши підходи науковців до розуміння змісту 

диспозитивності як засади права, вважаємо за можливе окреслити характерні 

риси диспозитивності як засади кримінального провадження. Так, 

характерними рисами диспозитивності як засади кримінального 

процесуального права є: 1) закріплення диспозитивності в нормах 

КПК України; 2) дія на всіх стадіях кримінального провадження; 3) 

нерозривний зв’язок із іншими засадами кримінального процесу, зокрема 

засадами публічності, змагальності та презумпції невинуватості; 4) вплив на 

форму й зміст стадій та інститутів кримінального процесу (такий вплив 

виявляється в тому, що в зазначених КПК України випадках рух процесу 

залежить від суб’єктивної волі суб’єктів кримінального процесу у випадках 

та формах, передбачених у правових нормах, наприклад, залежно від 

ініціативи учасників процесу відбувається апеляційне, касаційне 

провадження, розпочинаються та припиняються справи приватного 

обвинувачення, укладаються угоди в кримінальному провадженні, 

здійснюється підтримання обвинувачення потерпілим та/або його 

представником у раніше пред’явленому обсязі, в разі зміни прокурором 

обвинувачення тощо); 5) її порушення на будь-якій стадії означає 

незаконність рішення у справі й тягне за собою його скасування; 6) 
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запровадження в КПК України норм, що розширюють свободу дій суб’єктів 

кримінального процесу (і цим самим посилюють диспозитивні засади), 

відповідають обраній в Україні євроінтеграційній політиці щодо 

забезпечення права на справедливий суд. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаємо за можливе 

запропонувати авторське визначення поняття диспозитивності як засади 

кримінального провадження, під якою слід розуміти закріплену в 

кримінальному процесуальному законі юридичну можливість суб’єктів 

кримінального процесу на власний розсуд та з власної ініціативи на всіх 

стадіях кримінального провадження в межах та у спосіб, що передбачені 

кримінальним процесуальним законом, обирати засоби та форми захисту й 

реалізації своїх прав, чим безпосередньо здійснювати вплив на рух та 

завершення кримінального провадження. 

Слід звернути увагу, що диспозитивність як правове явище в 

дослідженнях вчених-правників розглядається не лише як правова засада 

(принцип права), а також як метод правового регулювання. 

Методи правового регулювання в кримінальному процесі є 

категоріями, через які виявляється вплив держави на всі суб’єкти процесу, а 

також одних суб’єктів на інші.  

Метод являє собою вираження дії права, а не його конструктивну 

основу. Метод є способом організації правових зв’язків, впливає на 

поведінку людей, визначаючи правовий статус учасників правовідносин, є 

елементом не тільки об’єктивного, але й суб’єктивного порядку, відіграє 

певну роль у безпосередньому праворегулюванні. Метод забезпечує 

зворотній вплив правових принципів на суспільні відносини шляхом 

застосування юридичних норм до конкретних випадків [16, с. 14–15].      

Метод правового регулювання вказує на те, яким чином суспільні 

відносини врегульовані, відображає певний підхід до правового регулювання 

суспільних відносин. 
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П.М. Рабінович визначає метод правового регулювання як специфічний 

спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за 

допомогою правових норм та інших юридичних засобів [17, с. 124]. 

Інші вчені під методом правового регулювання розуміють систему 

правових засобів (дозволу, зобов’язання та заборони), яка здійснює 

цілеспрямований вплив на волю суб’єктів права відповідно до характеру 

предмета правового регулювання та державної волі, що виражається в меті та 

завданні регулювання [18, с. 711].  

   Зміст методу становить поєднання трьох невід’ємних компонентів: 

дозволу, зобов’язання та заборони. Залежно від переважання в них того чи 

іншого прийому виділяються імперативний (використання прийомів 

заборони й (або) зобов’язання) та диспозитивний (переважання дозволів) 

методи [19, с. 705]. 

Так, Л.М. Лобойко характеризує диспозитивний метод кримінально-

процесуального права як метод правового регулювання, функціональним 

призначенням якого є забезпечення реалізації положень принципу 

диспозитивності, а змістом – врегулювання правовідносин між суб’єктами, 

які беруть участь у кримінальній справі, встановленням прав і гарантій 

вільного користування ними. Найвищим за ієрархією в системі елементів 

диспозитивного методу науковець визначає свободу суб’єктів процесу 

розпоряджатися своїми матеріальними та процесуальними правами за 

активною участю органів, які ведуть кримінальний процес. 

Підпорядкованими основному положенню є обов’язок прокурора, слідчого 

роз’яснити особам, що беруть участь у справі, їхні права; обов’язок 

прокурора, слідчого й особи, яка провадить дізнання, забезпечити особам, що 

беруть участь у справі, можливість реалізації їхніх прав; забезпечена законом 

можливість заінтересованих суб’єктів кримінального процесу активно 

впливати на його рух і результати; право на оскарження заінтересованими 

суб’єктами кримінального процесу дій і рішень органів, які його ведуть [15, 

с. 218–228].  
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Із загальнотеоретичних і методологічних позицій диспозитивність 

розглядають як «особливу модель побудови правової матерії». Зокрема, 

С.С. Алексєєв вважає, що вона є однією з таких моделей (дозволеної або 

диспозитивної побудови правового матеріалу, що реалізується в схемі: 

суб’єктивне право – юридичні гарантії), котра базується на приватному праві. 

Її зміст – у наданні особі можливості самій, своєю волею визначати власну 

поведінку, що відкриває простір для діянь особи за своїм баченням, за своєю 

волею і в своїх інтересах [20, с. 589].    

З цією позицією погоджується П.В. Хряпінський, який розглядає 

диспозитивність як загально-правовий, універсальний метод правового 

регулювання, що виражається в нормативно передбаченій можливості вибору 

особою того чи іншого варіанта поведінки за власною волею на свій розсуд 

[21, с. 150].   

Е.Л. Сидоренко вважає, що диспозитивний метод правового 

регулювання заснований на наданні приватній особі можливості самій 

визначати та контролювати свою поведінку [22, с. 33].  

В.А. Басаєв зазначає, що диспозитивний метод у ході формування прав 

і обов’язків у відносинах «особа, наділена правом, – особа, що спричинила 

шкоду» проявляє себе в двох аспектах: надає суб’єктам право діяти на 

власний розсуд і в той же час обмежує їхню волю через заборони на 

перевищення меж заподіяння шкоди за згодою потерпілого [19, с. 705]. 

Відображення диспозитивності в нормах права як шляхом закріплення 

принципу диспозитивності або окремих його елементів у нормі права, так і 

шляхом «розчинення» диспозитивності в нормах права, як слушно зазначає 

Р.Є. Гентош, є виявом певного підходу до правового регулювання тих чи 

інших суспільних відносин, а саме диспозитивного методу правового 

регулювання [23, с. 31]. 

Змістом диспозитивності є певна свобода дій суб’єкта щодо 

розпорядження своїми матеріальними або процесуальними правами. В цьому 

значенні диспозитивності як методу правового регулювання притаманні такі 
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ознаки, що в своїй сукупності становлять її формулу: 1) формально-

юридична рівність суб’єктів правовідношення; 2) існування варіантів 

поведінки серед тих, що передбачені законом (вибірковість); 3) опція вибору 

варіанту поведінки належить суб’єкту правовідношення (автономія волі та 

правова ініціативність); 4) гарантованість вибору поведінки без негативних 

наслідків для суб’єкта права [24, с. 24].    

Таким чином, узагальнюючи наявні в науковій доктрині підходи, 

вважаємо, що диспозитивний метод кримінального процесуального 

регулювання – це специфічний спосіб владного впливу на процесуальну 

поведінку суб’єктів кримінального процесу з метою впорядкування 

кримінально-процесуальних відносин за допомогою закріплення в нормах 

кримінального процесуального закону дозволів, які передбачають вільну 

саморегуляцію суб’єктами власної поведінки в межах та у спосіб, визначені 

таким законом. 

Також варто звернути увагу на необхідність розмежування таких 

правових категорій як диспозитивний метод кримінального процесуального 

регулювання та диспозитивний режим кримінального процесуального 

регулювання.  

Так, наприклад, В.А. Басаєв вважає, що диспозитивний режим – це 

поєднання диспозитивних й імперативних методів, перші з яких 

забезпечують реалізацію загальних дозволів у кримінально-правових 

відносинах, а другі створюють гарантії здійснення суб’єктивного права на 

розпорядження приватним інтересом, компенсацію заподіяної шкоди, 

примирення з винним або притягнення його до кримінальної 

відповідальності [19, с. 705]. На думку В.А. Басаєва, формула 

диспозитивного режиму «суб’єктивне право –  юридична гарантія» 

передбачає, що методи правового регулювання не тільки визначають свободу 

сторін діяти на власний розсуд, але й забезпечують гарантії захисту 

суб’єктивного права через покладення обов’язків та заборон на учасників цих 

відносин. Від того, наскільки повно визначені права та обов’язки суб’єктів 
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правовідносин, регламентовані варіанти поведінки та можливі правові 

наслідки залежить ефективність диспозитивного методу правового 

регулювання [19, с. 704]. 

О.М. Поліщук виокремлює чотири основні ознаки диспозитивного 

правового режиму, а саме: 1) встановлюється й забезпечується державою; 

2) має на меті регулювання конкретних суспільних відносин на 

законодавчому рівні (примирення й приватне кримінальне переслідування); 

3) являє собою специфічну сукупність правових засобів, які реалізуються 

шляхом надання суб’єктивних прав та покладення юридичних обов’язків; 

4) скеровує суспільні відносини на задоволення інтересів окремих суб’єктів 

права шляхом стимулювання необхідних сторін їхньої діяльності та 

обмеження небажаних [25, с. 150].  

О.М. Поліщук під диспозитивним правовим режимом у кримінальному 

праві розуміє системну тріаду диспозитивних принципу, методу правового 

регулювання та норм, яка надає формально рівноправним суб’єктам 

кримінально-правових відносин можливість вільно й правомірно 

встановлювати взаємні права та обов’язки, а також дискреційно обирати 

альтернативно вказаний у кримінальному законі варіант поведінки 

(реалізовувати певне право або утримуватися від його реалізації на власний 

розсуд без негативних наслідків) [25, с. 151]. 

Е.Л. Сидоренко вважає, що диспозитивна модель правового 

регулювання заснована на наданні приватній особі можливості самостійно 

визначати та контролювати свою поведінку. В такому разі логічна схема 

методів і засобів правового регулювання укладається в модель «суб’єктивне 

право – юридична гарантія». Суб’єктивне право формується на основі 

дозволів, юридичні гарантії – на основі зобов’язань і заборон. При цьому 

диспозитивна модель кримінально-правового регулювання не зводиться до 

математичної переваги прийомів дозволу, а передбачає розумне поєднання 

диспозитивних та імперативних методів. Законодавець встановлює загальний 

дозвіл, якому кореспондують конкретні заборони й зобов’язання. Якщо в 
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дозволах закріплена правова можливість для реалізації суб’єктивного права, 

то в заборонах і зобов’язаннях – юридичні гарантії здійснення цього права 

[22, с. 34]. 

Як зазначає Б.Б. Бідова, кінцевою метою диспозитивного режиму 

кримінально-правового регулювання є забезпечення безпеки приватної особи 

у сфері кримінально-правових відносин, а проміжними – забезпечення 

свободи особи в рамках користування належним їй благом, відновлення прав 

потерпілого, розширення можливостей для самозахисту тощо [18, с. 711].   

Таким чином, можемо констатувати, що хоча такі правові категорії як 

диспозитивний метод кримінального процесуального регулювання та 

диспозитивний режим кримінального процесуального регулювання є 

близькими за значенням, проте – не тотожними. Диспозитивний режим 

кримінального процесуального регулювання є ширшим за значенням 

поняттям, оскільки являє собою поєднання імперативного й диспозитивного 

методів у рамках моделі «суб’єктивне право та юридичні гарантії» та не 

обмежується виключно диспозитивним способом впливу. Вони 

співвідносяться як ціле (диспозитивний режим кримінального 

процесуального регулювання) та частина (диспозитивний метод 

кримінального процесуального регулювання). 

Багатоаспектність поняття диспозитивності як загальної засади 

кримінального провадження зумовлює необхідність детального аналізу її 

змісту (сутності). На нашу думку, сутність засади диспозитивності 

виражається у формах її прояву в КПК України. А тому для розуміння 

сутності засади диспозитивності слід розглянути такі форми прояву. 

Традиційно диспозитивність у кримінальному судочинстві пов’язується зі 

справами приватного та приватно-публічного обвинувачення. Однак цим не 

вичерпуються інститути кримінально-процесуального права, які відчувають 

на собі «вплив» диспозитивності.   

У статті 26 КПК України, де проголошено диспозитивність як загальну 

засаду кримінального провадження, зазначено, що сторони кримінального 
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провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що 

передбачені цим Кодексом. 

Друга та третя частина цієї статті містять норми, які регулюють 

відносини судової юрисдикції, встановлюючи, що відмова прокурора від 

підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття 

кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті 

питання, що винесені на їхній розгляд сторонами та віднесені до їхніх 

повноважень цим Кодексом.  

Частиною 4 статті 26 КПК України закріплено інститут кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення, яке розпочинається лише 

на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, 

передбачених цим Кодексом, – його представника від обвинувачення є 

безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі 

приватного обвинувачення. Тобто у випадках, коли злочином завдано шкоду 

переважно приватним інтересам, законодавець вважає за можливе обмежити 

дію засади публічності та покладає на потерпілого вирішення на власний 

розсуд питання звернення до держави за захистом порушеного права.   

Крім вказаного, стаття 26 КПК України, зі змісту якої вбачається суть 

диспозитивності, не містить інших форм реалізації цієї засади. Водночас 

прояви диспозитивності простежуються в інших нормах КПК України. 

Зокрема, диспозитивність виражається в тому, що права й обов’язки 

потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо 

неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до 

провадження як потерпілого (ч. 2 ст. 55 КПК України), а не з моменту 

визнання її потерпілою постановою слідчого, як це було за нормами КПК 

1960 року.  

У КПК України значно розширено коло випадків здійснення 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Задля 

можливого відновлення та збереження подружніх, сімейних та інших 
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близьких родинних стосунків законодавець передбачив для потерпілого 

можливість вибору стосовно подання заяви про вчинення щодо нього 

кримінального правопорушення, якщо воно вчинене його дружиною 

(чоловіком), іншим близьким родичем, членом сім’ї потерпілого (пп. 2, 3 ст. 

477 КПК України). 

Певною мірою приватні засади спостерігаються й у кримінальних 

провадженнях публічного обвинувачення у випадках, коли особа не подала 

заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, а слідчий, 

прокурор, суд визнають її потерпілою лише за її письмовою згодою (ч. 7 ст. 

55 КПК України).  

Важливим проявом диспозитивності слід визнати інститут угод. 

Законодавчо закріплена можливість укладання таких видів угод (ст. 468 

КПК України): угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим; угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим 

про визнання винуватості. У зв’язку з загальносвітовою тенденцією 

поширення відновної (ресторативної) юстиції вказана норма є досить 

актуальною. Запровадження інституту угод про примирення також видається 

доцільним, з огляду на збільшення шансів потерпілих на відшкодування їм 

шкоди, завданої злочином; сторони набувають для себе певних 

процесуальних та матеріально-правових гарантій. Тим більше, що в разі 

укладення угод не виключається застосування до злочинця державного 

осуду. Однак угоди про примирення не можуть бути укладені у 

провадженнях щодо тяжких і особливо тяжких злочинів, що в цих випадках 

зумовлено необхідністю захистити інтереси суспільства. В таких категоріях 

справ підозрюваний, обвинувачений можуть реалізувати своє диспозитивне 

право на укладення угоди про визнання винуватості, забезпечивши собі 

більш «сприятливі» умови, наприклад: виключення з обвинувального акта 

окремих епізодів обвинувачення; м’якішу кваліфікацію злочину тощо. 

Детальніше питання укладання угод про визнання винуватості між 
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прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим буде висвітлено в 

наступному розділі.    

Чітко виражений диспозитивний характер має інститут цивільного 

позову (ст. 128 КПК України). Диспозитивність цивільного позову в 

досудовому розслідуванні полягає насмперед у тому, що пред’явлення 

цивільного позову – це право, а не обов’язок особи, якій злочином завдано 

шкоду. Особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальному 

провадженні, має право не скористатися перевагами «з’єднаного» процесу, а 

пред’явити його в порядку цивільного судочинства. При цьому 

диспозитивність проявляється також у формуванні вимог, тобто вказуванні 

постраждалим, які види шкоди йому мають бути відшкодовані [26, с. 135]. 

Підозрюваний, обвинувачений мають право на будь-якій стадії 

кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, 

територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення 

(ч. 1 ст. 127 КПК України). 

Право розпоряджатися доказовим матеріалом, на думку 

В.К. Волошиної, є диспозитивним правом учасників кримінального процесу. 

Так, давання показань є правом, а не обов’язком підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого. При цьому показання підозрюваного, 

обвинуваченого мають двояку природу: вони є джерелом доказів і засобом 

реалізації права цих осіб на захист.  Крім того, важливим проявом 

диспозитивності в кримінальному провадженні слід визнати право свідка на 

давання показань – у випадках, коли своїми показаннями він викривав би 

себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї у вчиненні кримінального 

правопорушення [26, с. 138]. 

Також прояви диспозитивності вбачаються у праві судового 

оскарження та праві оскарження прокурору вищого рівня рішень, дії чи 

бездіяльності слідчого або процесуального керівника (ст. 303 КПК України). 

Однією з форм прояву диспозитивності в судовому провадженні в суді 

першої інстанції є право обвинуваченого обирати склад суду, який 
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розглядатиме справу: кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, 

здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням 

обвинуваченого – судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних. 

(ч. 3 ст. 31 КПК України). 

Важливе значення має диспозитивне право підозрюваного, 

обвинуваченого заперечувати проти закриття щодо нього кримінального 

провадження та звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 285 

КПК України). 

Розширення меж диспозитивності пов’язане також із запровадженням у 

КПК України скороченої форми судового розгляду кримінального 

провадження (ч. 3 ст. 349 КПК України) та спрощеного провадження 

(ст. 381 КПК України) з урахуванням тяжкості злочину та складності 

з’ясування його обставин.  

Як вже зазначалося, ще одним проявом диспозитивності на стадії 

судового провадження є право потерпілого підтримувати обвинувачення в 

суді в разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення 

(ч. 2 ст. 340 КПК України). 

Поширеною є реалізація засади диспозитивності на інших стадіях 

кримінального судочинства. Внесення апеляційної чи касаційної скарги є 

приводом для розгляду провадження в суді апеляційної та касаційної  

інстанцій. До диспозитивних також належить право особи, яка подала 

апеляційну чи касаційну скаргу, відмовитися, змінити чи доповнити її 

(ст. 403, 432 КПК України).   

Аналогічним чином прояви диспозитивності вбачаються в провадженні 

за нововиявленими або виключними обставинами: учасники судового 

провадження на свій розсуд приймають рішення щодо подання заяви про 

перегляд судового рішення (ст. 460 КПК).  

Як бачимо, диспозитивність знаходить своє непряме вираження в 

комплексі процесуальних норм, якими врегульовані приватно-правові та 
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публічно-правові відносини в кримінальному провадженні. Інакше кажучи, 

диспозитивність реалізується у взаємодії приватних та публічних засад.  

Таким чином, до інститутів, у межах яких реалізується принцип 

диспозитивності в кримінальному провадженні України, можна віднести: 

інститут приватного обвинувачення, інститут угод у кримінальному 

провадженні, інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з примиренням обвинуваченого з потерпілим, інститут судового розгляду за 

участю суду присяжних, інститут цивільного позову в кримінальній справі, 

інститут відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення, 

інститут зміни обвинувачення прокурором, інститути апеляційного та 

касаційного оскаржень, інститут перегляду в зв’язку з нововиявленими та 

виключними обставинами тощо. Водночас слід зробити застереження 

стосовно того, що вищенаведений перелік інститутів, у межах яких 

реалізується принцип диспозитивності в кримінальному провадженні, не є 

вичерпним, окремі аспекти диспозитивності частково простежуються й в 

інших кримінально-процесуальних інститутах на всіх стадіях провадження. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що процес 

становлення такої засади кримінального провадження, як диспозитивність, є 

досить тривалим та складним як у науці кримінального процесу, так і на 

законодавчому рівні.  

З огляду на теоретичні аспекти поняття «диспозитивність» у науці 

кримінально-процесуального права, виділення законодавцем 

диспозитивності як самостійної засади кримінального провадження свідчить 

про впровадження у вітчизняний кримінальний процес загальноєвропейських 

ознак кримінального судочинства. Функціонування як засади 

диспозитивності, так і диспозитивного методу правового регулювання в 

кримінальному процесі свідчить про гуманізацію кримінального 

провадження як основну сучасну тенденцію розвитку кримінальних 

процесуальних відносин та полягає у формуванні найсприятливішого режиму 
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реалізації прав і свобод суб’єктами кримінального процесу з метою 

забезпечення права на справедливий суд.      

 

1.2 Співвідношення диспозитивності з іншими засадами 

кримінального провадження 

 

Розширення процесуальних прав учасників процесу, надання й 

забезпечення можливості вільного розпорядження ними, закріплене в 

КПК України, сприяє розвитку диспозитивних засад у кримінальному 

провадженні.  Водночас диспозитивність не є самодостатнім принципом 

кримінального провадження, а існує у взаємозалежності та 

взаємообумовленості з іншими засадами кримінального провадження. 

Реалізація засади диспозитивності в кримінальному провадженні тісно 

пов’язана з дією низки інших передбачених у КПК України засад 

кримінального провадження. Здійснивши аналіз положень КПК України та 

спеціалізованої юридичної літератури з цього питання, вважаємо, що до них 

слід насамперед віднести засади: публічності, змагальності, рівності перед 

законом і судом та презумпції невинуватості. У зв’язку з цим, на нашу думку, 

для повнішого з’ясування сутності засади диспозитивності як організаційної 

складової в кримінально-процесуальній діяльності прокурора важливо 

визначити її співвідношення з вищеокресленими засадами кримінального 

провадження. Для того, щоб визначити таке співвідношення засади 

диспозитивності й інших засад кримінального провадження, які 

безпосередньо впливають на можливість її реалізації та функціонування, 

вважаємо за необхідне передусім звернути увагу на зміст цих засад та на їх 

фактичну взаємодію. 

Так, зміст диспозитивності походить із демократичних засад 

кримінального судочинства, характерних для країн Європи, так званої 

змагальної чи змішаної форми процесу. Саме за такої моделі в 

кримінальному процесі більш широко запроваджується можливість 
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альтернативи (обвинувачення підтримує державний обвинувач або ж і сам 

потерпілий, передбачена можливість судового компромісу тощо). Також для 

цієї моделі характерною ознакою є активна роль як державних органів, так і 

приватних осіб в ініціюванні питань відкриття кримінального провадження, 

ширше коло справ приватного та приватно-публічного обвинувачення, 

дієвий інститут відновного правосуддя та медіації. Така активність 

спрямована перш за все на захист прав, свобод та законних інтересів людини, 

надаючи їй більший вибір вільної поведінки в межах закону. 

Як правило, це відбувається за рахунок звуження публічної складової. 

За загальним правилом рушійною силою кримінального процесу є засада 

публічності (офіційності або державності), що передбачає обов’язок 

державних органів та посадових осіб, які здійснюють кримінальне 

судочинство, розпочати досудове розслідування в разі встановлення ознак 

кримінального правопорушення чи закрити кримінальне провадження в разі 

наявності обставин, що перешкоджають провадженню, або при 

недоведеності вини обвинуваченого [27, с. 7].  

Суть цієї засади обумовлена насамперед кримінальним правом, тому 

що в ньому держава визначає в інтересах всього народу (публіки) 

кримінально-правові заборони та покарання за їх порушення. Оскільки 

норми кримінального права знаходять свою реалізацію в кримінально-

процесуальній формі, переважність принципу публічності (засади 

державності) для кримінального процесу є неминучою й доцільною [27, с. 8].  

На законодавчому рівні зміст засади публічності розкритий у ст. 25 

КПК України. Так, засада публічності в кримінальному провадженні 

проявляється в тому, що прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї 

компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку 

безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за 

винятком випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате 

лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви 

(повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити 
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всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального 

правопорушення та особи, яка його вчинила. 

Науковцями та практиками розширено обсяг поняття засади 

публічності кримінального судочинства та визначено її як принцип офіційної 

діяльності державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальне 

судочинство, визначення напряму їхньої діяльності приписами кримінально-

процесуального права [28, с. 16]. 

Ю.П. Аленін є прибічником широкого тлумачення принципу 

публічності. На його думку, принцип публічності покладає на органи 

прокуратури, слідства такі обов’язки: будучи поінформованими про вчинене 

кримінальне правопорушення, посадові особи цих органів зобов’язані 

розпочати кримінальне провадження, розслідувати його й передати для 

вирішення суду, незалежно від того, чи є відповідне прохання про це 

потерпілого (крім випадків, що стосуються приватного обвинувачення); 

встановити всі суттєві для провадження обставини, спираючись передусім на 

особисту ініціативу; на прокурора покладається обов’язок передати 

обвинувальний акт у суд, де він підтримує обвинувачення; суд забезпечує 

всебічне та вичерпне дослідження обставин кримінального провадження, він 

не обмежений доказами, які надані обвинуваченим, захисником, а самостійно 

перевіряє необхідні докази, з’ясовуючи важливі для провадження обставини, 

й тим самим забезпечує доведеність вини; суд зобов’язаний постановити 

рішення, не будучи пов’язаним позиціями інших осіб, які розслідують 

кримінальне провадження [29, с. 30–32].    

О.С. Степанов розглядає публічність як принцип кримінального 

процесу, яким визначаються вимоги цілеспрямованої процесуальної 

активності та ініціативності суб’єктів, уповноважених на ведення 

кримінального процесу, спрямований на захист особи, суспільства й держави 

від кримінальних правопорушень, охорону прав і законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування й судового розгляду з тим, щоб 
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кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу й щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура [30, с. 138].   

Розглядаючи публічність у співвідношенні з диспозитивністю,                    

Ю.М. Грошевий протиставляє одну засаду іншій. Публічність він визначає як 

побудову кримінального процесу, за якої розслідування, розгляд і вирішення 

кримінальної справи проводяться державними органами в державних 

інтересах і через їхні посадові обов’язки поза залежністю від волі й розсуду 

громадян, організацій, інтереси яких безпосередньо порушені злочином. 

Засади диспозитивності розуміються як закріплені в нормах кримінально-

процесуального права ідеї свободи суб’єктів кримінально-процесуальних 

відносин, таких, що мають у справі матеріально-правовий або особистий 

інтерес, на свій розсуд розпоряджатися процесуальними правами з метою 

виникнення, руху або закінчення провадження для захисту своїх 

суб’єктивних прав або охоронюваних законом інтересів [31, с. 137].  На 

думку вченого, публічно-правова природа кримінального судочинства не 

виключає існування диспозитивних засад у кримінальному процесі [32, 

с. 498]. 

 Прийнятнішим в умовах сьогодення є погляд, згідно з яким ці дві 

засади споріднені між собою і залежні одна від одної.  

На думку О.О. Седаш, приватна засада допомагає засаді публічній 

розкривати злочини, викривати та притягувати до кримінальної 

відповідальності винних і, навпаки, звільняти від кримінальної 

відповідальності та покарання невинних, а також одночасно стежить за тим, 

щоб компетентні органи в процесі розслідування та розгляду справи не 

робили б нічого, що суперечило б інтересам будь-якого учасника процесу 

[33, с. 53].  
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Слід погодитися з В.Т. Маляренком, який вважає, що публічність і 

диспозитивність не можуть існувати незалежно одна від одної. Вони є 

«засадами-конкурентами». Якщо одна з них звужується, інша, навпаки,  

розширюється. Побудова кримінального процесу лише на основі публічності 

або диспозитивності неможлива, оскільки посилення (розширення) засади 

публічності може призвести до набуття кримінально-процесуальною 

діяльністю репресивного характеру, а засади диспозитивності – до анархії. 

Від того, яка з цих засад наповнюється відповідним правовим змістом 

більше, а яка менше, залежить рівень правопорядку в державі та захищеність 

людей як від свавілля представників державних органів, так і від злочинного 

світу [34, с. 3].   

Значення цих засад В.Т. Маляренко пояснює на прикладі певних 

закономірностей. Так, у країнах, де пріоритет віддається диспозитивності, 

спостерігається така тенденція: чим вищий рівень правової культури народу, 

чим природніша й популярніша ідея «правослухняності», тим менше 

правових норм приймається в країні. При цьому дозволяється наявність 

прогалин у законодавстві, формуються правові норми лише на рівні засад без 

їхньої деталізації, допускається спрощення судочинства. Такі явища 

спостерігаються, зокрема, в країнах Європейського Союзу. Там, де превалює 

принцип публічності, на громадянина покладається великий обсяг обов’язків, 

а їх виконання забезпечується застосуванням суворих санкцій. Цей стан 

характеризується масовим невиконанням обов’язків, яке тягне за собою 

прийняття великої кількості найсуворіших нормативних актів, цільових 

програм, що накопичуються, а потім забуваються й не виконуються [34, с. 4].  

Якщо в приватних відносинах диспозитивність визначається 

принципом «дозволено все, що не заборонено законом», то в публічних 

відносинах диспозитивність має значно менші сферу та обсяг застосування. 

При цьому можливість вибору варіанта поведінки обмежена границями 

принципу «дозволено лише те, що передбачено законом» [35, с. 13]. 
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В.Т. Нор вважає, що раціональне поєднання засад публічності 

(офіційності) та диспозитивності й їх взаємодія дають можливість 

гармонійно поєднати інтереси особи (приватний інтерес) і держави 

(публічний інтерес) [27, с. 11].  

Слід зауважити, що Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

неодноразово звертав увагу на необхідність забезпечення державами балансу 

приватних і публічних інтересів у регулюванні суспільних відносин. Зокрема, 

у справі «Sporrong and Lonnroth v. Sweden» ЄСПЛ наголосив на тому, що 

держава має дотримуватися «справедливої рівноваги» між вимогами 

інтересів суспільства та необхідними умовами захисту основних прав 

особистості [36]. Така позиція ЄСПЛ базується на необхідності застосування 

принципу пропорційності в регулюванні суспільних відносин, похідному від 

принципу верховенства права. У найбільш загальному вигляді цей принцип 

вимагає, щоб правовий засіб, який застосовується, був пропорційним його 

меті, тобто індивідуальний тягар може бути покладений на особу правовим 

актом держави лише тією мірою, яка необхідна для досягнення певної 

легітимності та суспільно необхідної мети.  

У справі «Jalloh v. Germany» ЄСПЛ зазначив, що значення публічного 

інтересу в розслідуванні та покаранні певних злочинів може бути взято до 

уваги і зважено щодо індивідуального інтересу, який полягає в оперуванні 

доказами, отриманими на законних підставах. Однак публічний інтерес не 

може бути обґрунтуванням заходів, які заперечують саму сутність права 

заявника на захист, у тому числі права не свідчити проти себе [37]. 

У справі «Heaney and McGuinness v. Ireland» ЄСПЛ вказано, що 

публічний інтерес не може бути застосовано для обґрунтування 

використання відповідей, отриманих під тиском під час досудового слідства 

[38].    

З огляду на вищезазначені погляди правників, міжнародну судову 

практику й вимоги сьогодення, можемо дійти висновку, що для засад 

публічності та диспозитивності в кримінальному провадженні є характерним 
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єдиний механізм реалізації цих засад, направлений на забезпечення 

поєднання інтересів особи й держави. Оптимальним в умовах сьогодення 

вбачається таке співвідношення публічності й диспозитивності, яке, з одного 

боку, забезпечувало б умови для захисту осіб, суспільства та держави, 

охорони прав та законних інтересів учасників кримінального процесу, 

спонукало їх до активної участі в провадженні, а з іншого – не похитнуло б 

віру суспільства в справедливість та невідворотність покарання шляхом 

повного, всебічного та неупередженого встановлення фактичних обставин 

справи та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у 

вчиненні кримінальних правопорушень. 

 Такий висновок фактично знайшов вираження у ст. 2 КПК України 

щодо забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 

жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура.    

Так, публічності діяльності слідчого, прокурора та суду завжди 

кореспондує диспозитивність у діяльності інших суб’єктів процесу. 

Наприклад, зазначені органи не мають права перекладати обов’язок 

доказування на обвинуваченого: вони повинні діяти на підставі принципу 

публічності. Але обвинувачений може скористатися правом подання доказів, 

захищаючи власні права, свободи й законні інтереси та діючи при цьому на 

засадах диспозитивності.     

Доцільність переваги того чи іншого принципу на конкретному етапі 

кримінального провадження визначається законодавцем з урахуванням 

важливості даного етапу для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, можливості обмеження задля цього прав учасників 

провадження, значимості для них конкретного кримінально-процесуального 
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рішення. Взаємодія диспозитивності й публічності забезпечує існування 

декількох варіантів розвитку кримінально-процесуальної діяльності, її 

здійснення з урахуванням вимог повноти, всебічності та неупередженості. 

Істотний розвиток у кримінальному судочинстві диспозитивності за 

рахунок публічності є наслідком розширення засади змагальності. Побудова 

кримінального процесу на змагальній основі зумовила розширення засад 

диспозитивності з метою ефективного використання своїх прав сторонами.  

Змагальність як конституційна засада знайшла своє вираження у ст. 22 

КПК України, зміст якої полягає в самостійному обстоюванні в 

кримінальному провадженні стороною обвинувачення та стороною захисту 

їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають 

рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 

клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, 

передбачених КПК України. Під час кримінального провадження функції 

державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть 

покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи 

об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації 

сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.  

Дія принципу змагальності ґрунтується на переконанні: протилежність 

інтересів сторін найкраще забезпечить повноту матеріалів справи через 

активне виконання сторонами процесу притаманних тільки їм функцій. 

Принцип змагальності припускає поєднання активності сторін у забезпеченні 

виконання ними своїх процесуальних обов’язків із забезпеченням судом умов 

для здійснення наданих їм прав. При цьому важливим є встановлення 

оптимального співвідношення активності сторін та активності суду. 

Засада змагальності увійшла в кримінальний процес України на 

підставі основ англосаксонського визначення права та побудови даної 

правової системи.  
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Англійські представники школи права Г. Вейд та Дж. Роулс 

визначають елементи змагальності: виконання права всіма державними 

органами відповідно до правових норм, які захищають права та свободи 

людини і громадянина; обмеження діяльності правоохоронних органів 

засадами процесу; вирішення всіх правових проблем виключно суддею; 

неможливість покарання жодної особи за кримінальне правопорушення 

інакше як на підставі вироку суду [39, с. 204].   

Ми поділяємо думку С.О. Ковальчука щодо сутності принципу 

змагальності, яка передбачає сукупність нормативних приписів, що 

визначають таку побудову кримінального процесу, за якої функції 

обвинувачення та захисту, відокремлені від функції вирішення справи, 

виконуються сторонами, наділеними процесуальною рівноправністю 

(рівністю процесуальних прав, можливостей і засобів) для відстоювання 

своїх процесуальних інтересів у кримінальній справі, а суд, здійснюючи 

керівництво судовим засіданням, зобов’язаний забезпечити об’єктивне та 

неупереджене вирішення справи, створюючи сторонам необхідні умови для 

реалізації наданих їм процесуальних прав і виконання покладених на них 

процесуальних обов’язків. Така ідея дає можливість сприймати сторони як 

активних, зацікавлених у результатах розслідування та вирішення справи 

учасників кримінального процесу [40, с. 7–8]. 

Значення змагальності в кримінальному судочинстві визначається 

багатьма вченими як кращий засіб встановлення матеріальної істини. Ми 

згодні з такою позицією, адже змагальна діяльність учасників процесу 

призводить до активного пошуку доказів, що максимально наближає до 

встановлення фактичних обставин справи.   

Важливе значення для розуміння процесуального статусу прокурора в 

процесі має те, що сторона обвинувачення змагається зі стороною захисту. 

Як слушно зазначає О.Г. Яновська, змагальне кримінальне судочинство – це 

цілеспрямована комплексна діяльність із вирішення кримінально-правового 

конфлікту, спрямована на захист і відновлення порушених злочинними 



 

 

 

54 

діяннями соціальних цінностей шляхом виявлення та розкриття злочинів, 

покарання винних осіб та відшкодування завданої шкоди [41, с. 17]. 

На думку Л.Р. Грицаєнко, принцип змагальності зводиться практично 

до правила про те, що судовий розгляд виник і розвивається з огляду на 

вимоги сторін за умови обов’язкової їх участі в процесі. Сьогодні це 

положення фактично трансформувалось у принцип диспозитивності [42, с. 

191].   

Під час реалізації кримінальної процесуальної діяльності засада 

змагальності міцно пов’язана з засадою диспозитивності. Саме тісний зв'язок 

цих засад обґрунтовувало те, що до 2012 року вони містились в одній статті 

КПК України, що ускладнювало їх розуміння.    

Відповідно до висновків В.В. Навроцької диспозитивність може 

сприяти реалізації принципу змагальності в кримінальному судочинстві, 

оскільки деякі диспозитивні повноваження, надані особі законом, 

забезпечують рівноправність сторін у процесі. Наприклад, обов’язку 

прокурора подати апеляцію на незаконний вирок суду (що є проявом 

принципу публічності) відповідає диспозитивне право засудженого 

оскаржити вирок в апеляційному порядку. Наявність такого права ставить 

сторону захисту в рівне становище зі стороною обвинувачення [43, с. 54]. 

Змагальність нерідко тісно пов’язана з диспозитивністю, однак хибним 

є твердження про нерозривний зв’язок цих засад, адже змагальна побудова 

кримінального процесу можлива й на основі принципу публічності [43, с. 56]. 

Наприклад, Л.Д. Удалова, розкриваючи зміст засади змагальності, 

вказує на те, що однією з умов змагальності є диспозитивність у діях сторін, 

яка полягає в: 1) можливості реалізації вільного розсуду сторін 

(диспозитивності), сфера дії якого в загальному вигляді окреслена 

КПК України; 2) взаєминах сторони обвинувачення та суду в разі відмови 

обвинувача від обвинувачення. В таких випадках суд не має права вимагати 

від обвинувача обвинувальної активності [44, с. 57]. 
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Яскравим прикладом зв’язку змагальності та диспозитивності є право 

на оскарження дій, рішень чи бездіяльності посадових осіб державних 

органів, які здійснюють кримінальне провадження. Так, відповідно до вимог 

ст. 303 КПК України дії слідчого або прокурора під час досудового 

розслідування можуть бути оскаржені в суді. Диспозитивний характер права 

оскарження полягає в тому, що ініціатива процесу оскарження залежить від 

волі та бажання особи скористатися своїм правом на оскарження чи 

утриматися від реалізації такого права. 

Таким чином, правова сутність принципу змагальності сторін 

проявляється в його основних елементах, які виступають юридичними 

гарантіями його реалізації. До елементів цього принципу можна віднести 

свободу оскарження сторонами кримінального провадження до суду будь-

яких дій та рішень іншої сторони.  

Засада змагальності, зокрема, визначає спрямованість діяльності його 

учасників та передбачає розділення функцій обвинувачення, захисту та 

правосуддя, рівність процесуальних можливостей сторін, що забезпечується 

об’єктивністю й неупередженістю суду та свободою оскарження [45, с. 337].       

Як стверджував Ю.І. Стецовський, обрання примусового заходу в 

умовах змагального процесу під час реалізації принципу диспозитивності 

спонукає сторони до активних дій в обстоюванні своїх позицій перед 

незалежним судом [46, с. 147].    

На впровадження цієї ідеї у вітчизняний кримінальний процес 

вплинули також приписи Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, стаття 6 якої загалом гарантує право на 

справедливий суд: особа, обвинувачена у вчиненні правопорушення, повинна 

за загальним правилом мати право бути присутньою та безпосередньо брати 

участь у судовому засіданні стосовно встановлення обґрунтованості 

кримінального обвинувачення щодо неї [47, с. 214].  

Вказані норми враховуються і ЄСПЛ, зокрема вони знайшли своє 

відображення і в пп. 25, 26 рішення у справі «Жук проти України» [48]. 
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Про неприпустимість обмеження використання сторонами своїх прав 

ЄСПЛ наголошує в рішенні в справі «Корнєв і Карпенко проти України» 

[49]. Суд зазначає, що докази мають, як правило, подаватись у відкритому 

судовому засіданні в присутності обвинуваченого з розрахунку на аргумент у 

відповідь. Підсудному повинна бути надана відповідна та належна 

можливість заперечувати докази свідка обвинувачення й допитати його. 

Засудження не може ґрунтуватися виключно чи вирішальною мірою на 

показаннях, які сторона захисту не може заперечити. 

У справі «Brandstetter v. Austria» [50] ЄСПЛ вказав, що для того, аби 

кримінальний процес був змагальним, сторони обвинувачення та захисту 

повинні мати можливість ознайомитися з зауваженнями та доказами, 

представленими іншою стороною, й відповісти на них. Національне 

законодавство може виконати цю вимогу по-різному, але передбачений у 

ньому спосіб повинен гарантувати, щоб протилежна сторона знала про надані 

зауваження та могла їх коментувати. Непряма та чисто гіпотетична 

можливість для підсудного прокоментувати доводи обвинувачення, включені 

в текст рішення, не може вважатися справжнім еквівалентом права на їх 

безпосереднє дослідження та оспорювання. Всі докази зазвичай мають бути 

представлені на відкритому слуханні справи в присутності обвинуваченого 

для забезпечення можливості надати аргументи іншій стороні. Загальним 

правилом є вимоги ч. 1 та п. (d) ч. 3 ст. 6 Конвенції щодо надання підсудному 

відповідної та належної можливості висловлювати заперечення, а також 

ставити запитання свідкові обвинувачення або під час давання показань, або 

на пізнішому етапі (рішення ЄСПЛ у справі «Ludi v. Switzerland» [51]).   

Розділяємо думку О. Мохонько про те, що співвідношення засад 

змагальності та диспозитивності слід розуміти так: основи диспозитивності є 

рушійною силою, спонукають суб’єкти кримінально-процесуальної 

діяльності до активності дій. Засада змагальності, встановлюючи чіткий 

розподіл функцій між сторонами, балансуючи можливості, засіб та ступінь 

їхньої активності, робить процес максимально наближеним до такого, в ході 
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якого додержуються права та свободи учасників процесу та досягається мета 

кримінально-процесуального законодавства. Змагальність передбачає 

розподіл функцій обвинувачення, захисту й вирішення кримінального 

провадження. Наявність у сторін рівних юридичних можливостей для 

обстоювання своїх інтересів – це основа, без якої засада змагальності втрачає 

суть. Розширення диспозитивних засад кримінального процесу безперечно 

сприяє посиленню процесуальної рівності сторін, оскільки учасники мають 

можливість вільного вибору варіантів поведінки (альтернативу дій) залежно 

від характеру ситуації, яка склалася на певному етапі кримінального 

провадження, а також мети, якої бажає досягти суб’єкт кримінально-

процесуальної діяльності, здійснюючи певні дії або утримуючись від їх 

виконання [52, с. 117].   

Отже, на нашу думку, змагальність та диспозитивність співвідносяться 

через діалектичну єдність та боротьбу протилежностей, доповнюють одна 

одну, вступають у гармонічну взаємодію, створюють додаткові гарантії 

захисту прав і свобод людини та правосуддя. Засада змагальності забезпечує 

можливість реалізації повноважень сторін у кримінальному судочинстві. 

Також змагальність може бути забезпечена в разі надання сторонам 

кримінального провадження не тільки рівних прав та обов’язків, але й рівних 

можливостей їх реалізації. 

Зі вказаного вбачається тісний зв’язок диспозитивності з іншою 

засадою кримінального провадження – рівністю перед законом і судом (ст. 10 

КПК України), що виражається через можливість учасників кримінального 

провадження користуватися рівними правами та рівною мірою виконувати 

свої обов’язки, передбачені в КПК України, незважаючи на расу, колір 

шкіри, політичні, релігійні чи інші переконання, стать, етнічне та соціальне 

походження, майновий стан, місце проживання, громадянство, освіту, рід 

занять, а також за мовними або іншими ознаками. Винятком є випадки й 

порядки, передбачені КПК України, щодо певної категорії осіб (неповнолітні, 

іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) під час 
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кримінального провадження, які користуються додатковими гарантіями, а 

саме: щодо обов’язкової участі законного представника, адвоката – якщо 

підозрюваний (обвинувачений) – неповнолітній; обов’язкової участі 

перекладача – якщо особа є іноземцем тощо.  

У загальному розумінні рівність прав у судочинстві означає надання 

всім учасникам процесу рівних можливостей захистити свої законні інтереси, 

використовуючи надані їм права. Водночас, як наголошує О.Г. Яновська, 

рівноправність сторін повинна передбачати не тільки рівні можливості, а й 

те, що жодна зі сторін не повинна мати жодних істотних переваг порівняно з 

другою стороною [41, с. 36]. 

Принцип рівності учасників судового процесу в кримінальному 

провадженні є необхідним складником гарантії особи – права на 

справедливий судовий розгляд будь-якої справи, адже провадження у справі 

може бути насправді справедливим, коли протилежні сторони перебувають в 

однаковій ситуації  [53, с. 455]. 

З цього приводу в рішеннях ЄСПЛ (справи «Dombo Beheer B.V. v. The 

Netherlands» [54], «Надточій проти України» [55]) вказано, що принцип 

рівності сторін (принцип процесуальної рівності прав сторін) – один зі 

складників ширшої концепції справедливого судового розгляду – передбачає, 

що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою 

сторону (справу), в тому числі докази, в умовах, які не ставлять її в суттєво 

менш сприятливе становище порівняно з опонентом.  

Зазначена позиція також висловлюється Конституційним Судом 

України, який пояснює реалізацію засади рівності перед законом і судом як 

те, що кожен має гарантовані державою рівні права на захист прав і свобод у 

судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному 

процесуальним законом порядку в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та 

інстанцій [56]; це також передбачає єдиний правовий режим, який забезпечує 

реалізацію їхніх процесуальних прав, де сторони повинні мати рівні 

процесуальні можливості відновлення вказаних прав і свобод [57]. 
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О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік вказують, що зміст принципу 

рівності проявляється в рівності: 1) прав і свобод; 2) юридичних 

властивостей, у рамках яких суб’єкти права здійснюють свою діяльність; 3) 

перед законом і судом [58, с. 67]. 

О.І. Коровайко визначає такі складові засади рівності: матеріальне 

підґрунтя – однакова для всіх підпорядкованість закону й суду, процесуальна 

реалізація – рівні правові можливості участі у відстоюванні своїх прав, 

свобод та законних інтересів, забезпечувальна основа – заборона 

дискримінації та надання додаткового захисту окремим категоріям осіб [59, 

с. 240].  

Погоджуємось із думкою М.А. Костенко, яка відзначила, що засада 

рівності перед законом і судом є одним із вихідних положень кримінального 

процесу України, що полягає в однаковому застосуванні закону єдиним для 

всіх органом – судом – та забороні дискримінації будь-кого в процесуальних 

правах і встановленні додаткових процесуальних гарантій для осіб, що їх 

потребують. Зазначена засада кримінального провадження є універсальною 

та взаємодіє зі всіма іншими засадами [60, с. 123]. 

Вказане свідчить про взаємозалежність і взаємообумовленість засад 

диспозитивності та рівності, оскільки активне застосування диспозитивних 

засад у кримінальному процесі сприяє забезпеченню рівності прав учасників 

судочинства. Ці засади складають основу сучасної концепції справедливого 

суду та гарантують доступ учасників процесу до правосуддя. 

Заслуговує на увагу питання співвідношення диспозитивності з 

засадою презумпції невинуватості. Основу обох принципів становить інтерес 

особистості, обумовлений використанням процесуальних прав.  

Презумпція невинуватості як правове явище виражається у 

взаємопов’язаних між собою функціональних проявах, що визначають 

правовий статус особи, яка притягається до відповідальності, і реалізація 

яких гарантується правовими положеннями, що забезпечують законне та 

гуманне ставлення до такої особи. 
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У найзагальнішому вигляді правило презумпції невинуватості означає, 

що особа може бути визнана винуватою у вчиненні злочину та покарана 

лише за умови, що її вина буде доведена в передбаченому законом порядку 

та встановлена обвинувальним вироком суду. 

Метою засади презумпції невинуватості є убезпечення людини від 

свавілля держави та обов’язку доводити перед нею свою невинуватість, а 

головною функцією – попередження незаконного, необґрунтованого 

притягнення будь-якої особи до кримінальної відповідальності. 

Цей принцип знаходить своє вираження у статті 62 Конституції 

України, яка передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні 

злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не 

буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду.  

Деякі вчені визначають період дії презумпції невинуватості з часу 

розгляду питання про обмеження прав особи до моменту набрання вироком 

законної сили. Водночас дія принципу презумпції невинуватості частково 

відновлюється в стадії касаційного провадження, а в разі постановлення 

виправдувального вироку діє в повному обсязі під час перегляду справи у 

всіх інстанціях [61, с. 4].  

У КПК України засада презумпції невинуватості закріплена в статті 17, 

частина 2 якої фактично перекладає тягар доведення вини на сторону 

обвинувачення, визначаючи, що ніхто не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути 

виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза 

розумним сумнівом. 

Крім того, на сторону обвинувачення законом покладається обов’язок 

всебічно, повно й неупереджено дослідити обставини кримінального 

провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що 

пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову 
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оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних 

рішень (ст. 9 КПК України). 

Слушно зазначає О.Ю. Татаров, що в ідеалі презумпція невинуватості в 

її розумінні та застосуванні виключає односторонній обвинувальний підхід 

під час розслідування та вирішення кримінальних справ, не допускає 

швидких, необдуманих, безпідставних рішень про притягнення громадян як 

підозрюваних, так і обвинувачених. Вона спрямована на те, щоб кримінальні 

покарання застосовувалися лише до винних [62, с. 117]. 

Конкретизація положень щодо презумпції невинуватості відображена у 

правозастосовній практиці ЄСПЛ. Наприклад, у справі «Barberà, Messegué 

and Jabardo v. Spain» [63] в розумінні ЄСПЛ принцип презумпції 

невинуватості полягає в тому, що тягар доведення вини обвинуваченого 

покладається на обвинувачення, а всі сумніви повинні тлумачитися на його 

користь. Обвинувач повинен повідомити обвинуваченому про докази, наявні 

проти нього, для того, щоб він міг підготувати та надати доводи на свій 

захист, і, врешті-решт, обвинувачення повинне надати докази, достатні для 

визнання його винуватим. 

Саме в цьому аспекті міцним є зв’язок презумпції невинуватості та 

процесуальної диспозитивності. Ці дві засади в єдності складають сутність 

кримінально-процесуального доведення вини, основу якого становлять такі 

вимоги: 1) обвинувачення ґрунтується на доказах, отриманих законним 

шляхом; 2) обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях; 

3) головний тягар доведення вини обвинуваченого покладено на обвинувача; 

4) сумніви щодо доведення вини вирішуються на користь підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного [64, с. 66–67]. 

Зазначене свідчить, що забезпечення додержання презумпції 

невинуватості можливе через реалізацію диспозитивних засад діяльності 

прокурора. Лише за умови вчинення прокурором дій та ухвалення рішень на 

власний розсуд у визначений законом спосіб, незалежно від будь-якого 

впливу, гарантовано додержання презумпції невинуватості особи. В ході 
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вирішення прокурором питання про притягнення особи до відповідальності 

на варті її інтересів повинна стояти презумпція невинуватості, яка вимагає 

безсумнівного доведення вини особи у вчиненні інкримінованого їй діяння. 

Взаємозалежність презумпції невинуватості та диспозитивних засад 

діяльності прокурора має окремий прояв під час вирішення питання про 

закриття кримінального провадження. Саме з метою додержання презумпції 

невинуватості за наявності підстав прокурор як процесуальний керівник 

приймає рішення, передбачене ст. 284 КПК України. 

Крім того,  компонентою презумпції невинуватості є оцінка 

прокурором допустимості доказів кримінального провадження. Так, діючи 

виключно на диспозитивних засадах, процесуальний керівник повинен 

встановити докази, отримані з порушенням прав людини, отримані чи 

оформлені з порушенням встановленого кримінально-процесуальним 

законом порядку або неуповноваженим на те суб’єктом чи шляхом 

проведення дій, не передбачених КПК України; показання підозрюваного чи 

обвинуваченого, що були дані ним на досудовому слідстві без адвоката, в 

тому числі у випадках відмови від адвоката, та не підтверджені ним у суді; 

показання свідка чи потерпілого, основані на здогадках, чутках, 

припущеннях, а також якщо свідок не може вказати джерело їх отримання.  

Очевидним є те, що дотримання на стадії досудового розслідування 

такої засади кримінального провадження як презумпція невинуватості 

перебуває в безпосередній залежності від непорушності диспозитивних засад 

діяльності процесуального керівника. У такому співвідношенні вбачається 

причинно-наслідковий зв’язок: порушення принципу вільного користування 

прокурором своїми правами в передбачений законом спосіб може призвести 

до незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності.   

Тісний зв’язок цих двох засад кримінального провадження 

проявляється на стадії оскарження вироку суду. Диспозитивність учасників 

кримінального процесу виражається через використання ними права на 
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перегляд справи в апеляційній та касаційній інстанціях з метою досягнення 

презумпції невинуватості.  

Отже, вважаємо, що співвідношення засад презумпції невинуватості та 

диспозитивності слід тлумачити через принцип доведеності вини в 

кримінальному провадженні поза розумним сумнівом, тягар якого покладено 

саме на сторону обвинувачення, яка вільна розпоряджатися своїми правами з 

метою ефективної реалізації своїх функцій. 

Таким чином, підбиваючи підсумок, зазначимо, що, дослідивши зміст 

таких засад кримінального провадження, як публічність, змагальність, 

рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та визначивши їх 

фактичну взаємодію з засадою диспозитивності, підтверджуємо нашу 

гіпотезу про тісний взаємозв’язок між ними. Такий зв’язок полягає в тому, 

що існування однієї засади об’єктивно обумовлює існування іншої, окреслені 

засади є гармонійним продовженням одна одної, а порушення однієї засади, 

як правило, тягне за собою порушення іншої та навпаки. 

 

 

1.3 Прокурор як суб’єкт реалізації диспозитивних засад у 

кримінальному провадженні 

 

Реформування системи кримінальної юстиції, внесення змін до 

КПК України зумовлюють актуальність дослідження питань, пов’язаних із 

сутністю дискреційних повноважень та специфікою реалізації диспозитивних 

засад як організаційної складової в діяльності прокурора як суб’єкта 

кримінального провадження.  

Поняття та сутність повноважень прокурора досліджувались у 

наукових роботах В.В. Вапнярчука, В.О. Гринюка, О.В. Капліної, О.П. 

Кучинської, М.М. Михеєнка, Л.М. Москвич, М.А. Погорецького, Г.В. 

Попова, Д.Б. Сергеєвої, О.С. Старенького, М.М. Стефанчук, О.Ю. Татарова, 

Л.Д. Удалової, А.В. Шевченко, В.П. Шибіка, О.Г. Шило, М.Є. Шумила, 
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О.Г. Яновської та інших. Водночас ані дискреційні повноваження прокурора, 

ані диспозитивні засади в діяльності прокурора на всіх стадіях кримінального 

провадження в науковій літературі детально не вивчені, що зумовило 

необхідність їх подальшого аналізу та дослідження. 

В Юридичному словнику Блека поняття «дискреція» («discretion») 

визначається як «публічне офіційне (владне) повноваження або право діяти 

за певних обставин, керуючись особистим розсудом та совістю [65, с. 479]. 

Дискреція (від лат. discretio) зазвичай інтерпретується як можливість 

вирішення посадовою особою або державним органом будь-якого питання на 

власний розсуд [66, с. 195–196].  

О.М. Бондаренко визначає дискрецію як спосіб вирішення посадовою 

особою або державним органом питань, які не мають однозначного, повного 

або взагалі нормативного регулювання і тому останнє залежить від оцінки 

таких питань суб’єктом правових відносин [67, с. 24]. 

Юридична енциклопедія визначає дискреційну владу (від фр. 

discrétionnaire – залежний від власного розсуду) як спосіб реалізації публічної 

влади, відповідно до якого суб’єкт (орган чи посадова особа) застосовує 

надані йому в межах закону повноваження на власний розсуд, без 

необхідності узгодження в будь-якій формі своїх дій з іншими суб’єктами 

[68, с. 195]. Зазначений інститут використовується в багатьох країнах, 

наприклад: «freies Ermessen» (вільна оцінка) у Німеччині, «administrative 

discrétion» в Англії, «fritskon» (вільне судження) в Данії, «attivita 

discrezionale» в Італії, «discrétionnaire bevoegdheid» (дискреційна 

компетенція) в Нідерландах [69, с. 243]. 

М.І. Смокович вважає, що дискреційні повноваження – це встановлені 

законами права і обов’язки суб’єктів владних повноважень, які визначають 

ступінь самостійності їх реалізації з урахуванням принципу верховенства 

права та полягають у застосуванні ними адміністративного розсуду в ході 

вчинення дій і прийняття рішень [70, с. 5]. 
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Окремі науковці щодо меж дискреційного повноваження суб’єкта 

владних повноважень та судового контролю за його реалізацією зазначають 

[71], що дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти чи не діяти, 

а якщо діяти – у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або 

опосередковано закріплені в законі. Важливою ознакою такого вибору є те, 

що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору з будь-

ким. При цьому під час реалізації дискреційного повноваження суб’єкт 

владних повноважень зобов’язаний поважати основоположні права особи, 

додержуватися: конституційних принципів; принципів реалізації відповідної 

владної управлінської функції; принципів здійснення дискреційних 

повноважень; змісту публічного інтересу; положень власної компетенції; 

вказівок, викладених в інтерпретаційних актах; фахових правил, закріплених 

у нормативних актах; адміністративної практики; судової практики; 

процедурних вимог. 

Нормативне визначення терміна «дискреційні повноваження» 

міститься в наказі Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 

1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної 

експертизи» (далі – Методологія) [72]. Відповідно до п. 1.6 Методології 

дискреційні повноваження – це сукупність прав та обов’язків органів 

державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають 

можливість на власний розсуд повністю або частково визначити вид і зміст 

управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний 

розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених 

нормативно-правовим актом, проєктом нормативно-правового акта. 

У п. 2.4 Методології визначені основні ознаки дискреційних 

повноважень, а саме: 1) дозволяють органу (особі, уповноваженій на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування) на власний 

розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого 

можуть виникати, змінюватись або припинятися правовідносини; 



 

 

 

66 

2) дозволяють на власний розсуд обирати одну з декількох запропонованих у 

нормативно-правовому акті, проєкті нормативно-правового акта форм 

реагування на цей юридичний факт; 3) надають можливість органу (особі, 

уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування) на власний розсуд обирати міру публічно-правового впливу 

щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації; 4) 

дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування) обрати форму реалізації своїх повноважень – 

видання нормативного або індивідуально-правового акта, вчинення 

(утримання від вчинення) адміністративної дії; 5) наділяють орган (особу, 

уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) 

правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично 

значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх здійснення; 6) надають 

можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування) на власний розсуд визначати спосіб виконання 

управлінського рішення, в тому числі передавати виконання прийнятого 

рішення підлеглим особам, іншим органам державної влади та місцевого 

самоврядування, встановлювати строки та процедуру виконання. 

Для з’ясування суті дискреційних повноважень прокурора також 

корисно звернути увагу на практику застосування судової дискреції. 

О.А. Папкова зазначає, що судова дискреція – це передбачена 

юридичними нормами, здійснювана в процесуальній формі мотивована 

правозастосовна діяльність суду, що полягає у виборі варіанта рішення 

правового питання й має загальні та спеціальні межі [73, с. 39].  

М. К. Закурін визначає дискреційні повноваження як можливість діяти 

на власний розсуд у межах закону, можливість застосувати норми закону та 

вчинити конкретні дії (або дію) серед інших, кожні з яких окремо є відносно 

правильними (законними) [74, с. 21]. 

Наприклад, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду в 

постанові від 01 лютого 2018 року у справі № 634/609/15-к (провадження 
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№ 51-658км17) [75] роз’яснив поняття судової дискреції. Суд вважає, що 

поняття судової дискреції (судового розсуду) в кримінальному судочинстві 

охоплює повноваження суду (права та обов'язки), надані йому державою, 

обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-

вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках 

спірних правових питань, з огляду на цілі та принципи права, загальні засади 

судочинства, конкретні обставини справи, дані про особу винного, 

справедливість й достатність обраного покарання тощо. 

Також Суд зазначив, що підставами для судового розсуду в ході 

призначення покарання виступають: кримінально-правові, відносно 

визначені (де встановлюються межі покарання) та альтернативні (де 

передбачено декілька видів покарань) санкції; принципи права; 

уповноважувальні норми, в яких щодо повноважень суду використовуються 

формулювання «може», «має право»; юридичні терміни та поняття, які є 

багатозначними або не мають нормативного закріплення, зокрема «особа 

винного», «щире каяття» тощо; оцінні поняття, зміст яких визначається не 

законом або нормативним актом, а правосвідомістю суб’єкта 

правозастосування, наприклад, у разі врахування пом’якшуючих та 

обтяжуючих покарання обставин (статті 66, 67 КК України), визначенні 

«інших обставин справи», можливості виправлення засудженого без 

відбування покарання, що має значення для застосування статі 75 

КК України тощо; індивідуалізація покарання – конкретизація виду й розміру 

міри державного примусу, який суд призначає особі, що вчинила злочин, 

залежно від особливостей цього злочину та його суб’єкта. 

Суд звернув увагу, що дискреційні повноваження суду визнаються 

також і Європейським судом з прав людини (зокрема справа «Довженко 

проти України»), який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність 

визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи 

оцінювання представниками судових органів, виходячи з відповідності таких 

повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, 
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відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі 

суду тощо. 

 Також заслуговує на увагу той факт, що рішення, прийняті в рамках 

дискреційних повноважень, але з порушенням принципів ефективного 

захисту прав і свобод громадян, визнаються ЄСПЛ такими, що порушують 

норми Конвенції. Наприклад, у справі «Волохи проти України» [76] ЄСПЛ 

дійшов висновку, що втручання, яке мало місце в цій справі не може 

розглядатись як таке, що було здійснене «згідно з законом», оскільки 

законодавство України не визначає з достатньою чіткістю меж та умов 

здійснення органами влади своїх дискреційних повноважень у сфері, про яку 

йдеться, та не передбачає достатніх гарантій захисту від свавілля в разі 

застосування таких заходів спостереження. Таким чином, у цій справі 

відбулося порушення ст. 8 Конвенції в зв’язку з арештом кореспонденції 

заявників. У цій справі ЄСПЛ звернув увагу, що хоч існування дискреційних 

повноважень і допускаються Судом, проте вони не повинні 

використовуватися свавільно, а національні суди повинні забезпечити 

ефективний судовий контроль за реалізацією дискреційних повноважень. 

Таким чином, проаналізувавши окреслені вище підходи, а також 

юридичну літературу з цього питання та нормативні акти, доходимо 

висновку, що дискреційні повноваження суб’єкта владних повноважень 

мають двояку природу: 1) повноваження на реалізацію відповідної функції, 

визначеної законом; 2) свободу вибору можливого варіанту поведінки (дії 

або бездіяльності) в межах, визначених законом. Крім того, варто відмітити, 

що як науковці, так і практики, розкриваючи зміст дискреційних 

повноважень суб’єктів владних повноважень, застосовують терміни 

«альтернатива вибору», «можливість вибору», «свобода вибору» тощо. 

Дискреційні повноваження прокурора в кримінальному провадженні 

виникають на підставі норм закону. Закон України «Про прокуратуру» [77] 

встановлює, що прокурор зобов’язаний діяти лише на підставі та в межах, що 

передбачені Конституцією й законами України (ч. 2 ст. 16, ч. 1 ст. 17). 
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Дискреційні повноваження виникають на основі закону, який встановлює 

межі повноважень посадової особи в кримінальному провадженні. Таким 

законом для прокурора є КПК України.  

У науці кримінального процесу загальновизнаною є думка, що 

повноваження прокурора мають владний, імперативний характер, є 

поєднанням прав та обов’язків. 

При цьому всі повноваження поділяються на дві групи: перша – 

повноваження імперативні, коли в разі виникнення фактичної ситуації, 

передбаченої законом, посадова особа зобов’язана провести тільки одну 

конкретну процесуальну дію або прийняти конкретне рішення, передбачене 

законом. Друга – повноваження диспозитивні, коли в разі виникнення 

фактичної ситуації, передбаченої законом, посадова особа зобов’язана 

провести процесуальну дію або прийняти процесуальне рішення, але 

процесуальний спосіб реалізації повноваження вона обирає самостійно [78, 

с. 236]. 

Вважаємо, що саме повноваження другої групи і є дискреційними. Для 

позначення дискреційного повноваження законодавець використовує, 

зокрема, терміни «може», «має право», «за власної ініціативи», «дбає», 

«забезпечує», «веде діяльність», «встановлює», «визначає», «на свій розсуд» 

тощо.  

Дискреційні повноваження прокурора, на нашу думку, є проявом 

засади диспозитивності, яка закріплена в ст. 26 КПК України та нерозривно 

пов’язана з диспозитивним методом правового регулювання. Вважаємо, що 

поняття «дискреційні повноваження прокурора» та «диспозитивні засади в 

діяльності прокурора» є тотожними. Водночас, ураховуючи, що чинний КПК 

України та Закон України «Про прокуратуру» не містять законодавчого 

закріплення та визначення поняття «дискреційний обов’язок», а в правовій 

науці та практичній діяльності відсутня єдність підходів щодо того, чи має 

прокурор бути наділений дискреційними повноваженнями, а якщо так, яка 

їхня правова природа. В межах даного дисертаційного дослідження ми 
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будемо використовувати поняття «диспозитивні засади в діяльності 

прокурора». 

Однак вчені-процесуалісти, заперечуючи наявність диспозитивності в 

діяльності прокурора, пояснюють свою позицію з погляду публічно-

правового уявлення про державу як суб’єкт основного кримінально-

процесуального відношення: права надаються державним органам для 

здійснення їхніх обов’язків, тобто вони не мають права розпоряджатися 

наданими правами на свій розсуд, тому що в них немає власного інтересу в 

справі, вони мають лише публічний інтерес та посадові обов’язки. Більшість 

таких учених вважають, що центральним у кримінальному провадженні є 

складні двосторонні відносини, які розвиваються між обвинуваченим і 

державною владою у вигляді суду та обвинувача. Публічні органи, що беруть 

участь у кримінальному процесі, тільки представляють державу, але самі не є 

носіями суб’єктивних публічних прав. Тому й суб’єктами реалізації 

диспозитивності бути не можуть. 

Проте ми категорично не погоджуємось із наведеним вище підходом з 

огляду на таке. 

У перші роки існування України прокурор був уповноважений 

одночасно здійснювати як обвинувачення, так і нагляд за законністю його 

здійснення іншими уповноваженими на це органами. Але з прийняттям 

нового КПК України та Закону України «Про прокуратуру» роль прокурорів 

у кримінальному провадженні набуває якісно нового характеру. Так, 

ускладнилась участь прокурорів у розгляді справ у судах, а значне зростання 

злочинності, демократизація судочинства висунули нові вимоги до 

підтримання державного обвинувачення. Відповідно до положень сучасного 

КПК України прокурор позбавлений фактично монопольного права на 

подання доказів, оскільки кожна зі сторін кримінального провадження 

матиме рівні можливості у збиранні доказів, отриманні допомоги суду у 

збиранні доказів у разі наявності труднощів їхнього отримання, а також 
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наданні зібраних доказів суду для доведення винуватості або невинуватості 

особи у вчиненні злочину [79, с. 386–387]. 

Визначаючи роль прокурора, М.Є. Шумило зазначає, що в 

кримінальному процесі він представляє обвинувальну владу з підлеглими 

йому оперативним підрозділами та слідчими, які виявляють і розслідують 

злочин, а також повідомляють про підозру під контролем слідчого судді. 

Тому на прокурора покладається публічно-правовий обов’язок доведення 

перед судом обвинувачення [80, c. 22]. 

Аналізуючи функції прокурора, можемо зробити висновок, що 

прокурор у кримінальному процесі є одночасно і обвинувачем, і наглядачем 

за додержанням законів. Ці положення визначають загальні підстави участі 

прокурора в кримінальному процесі. В сучасних умовах функція 

прокуратури в Україні спрямовується на європейські стандарти, де органи 

прокуратури насамперед виконують функцію кримінального переслідування 

та обвинувачення в суді особи, яка вчинила злочин, оскільки під час вступу 

до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання змінити роль та функції 

прокуратури шляхом перетворення цього інституту на орган, який 

відповідатиме принципам Ради Європи. Прокурор, здійснюючи нагляд, 

перебуває поза кримінальним процесом і вступає в процес тільки тоді, коли 

безпосередньо провадить процесуальні дії. Але в період провадження у 

справі певних дій і рішень прокурор користується повноваженнями слідчого, 

тобто виконує кримінально процесуальну функцію кримінального 

переслідування. Таким чином, у зв’язку зі змінами кримінально-

процесуального законодавства роль прокурора та його відповідальність за 

законність судового рішення значно зросли [81, с. 516]. 

Крім того, в світлі прийнятих законодавчих новацій реалізація 

прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні здебільшого 

ґрунтується на диспозитивних засадах, що надає підстави вважати його 

також суб’єктом реалізації диспозитивності.  
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Так, на думку М.О. Ноздріної, теоретичне обґрунтування наявності в 

посадових осіб органів держави суб’єктивних публічних прав полягає в тому, 

що носіями суб’єктивних публічних прав є самі органи, а не держава як 

юридична особа, тобто індивідуалізація суб’єктів публічно-правових 

відносин вносить необхідну визначеність у публічно-правові відносини. Ця 

індивідуалізація суб’єктів кримінально-процесуальних відносин дозволяє 

протиставити громадянам, яких залучають до сфери кримінального 

судочинства, не державу, а рівноправного контрагента в особі відповідної 

посадової особи публічних органів. При цьому під суб’єктивними 

публічними правами М.О. Ноздріна має на увазі міру можливої поведінки. 

Тобто, на думку науковця, можна, знявши протиріччя між суб’єктивними 

приватними й публічними правами, стверджувати про наявність 

диспозитивності в посадової особи, яка здійснює державне обвинувачення, – 

прокурора [64, с. 118-119]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного, з урахуванням детального 

вивчення засади диспозитивності в кримінальному провадженні, 

особливостей диспозитивного методу правового регулювання, а також 

поняття та сутності дискреційних повноважень суб’єкта владних 

повноважень, вважаємо, що диспозитивність як організаційна складова у 

діяльності прокурора – це юридична можливість учинення та/або утримання 

від учинення прокурором дій, а також ухвалення рішень на власний розсуд у 

межах процесуальних прав та обов’язків, що мають імперативний характер, 

спрямовані на забезпечення реалізації функцій прокуратури в кримінальному 

провадженні та здійснюються у формах і порядку, що передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством України. 

З огляду на викладене пропонуємо частину 1 статті 3 Закону України 

«Про прокуратуру» доповнити п. 4
1
 такого змісту: «4

1
) диспозитивності, що 

передбачає вчинення прокурором дій та ухвалення ним рішень на власний 

розсуд у межах процесуальних прав та у спосіб, визначений законом, із 

метою виконання завдань кримінального провадження». 
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З’ясувавши сутність диспозитивності в діяльності прокурора, 

вважаємо, що в межах цього підрозділу слід звернути увагу на гарантії 

забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора, адже 

гарантування є найважливішим чинником реального забезпечення прав і 

свобод особи разом із їх визнанням, дотриманням і повагою. Воно 

здійснюється за допомогою специфічних засобів – гарантій, що надають усім 

елементам правового статусу особи реального змісту, завдяки яким стає 

можливим безперешкодне здійснення прав і свобод, їх охорона від можливих 

протиправних посягань та захист від незаконних порушень [82, с. 130–142]. 

На підставі усталених у теорії права підходів вважаємо за можливе 

констатувати, що юридичні гарантії є критеріями значущості для суспільства 

певних правових явищ та процесів, адже саме завдяки ним держава визначає 

пріоритет свого подальшого розвитку, а, як ми вже зазначали вище, одним із 

таких пріоритетів розвитку сучасної України є побудова кримінального 

провадження на демократичних засадах та наближення статусу прокурора до 

загальновизнаних міжнародно-правових стандартів, де прокурори наділені 

низкою дискреційних повноважень.  

В юридичній енциклопедії юридичні гарантії прав і свобод людини та 

громадянина зазначені як правові норми та інститути, що забезпечують 

можливість безперешкодного здійснення прав особи, їх охорону, а в разі 

протиправних посягань – захист і поновлення юридичної гарантії, 

встановленої Конституцією та іншими законами України [83, с. 555]. 

В.А. Патюлін визначає юридичні гарантії як правові норми, що 

встановлюють специфічні юридичні засоби, умови та порядок реалізації 

прав, юридичні засоби їх охорони та захисту в разі порушення [84, с. 237]. 

В.В. Копейчиков вважає, що юридичні гарантії забезпечення прав і 

свобод людини є комплексним поняттям, яке поширюється на всі сфери, 

форми і методи діяльності державних та громадських організацій, а також 

громадян і охоплює практичну реалізацію прав і законних інтересів особи 

[85, с. 17]. 
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М.С. Малеїн під юридичними гарантіями розуміє норми права, які у 

своїй сукупності передбачають правовий механізм, покликаний сприяти 

реалізації законів. Якісна характеристика юридичних гарантій передбачає 

оцінку всієї чинної системи права загалом, з погляду повноти охоплення 

правовим інструментарієм усіх найбільш важливих взаємовідносин 

державних органів та громадян, а також громадян між собою [86, с. 43]. 

О.В. Міцкевич вважає, що юридичні гарантії – це встановлений 

державою порядок діяльності державних органів та установ, громадських 

організацій, спрямований на попередження й припинення посягань на права 

громадян, на відновлення цих прав і залучення до відповідальності за 

порушення цих прав [87, с. 16]. 

Я.П. Кузьменко на підставі аналізу наявних в юридичній літературі 

підходів пропонує три основні концепції тлумачення змісту поняття 

«юридичні гарантії», а саме: відповідно до першої з них юридичні гарантії є 

сукупністю спеціальних правових засобів, умов, які забезпечують реалізацію 

прав, свобод й обов’язків людини і громадянина; згідно з другою концепцією 

під юридичними гарантіями розуміють принципи та норми, які забезпечують 

здійснення прав і свобод шляхом належної регламентації порядку їх 

здійснення, а також їх охорони та захисту; відповідно до третьої концепції 

під юридичними гарантіями розуміють специфічні правові засоби 

забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав людини і громадянина, які 

набувають першочергового значення під час практичної реалізації 

суб’єктивних прав громадян [88, с. 28]. 

Таким чином, на підставі системного аналізу теорії та практики 

вважаємо, що під гарантіями забезпечення диспозитивних засад у діяльності 

прокурора слід розуміти сукупність регламентованих чинним 

законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами 

засобів та умов, що забезпечують реалізацію прокурором дискреційних 

повноважень під час виконання функцій прокуратури для досягнення завдань 

кримінального провадження. 
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Прийняття Верховною Радою України у 2012 році нового 

Кримінального процесуального кодексу та у 2014 році нового Закону 

України «Про прокуратуру» є свідченням впровадження у вітчизняний 

процес європейських засад кримінального судочинства та наближення 

статусу прокурора до загальновизнаних міжнародно-правових стандартів. 

Міжнародні організації, які координують та регламентують діяльність 

національних прокуратур своїх держав-учасниць, приділяють значну увагу 

формуванню змісту диспозитивних засад діяльності прокурора. 

Так, чинні Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів, прийняті 

восьмим Конгресом Організації Об’єднаних Націй з профілактики 

злочинності й поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 

року, передбачають, що держави забезпечують обвинувачам можливість 

виконувати свої професійні обов’язки в обстановці, вільній від загроз, 

перешкод, залякування, непотрібного втручання або невиправданого 

притягнення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності [89].  

В Рекомендації REC (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам «Щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя», ухваленій Комітетом Міністрів Ради Європи 6 жовтня 2000 

року на 724-му засіданні заступників міністрів, закріплені гарантії безпеки 

публічних обвинувачів під час виконання ними своїх обов’язків [90]. 

Гарантії безпеки публічних обвинувачів під час виконання ними своїх 

обов’язків передбачають, по-перше, що держави повинні вживати таких 

заходів для забезпечення умов роботи публічних обвинувачів: винагорода за 

роботу, визначення строку перебування на посаді й пенсії, а також віку 

виходу на пенсію, які відповідають їхньому високому положенню і 

визначаються законом (ст. 5).  

По-друге, всі публічні обвинувачі мають право вимагати, щоб вказівки, 

адресовані їм, були видані в письмовій формі. Якщо вони вважають, що 

вказівка незаконна або несумісна з їхніми переконаннями, повинна бути 

забезпечена внутрішня процедура, яка може призвести до їх заміни (ст. 10). 
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По-третє, держави повинні вжити заходів для забезпечення виконання 

публічними обвинувачами своїх професійних обов’язків без 

необґрунтованого втручання або необґрунтованого покладання на них 

цивільної, карної й іншої відповідальності. Однак публічні обвинувачі 

повинні періодично привселюдно звітувати про свої дії загалом і зокрема про 

те, як вони здійснюють свої пріоритетні повноваження (ст. 11). 

По-четверте, в країнах, де служба публічного обвинувачення незалежна 

від уряду, держава повинна вжити ефективних заходів для гарантування 

закріплення в законі характеру й обсягу незалежності служби публічного 

обвинувачення (ст. 14). 

По-п’яте, публічні обвинувачі повинні щоразу мати можливість 

безперешкодно розпочинати процедуру обвинувачення проти державних 

службовців, особливо за корупцію, незаконне використання повноважень, 

грубе порушення прав людини та за інші злочини, визнані міжнародним 

правом (ст. 16). 

По-шосте, для забезпечення слушної, погодженої й ефективної 

діяльності публічних обвинувачів держави повинні прагнути робити 

основний акцент на ієрархічному організаційному підпорядкуванні, не 

допускаючи, однак, щоб такі організаційні методи призвели до створення 

неефективних, що й створюють перешкоди бюрократичних структур (ст. 

36а).  

У Пояснювальному меморандумі до цих Рекомендацій вказано, що 

відносини між різними рівнями ієрархії повинні ґрунтуватися на чітких 

недвозначних правилах для того, щоб особистий розсуд не набував 

невиправданого значення. 

23 квітня 1999 року Міжнародною асоціацією прокурорів на основі 

керівних принципів, затверджених на Восьмому конгресі ООН (Гавана, 

1990 рік) щодо запобігання злочинності та поводження з правопорушниками, 

було прийнято Стандарти професійної відповідальності, якими визначено 
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основні права та обов’язки прокурорів [91]. У цих Стандартах розкрито зміст 

незалежності та неупередженості прокурорів як основних засад їх діяльності. 

Диспозитивні засади, затверджені міжнародними організаціями, в 

різних інтерпретаціях знайшли своє відображення в національному 

законодавстві європейських держав. 

Наприклад, Закон Королівства Іспанії 50/1981 від 30 грудня, який 

урегульовує Статут Служби державного представництва, гарантує прокурору 

незалежність від керівництва шляхом надання вказівок виключно в 

письмовій формі з належним обґрунтуванням і з окремим висвітленням 

відповідальності.  

Якщо наказ або розпорядження, віддане старшим державним 

представником, підпорядкований державний представник не вважає 

задовільними, він ставить це питання перед Колегією служби державного 

представництва, якій належить винести остаточне рішення щодо перегляду 

або затвердження такого наказу або розпорядження. В разі отримання такого 

наказу або розпорядження від вищого керівника, державний представник 

повинен подати відповідну доповідну записку цьому керівнику, який у разі 

своєї незгоди з наведеними аргументами приймає остаточне рішення, 

попередньо заслухавши Колегію служби державного представництва. Якщо 

такий наказ був відданий Генеральним державним представником, остаточне 

рішення приймається на основі думки Колегії державних представників 

(стаття 27) [92, с. 194–195].  

Аналогічні вимоги передбачені Федеральним Законом Австрійської 

Республіки «Про Службу державного представництва» від 1986 року [92, 

с. 155–168]. 

Закон Республіки Словенія «Про службу державного обвинувачення» 

від 12 липня 2011 року в якості забезпечення гарантій незалежності надає 

державному обвинувачу, який вважає, що його незалежність було порушено, 

право звертатися до Ради служби державних обвинувачів із поданням про 

захист від порушення незалежності. Якщо Рада визнає, що таке подання є 
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обґрунтованим, вона усуває таке порушення у власний спосіб або пропонує 

чи вимагає його усунення, а в разі потреби оприлюднює свої висновки 

(стаття 3) [92, с. 387]. 

Закон Естонської Республіки «Про прокуратуру» від 22 квітня 1998 

року серед гарантій незалежності прокурора виділяє винагороду, відпустку, 

чергування, заохочення, відшкодування майнової шкоди, завданої прокурору 

або членам його сім’ї у зв’язку з виконанням службових функцій, пенсійне 

забезпечення (Глава 3) [92, с. 375–379]. 

У Законі Республіки Молдова «Про прокуратуру» від 25 грудня 2008 

року більш конкретизовані засоби забезпечення гарантій незалежності 

прокурора, а саме: шляхом суворого визначення законом статусу прокурора, 

розмежування повноважень прокуратури, повноважень та компетенції 

прокурора в ході здійснення функцій прокуратури; порядку його 

призначення, зупинення його повноважень та звільнення з займаної посади; 

оголошення недоторканності прокурора; дискреційного права, наданого 

законом прокурору під час здійснення повноважень; установлення законом 

неприпустимості втручання інших осіб або органів у його діяльність; 

виділення необхідних коштів на функціонування системи органів 

прокуратури, створення належних організаційно-технічних умов для роботи 

цих органів; матеріального та соціального забезпечення прокурора; інших 

передбачених законом заходів. Під час прийняття рішень прокурор є 

незалежним згідно з законом. Розпорядження прокурора вищого рівня, 

віддані в письмовій формі та відповідно до закону, є обов’язковими для 

прокурорів нижчого рівня. Прокурор має право вимагати видання 

розпорядження в письмовій формі. Прокурор має право відмовитися 

виконати розпорядження, яке явно незаконне або суперечить його 

правосвідомості, й може оскаржити таке розпорядження прокурору, вищому 

за щодо прокурора, який віддав розпорядження [92, с. 504–505].  

У Франції діяльність магістратів обвинувачення регулює Ордонанс 

1958 року «Про органічний закон стосовно статусу магістратури», в якому 
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зазначено, що під час судового засідання магістрати обвинувачення вільні у 

висловлюванні своєї думки (стаття 5) [92, с.144]. 

Вступаючи в 1995 році до Ради Європи, Україна зобов’язана була 

виконати деякі вимоги, поставлені перед нею відповідно до Висновку № 190 

(1995) [93]. Значний масив таких вимог був пов’язаний саме з діяльністю 

органів прокуратури, а особливо наголошувалося на зміні функцій 

прокуратури та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.  

Попри це реформування органів прокуратури здійснювалося дуже 

повільно, а іноді взагалі застигало. Навіть у Резолюції 1244 (2001) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи [94] зазначалося, що Україна як 

держава-член РЄ не повністю виконує взятий на себе обов’язок із 

трансформації функцій прокуратури. Із прийняттям нового Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1997-VII розпочався процес 

системного реформування органів прокуратури відповідно до рекомендацій 

Ради Європи та висновків Венеціанської комісії, основою якого стало якісне 

оновлення керівного складу прокуратури, позбавлення її деяких функцій, 

створення органів прокурорського самоврядування тощо. 

Таким чином, здійснивши комплексне дослідження диспозитивнх засад 

у діяльності прокурора, які містяться в міжнародних-правових актах та 

положеннях чинного законодавства, ми дійшли висновку, що положення 

міжнародно правових актів закріплюють низку гарантій забезпечення 

диспозитивних засад у діяльності прокурора (державного обвинувача), які 

також знайшли законодавче закріплення в чинному законодавстві України 

про прокуратуру.  

Серед основних гарантій забезпечення диспозитивних засад у 

діяльності прокурора можливо виділити такі: встановлення на законодавчому 

рівні єдиного порядку призначення на посаду прокурора та звільнення з неї; 

створення належних організаційно-технічних умов праці; належне 

матеріальне та соціальне забезпечення прокурора та членів його сім’ї; чітке 

розмежування на законодавчому рівні повноважень та компетенції прокурора 
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під час виконання функцій прокуратури; уникнення бюрократичних проявів 

у разі ієрархічного організаційного підпорядкування; законодавчо 

врегульована процедура притягнення прокурора до юридичної 

відповідальності; право на оскарження наказів (вказівок) прокурора вищого 

рівня; визначення в законі характеру й обсягу незалежності прокурора; 

забезпечення прокурору заходів безпеки в разі необхідності; незмінність 

прокурора в кримінальному провадженні. 

 Окреслені вище гарантії забезпечення диспозитивних засад у 

діяльності прокурора залежно від їхньої змістовної складової можливо 

поділити на дві групи, а саме на функціональні та організаційні. До 

функціональних гарантій забезпечення диспозитивних засад у діяльності 

прокурора можна віднести: чітке розмежування на законодавчому рівні 

повноважень і компетенції прокурора під час реалізації функцій прокуратури 

в кримінальному провадженні; право на оскарження наказів (вказівок) 

прокурора вищого рівня; визначення в законі характеру й обсягу 

незалежності прокурора; незмінність прокурора в кримінальному 

провадженні; забезпечення прокурору заходів безпеки в разі необхідності. 

Організаційними гарантіями є: встановлення на законодавчому рівні єдиного 

порядку призначення на посаду прокурора та звільнення з неї; законодавчо 

врегульована процедура притягнення прокурора до юридичної 

відповідальності; створення належних організаційно-технічних умов праці; 

належне матеріальне та соціальне забезпечення прокурора та членів його 

сім’ї. 

Окреслені гарантії забезпечення диспозитивних засад у діяльності 

прокурора спрямовані на запровадження міжнародної практики щодо 

утвердження активної ролі державного обвинувача в кримінальному процесі 

України. 

Для впровадження цих міжнародних стандартів на національному рівні 

закріплено такі засади діяльності прокурора, як самостійність (незалежність) 

та незмінність. Ці засади об’єднані єдиним змістом, який полягає в тому, що 
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прокурор під час реалізації функцій прокуратури в кримінальному 

провадженні є вільним у використанні своїх прав в межах та у спосіб, що 

передбачені законодавством.   

Водночас реалізація вказаних засад має обмеження під час здійснення 

відомчого контролю в кримінальному провадженні. 

Так, діяльність прокурора в кримінальному процесі, крім КПК України, 

регулюється ст. 131 Конституції України, Законом України «Про 

прокуратуру» та підзаконними нормативними актами Генерального 

прокурора України, зокрема його наказом від 19 грудня 2012 року № 4гн 

«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» [95]. 

У кримінальному провадженні прокурор є незмінним (крім випадків, 

визначених законом) учасником усіх стадій кримінального провадження та 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. 

За приписами статей 16, 17 Закону України «Про прокуратуру» під час 

здійснення повноважень, пов’язаних із реалізацією функцій прокуратури, 

прокурори є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок 

здійснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями Закону, а 

також зобов’язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, 

що були надані з дотриманням вимог статті 17 Закону України «Про 

прокуратуру». Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від 

будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання та керується в своїй 

діяльності лише Конституцією та законами України. 

Вказані положення національного законодавства відповідають 

Стандартам професійної відповідальності та викладення основних обов’язків 

та прав прокурорів, прийнятим Міжнародною асоціацією прокурорів 23 

квітня 1999 року, якими передбачено, що прокурори мають право виконувати 

свої професійні обов’язки без примусу, перешкоджання, переслідування, 

неправомірного втручання або безпідставного притягнення до цивільної, 

кримінальної чи іншої відповідальності [91]. 
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Самостійність прокурора реалізується ним у ході всього досудового 

розслідування кримінального провадження через ініціативні повноваження, 

перелік яких закріплено в ч. 2 ст. 36 КПК України. Зокрема, йдеться про: 

доручення органу досудового розслідування проведення досудового 

розслідування; доручення слідчому, органу досудового розслідування 

проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій; надання 

вказівок щодо проведення процесуальних дій; право участі у слідчих діях чи 

особистого їх проведення; самостійне подання клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.  

Проте інші повноваження, зазначені в ч. 2 ст. 36 КПК України, дещо 

обмежують самостійність прокурора, оскільки випливають зі вже вчинених 

дій, бездіяльності або прийнятих рішень уповноважених осіб. До них можна 

віднести: погодження клопотань слідчого до слідчого судді; скасовування 

незаконних та необґрунтованих постанов слідчих; повідомлення особі про 

підозру; пред’явлення цивільного позову; затвердження обвинувального 

акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, про звільнення від кримінальної відповідальності, 

внесення змін до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених 

клопотань тощо. 

Тобто вищевказані повноваження прокурор реалізує не за власним 

внутрішнім переконанням, а у зв’язку з реагуванням на конкретні факти 

процесуальними засобами. Наприклад, для пред’явлення цивільного позову 

чи повідомлення особі про підозру необхідні нормативно визначені підстави, 

які встановлюються в ході досудового розслідування та є результатом 

проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій. 

Крім того, чинним кримінально-процесуальним законом та 

підзаконним галузевим актом Генерального прокурора України не тільки не 

передбачено критеріїв процесуальної самостійності прокурора, а й визначено 
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чимало підстав для участі в кримінальному провадженні керівників органів 

прокуратури різних рівнів.  

Зокрема, значним є вплив керівників органів прокуратури під час 

призначення та заміни прокурора в кримінальному провадженні. 

Частина 2 статті 37 КПК України, відповідно до якої прокурор 

здійснює повноваження прокурора в кримінальному провадженні від його 

початку до завершення, гарантує незмінність процесуального керівника в 

кримінальному процесі.  

Згадана норма за своїм змістом відображає провідну ідею 

процесуального керівництва, яка зводиться до покладення повноважень із 

нагляду за дотриманням законності в певному кримінальному провадженні 

на одного й того самого уповноваженого суб’єкта протягом усього періоду 

досудового розслідування та судового розгляду, який, будучи детально 

обізнаним в обставинах, спрямував би його в оптимальному напрямку, 

забезпечуючи тим самим всебічність і планомірність виконання завдань 

кримінального провадження. 

Засада незмінності покликана сприяти ефективності й результативності 

прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням та підвищенню 

відповідальності процесуального керівника за вирішення кримінального 

провадження [96, с. 69–72]. 

Рекомендаціями Робочої групи «Перспективи співробітництва України 

та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки» [97] щодо реформування 

кримінально-процесуального законодавства України запровадження 

принципу незмінності державного обвинувача визнано необхідним кроком у 

реформуванні вітчизняного кримінально-процесуального законодавства. 

Наголошувалося, що обвинувач, який склав обвинувальний акт, має 

підтримувати державне обвинувачення в суді, крім винятків, встановлених 

законом. Цей принцип полягає в покладенні повноважень зі здійснення 

нагляду на досудових стадіях і підтримання державного обвинувачення в 

суді на одного незмінного представника прокуратури. Така особа має 
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призначатися незалежно від відомчої підслідності в кожній кримінальній 

справі з моменту її порушення і здійснювати наглядово-обвинувальний 

супровід справи на всіх стадіях процесу. У зв’язку з цим наголошувалося, що 

майбутній кримінально-процесуальний закон має чітко врегулювати низку 

принципових питань: службова особа органів прокуратури, яка виконує 

функції прокурора в конкретній кримінальній справі, повинна призначатися 

керівником органу прокуратури або прокурором вищого рівня; здійснювати 

свої повноваження в конкретній кримінальній справі протягом усього 

провадження; така службова особа може бути замінена лише на підставах та 

в порядку, передбачених відповідною нормою кримінально-процесуального 

кодексу. Логічним продовженням останнього з наведених вище положень 

має стати стаття закону, яка передбачала б чіткий і вичерпний перелік 

підстав для заміни прокурора. Рішення про заміну прокурора повинне 

прийматися у формі постанови, в якій керівник відповідного підрозділу 

органів прокуратури зобов’язаний чітко обґрунтувати підстави такого 

рішення. Вищеописаним способом можна буде забезпечити як гарантії 

незалежності державного обвинувача, так і достатню гнучкість 

процесуальної форми. Остання дозволятиме дотримуватися розумного 

строку провадження та зберігатиме для прокурорів вищого рівня можливість 

виправляти помилки підлеглих працівників. 

Вказані рекомендації втілені в КПК України 2012 року. Втім, на 

практиці цей прояв диспозитивності в діяльності прокурора здебільшого не 

втілюється. 

На сьогодні процесуальний статус прокурора є наслідком рішення 

керівника органу прокуратури, прийнятого в порядку ст. 37 КПК України, 

адже за ним прокурор набуває та позбавляється статусу процесуального 

керівника. 

Частина 2 статті 37 КПК України визначає вичерпний перелік випадків 

здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному 

провадженні іншим прокурором.  
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По-перше, зміна прокурора можлива в разі перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядках, коли в судових провадженнях може 

бути присутній прокурор органу прокуратури вищого рівня (ч. 4 ст. 36 КПК 

України).  

Основною причиною такої ситуації є особливість організаційної 

структури органів прокуратури: з огляду на можливості кадрового 

забезпечення процесуальний супровід кримінального провадження на всіх 

стадіях одним і тим самим прокурором є досить сумнівним. Тому 

здебільшого участь у суді апеляційної та касаційної інстанцій бере прокурор 

прокуратури вищого рівня, що цілком припустимо. 

Водночас явним обмеженням диспозитивних засад діяльності 

прокурора в кримінальному процесі є право прокурора вищого рівня 

доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, внесених керівниками, першими заступниками чи 

заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого рівня. 

Фактично особа, яка не володіє матеріалами та змістом судового 

провадження в повному обсязі, має право кардинально змінити позицію 

державного обвинувача, навіть відмовитися від оскарження незаконного 

рішення суду. У зв’язку з цим вважаємо, що доцільно запровадити такий 

механізм вступу прокурора вищого рівня в провадження на стадії апеляції чи 

касації, який не порушував би цілісність та послідовність позиції державного 

обвинувача.  

По-друге, підставами для заміни процесуального керівника є 

неефективне досудове розслідування або неефективне здійснення 

прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового 

розслідування. 

Однак чинним кримінальним процесуальним законодавством не 

передбачені як критерії оцінки ефективності досудового розслідування, так і 

здійснення нагляду за додержанням при цьому законів. 
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Також ані законом, ані підзаконним галузевим актом Генерального 

прокурора України не встановлено процедуру оцінювання ефективності 

роботи прокурора під час здійснення процесуального керівництва. Тобто 

рішення про заміну прокурора на цій підставі має доволі суб’єктивний підхід.  

До того ж на практиці керівник органу прокуратури переважно 

приймає таке рішення не на власний розсуд, а за переконанням 

безпосереднього керівника прокурора, який підлягає заміні. Так, заступник 

прокурора прокуратури регіонального рівня чи Генеральної прокуратури 

України, який курує напрям нагляду в кримінальному провадженні, змінює 

процесуального керівника на підставі доповіді про стан справ керівника 

структурного підрозділу, в якому працює прокурор, або його заступника чи 

керівника підрозділу в складі управління залежно від організаційної 

структури органу.  

Таким чином, з огляду на громіздку систему управління органів 

прокуратури та відсутність належного законодавчого врегулювання питання 

оцінювання ефективності роботи прокурора, існує загроза прийняття 

упередженого та необ’єктивного рішення про заміну процесуального 

керівника на цій підставі.  

По-третє, можлива заміна одного прокурора на іншого з числа 

службових осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому 

провадженні в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 313 КПК України, а саме в 

разі скасування рішення або визнання незаконними вчиненої дії чи 

бездіяльності. При цьому таке рішення прокурора вищого рівня є остаточним 

і не підлягає оскарженню в суді, інших органах державної влади, їх 

посадових чи службових осіб.  

В цій нормі відображено ідею експертів Робочої групи «Перспективи 

співробітництва України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки» щодо 

дотримання розумного строку провадження та надання прокурорам вищого 

рівня можливості виправляти помилки підлеглих працівників. 
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По-четверте, найбільш дискусійними та суперечливими є випадки 

заміни прокурора за умови, передбаченої ч. 2 ст. 341 КПК України, а саме: в 

разі відмови прокурора вищого рівня в погодженні обвинувального акта зі 

зміненим обвинуваченням, клопотання про висунення додаткового 

обвинувачення чи початок провадження щодо юридичної особи або 

постанови про відмову від підтримання державного обвинувачення. 

Фактично спостерігається обмеження самостійності прокурора та 

порушення його права діяти відповідно до свого внутрішнього переконання. 

За таких обставин подальша доля судового провадження залежить від особи, 

яка не обізнана в особливостях судового розгляду обвинувального акта. 

Адже на практиці здебільшого саме на стадії судового розгляду виникають 

нові обставини, які призводять до необхідності змінити позицію прокурора.  

Проблемні питання гарантій забезпечення принципів процесуального 

керівництва вивчено під час дослідження ролі прокурора на досудовій стадії 

кримінального процесу, проведеного у 2016–2017 роках за сприяння 

Генеральної прокуратури України та Координаційного центру з надання 

правової допомоги. 

Під час опитування прокурорів з’ясовано їхню думку щодо того, 

наскільки незалежними вони почуваються від зовнішнього впливу під час 

виконання обов’язків процесуального керівника. Абсолютно незалежними 

себе вважають лише 11 % респондентів. При цьому, на думку самих 

прокурорів, значними важелями впливу на їх рішення та дії в ролі 

процесуальних керівників наділені як їхнє безпосереднє керівництво, так і 

регіональна прокуратура та Генеральна прокуратура України [98, с. 74]. 

Схожі результати були отримані нами під час проведення анкетування 

прокурорів. Так, із 330 опитаних прокурорів цілком незалежними вважають 

себе 27 (8,18 %), скоріше незалежними – 79 (23,9 %), скоріше залежними – 99 

(30 % опитаних), цілком залежними – 59 (17,87 % опитаних). 

Під час дослідження виявлені й інституціональні механізми впливу на 

процесуальних керівників у вигляді різного роду оперативних нарад, за 
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результатами яких можуть прийматися рішення, наприклад, щодо 

ефективності діяльності того чи іншого прокурора чи навіть слідчого. В 

якості можливого покарання за неналежне, на думку керівництва, виконання 

обов’язків процесуальний керівник (державний обвинувач) може бути 

позбавлений премії або матеріали кримінального провадження можуть бути, 

фактично безпідставно, передані у провадження іншому прокурору, або ж 

прокурор буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності [98, с. 78].  

На думку процесуальних керівників, однією з причин частої заміни 

прокурорів у межах одного кримінального провадження є надмірне 

навантаження на процесуального керівника, який просто фізично не встигає 

бути присутнім на всіх судових засіданнях. Значна завантаженість не дає 

змоги дотримуватися принципів неупередженості та об’єктивності 

кримінального процесу, всебічно та повно дослідити всі обставини в 

кожному кримінальному провадженні [98, с. 82].  

Таким чином, на підставі викладеного вище пропонуємо пункт 1 

частини 1 статті 16 Закону України «Про прокуратуру» викласти в такій 

редакції: 

«1) особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з 

посади, переведення на іншу посаду, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності;».  

А частину 5 статті 16 Закону України «Про прокуратуру» доповнити 

абзацом третім такого змісту: 

«Критерії оцінювання якості та ефективності діяльності прокурора 

відповідно до займаної посади визначаються наказом Генерального 

прокурора України.» 

Підбиваючи підсумок, зауважимо, що реформування кримінальної 

юстиції значно наблизило статус прокурора до міжнародних стандартів, які 

передбачають диспозитивні засади діяльності прокурорів. Проте, як ми вже 

зазначали вище, не всі вони імплементовані в національну правову систему. 

А ті, що втілені, потребують теоретичного й практичного осмислення та 
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подальшого доопрацювання на законодавчому рівні. Зокрема, основними 

прогалинами чинного кримінального процесуального законодавства України 

та законодавства України про прокуратуру, які мають негативний вплив на 

реалізацію диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні, є: неврегульованість питання підстав 

притягнення прокурорів до різних видів юридичної відповідальності під час 

виконання ними функцій процесуальних керівників, а також випадків 

застосування до прокурорів заходів матеріального впливу; відсутність чітких 

критеріїв оцінювання діяльності прокурора в кримінальному провадженні, а 

також умов просування прокурора по службі; невизначеність обсягів 

навантаження на прокурора залежно від спеціалізації, кількості та складності 

кримінальних проваджень; нерозмежованість функцій прокурора як 

керівника органу прокуратури та прокурора як процесуального керівника в 

частині організації керівництва досудовим розслідуванням; невизначеність 

системи заходів адміністративного контролю (наприклад, оперативних нарад 

у місцевих, регіональних та Генеральній прокуратурах), їхньої ролі та впливу 

на здійснення прокурором своїх процесуальних функцій; відсутність 

визначення проявів незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення 

повноважень прокурором; нерозкритість на законодавчому рівні поняття 

неупередженості, об’єктивності під час реалізації прокурором своїх функції, 

а також гарантій їх забезпечення; відсутність виключного переліку підстав та 

випадків зміни прокурора в кримінальному провадженні. 

З метою врегулювання вищевказаних проблемних питань потребують 

перегляду норми українського законодавства, які передбачають реалізацію 

прокурорами функцій прокуратури, з огляду на міжнародні стандарти та 

практичний досвід інших європейських держав. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 
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1. Диспозитивність як засада кримінального провадження – це 

закріплена в кримінальному процесуальному законі юридична можливість 

суб’єктів кримінального процесу на власний розсуд та з власної ініціативи на 

всіх стадіях кримінального провадження в межах та у спосіб, що передбачені 

кримінальним процесуальним законом, обирати засоби та форми захисту й 

реалізації своїх прав, чим безпосередньо здійснювати вплив на рух та 

завершення кримінального провадження. 

2. До інститутів, у межах яких реалізується принцип диспозитивності в 

кримінальному провадженні, можна віднести: інститут приватного 

обвинувачення, інститут угод у кримінальному провадженні, інститут 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

обвинуваченого з потерпілим, інститут судового розгляду за участю суду 

присяжних, інститут цивільного позову в кримінальній справі, інститут 

відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення, інститут 

зміни обвинувачення прокурором, інститути апеляційного та касаційного 

оскаржень, інститут перегляду в зв’язку з нововиявленими та виключними 

обставинами тощо. Водночас зроблено застереження стосовно того, що 

вищенаведений перелік інститутів, у межах яких реалізується принцип 

диспозитивності в кримінальному провадженні, не є вичерпним, окремі 

аспекти диспозитивності частково простежуються й в інших кримінально-

процесуальних інститутах на всіх стадіях провадження. 

3. Виділення законодавцем диспозитивності як самостійної засади 

кримінального провадження свідчить про впровадження у вітчизняний 

кримінальний процес загальноєвропейських ознак кримінального 

судочинства. Функціонування як засади диспозитивності, так і 

диспозитивного методу правового регулювання в кримінальному процесі 

свідчить про гуманізацію кримінального провадження як основну сучасну 

тенденцію розвитку кримінальних процесуальних відносин та полягає у 

формуванні найсприятливішого режиму реалізації прав і свобод суб’єктами 

кримінального процесу з метою забезпечення права на справедливий суд.  
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4. Для засад публічності та диспозитивності в кримінальному 

провадженні є характерним єдиний механізм реалізації цих засад, 

направлений на забезпечення поєднання інтересів особи та держави. 

Оптимальним в умовах сьогодення вбачається таке співвідношення 

публічності й диспозитивності, яке, з одного боку, забезпечувало б умови для 

захисту осіб, суспільства та держави, охорони прав та законних інтересів 

учасників кримінального процесу, спонукало їх до активної участі в 

провадженні, а з іншого – не похитнуло б віру суспільства в справедливість 

та невідворотність покарання шляхом повного, всебічного та неупередженого 

встановлення фактичних обставин справи та притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень. 

5. Змагальність та диспозитивність співвідносяться через діалектичну 

єдність та боротьбу протилежностей, доповнюють одна одну, вступають у 

гармонічну взаємодію, створюють додаткові гарантії захисту прав і свобод 

людини та правосуддя. Засада змагальності забезпечує можливість реалізації 

повноважень сторін у кримінальному судочинстві. Також змагальність може 

бути забезпечена в разі надання сторонам кримінального провадження не 

тільки рівних прав та обов’язків, але й рівних можливостей їх реалізації.  

6. Засади диспозитивності та рівності є взаємозалежними та 

взаємообумовленими, оскільки активне застосування диспозитивних засад у 

кримінальному процесі сприяє забезпеченню рівності прав учасників 

судочинства. Ці засади складають основу сучасної концепції справедливого 

суду та гарантують доступ учасників процесу до правосуддя. 

7. Співвідношення засад презумпції невинуватості та диспозитивності 

слід тлумачити через принцип доведеності вини в кримінальному 

провадженні поза розумним сумнівом, тягар якого покладено саме на 

сторону обвинувачення, вільну розпоряджатися своїми правами з метою 

ефективної реалізації своїх функцій.  

8. Гарантії забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні – це сукупність регламентованих чинним 
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законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами 

засобів та умов, що забезпечують реалізацію дискреційних повноважень 

прокурором під час виконання функцій прокуратури для досягнення завдань 

кримінального провадження. 

9. Гарантії забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора 

залежно від їх змістовної складової поділяються на: функціональні та 

організаційні. До функціональних гарантій забезпечення диспозитивних 

засад у діяльності прокурора можна віднести: чітке розмежування на 

законодавчому рівні повноважень і компетенції прокурора під час реалізації 

функцій прокуратури в кримінальному провадженні; право на оскарження 

наказів (вказівок) прокурора вищого рівня; визначення в законі характеру й 

обсягу незалежності прокурора; незмінність прокурора в кримінальному 

провадженні; забезпечення прокурору заходів безпеки в разі необхідності. 

Організаційними гарантіями є: встановлення на законодавчому рівні єдиного 

порядку призначення на посаду прокурора та звільнення з неї; законодавчо 

врегульована процедура притягнення прокурора до юридичної 

відповідальності; створення належних організаційно-технічних умов праці; 

належне матеріальне та соціальне забезпечення прокурора та членів його 

сім’ї. 

10. Основними прогалинами чинного кримінального процесуального 

законодавства України та законодавства України про прокуратуру, які мають 

негативний вплив на реалізацію диспозитивності як оргнізаційної складової 

участі прокурора в кримінальному провадженні, є: неврегульованість 

питання підстав притягнення прокурорів до різних видів юридичної 

відповідальності під час виконання ними функцій процесуальних керівників, 

а також випадків застосування до прокурорів заходів матеріального впливу; 

відсутність чітких критеріїв оцінки діяльності прокурора в кримінальному 

провадженні, а також умов просування прокурора по службі; невизначеність 

обсягів навантаження на прокурора залежно від спеціалізації, кількості та 

складності кримінальних проваджень; нерозмежованість функцій прокурора 
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як керівника органу прокуратури та прокурора як процесуального керівника 

в частині організації керівництва досудовим розслідуванням; невизначеність 

системи заходів адміністративного контролю (наприклад, оперативних нарад 

у місцевих, регіональних та Генеральній прокуратурах), їхньої ролі та впливу 

на здійснення прокурором своїх процесуальних функцій; відсутність 

визначення проявів незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення 

повноважень прокурором; невизначеність на законодавчому рівні поняття 

неупередженості, об’єктивності під час реалізації прокурором своїх функції, 

а також гарантій їх забезпечення; відсутність виключного переліку підстав та 

випадків зміни прокурора в кримінальному провадженні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСПОЗИТИВНОСТІ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

СКЛАДОВОЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
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2.1 Диспозитивність як організаційна складова у діяльності 

прокурора як процесуального керівника на стадії досудового 

розслідування 

 

Сучасні тенденції розбудови державних органів відповідно до 

стандартів Євроатлантичного співтовариства та міжнародної практики 

значно вплинули на реформування органів прокуратури, зокрема в частині 

правового статусу прокурора та його ролі в кримінальному провадженні, в 

тому числі й на стадії досудового розслідування.   

Так, унаслідок конституційної реформи в сфері правосуддя, ключовими 

функціями прокуратури на стадії досудового розслідування стали організація 

та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням (п. 2 ч. 1 ст. 131-1 

Конституції України).  

Таким чином, у силу прямої дії конституційної норми, позбавивши 

прокуратуру функції нагляду за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

законодавцем усунуто підстави для визначення процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням формою прокурорського нагляду за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування. У такий спосіб 

законодавець поклав край науковій дискусії, яка тривалий час точилася з 

приводу співвідношення прокурорського нагляду та процесуального 

керівництва розслідуванням злочинів. 

Відповідно до концепції процесуального керівництва прокурорами 

досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, запровадженої 

КПК України 2012 року, основну відповідальність за результати 

розслідування кримінального провадження законодавець поклав на 

прокурора, зобов’язавши його забезпечити швидке, повне та неупереджене 

його розслідування й тим самим суттєво посиливши роль прокурора як 

сильного та незалежного учасника кримінального процесу. В цьому аспекті 

слушною видається думка І. М. Козьякова, який зазначає, що виокремлення 



 

 

 

95 

вказаної функції сприятиме виконанню прокурорами завдань кримінального 

провадження з метою реалізації державної політики щодо протидії 

злочинності [99, с. 99]. 

Водночас законодавство України не містить жодного визначення 

поняття «організація та процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням». У Законі України «Про прокуратуру» цей термін згадується 

лише один раз у статті 43 у контексті заборони притягувати до 

дисциплінарної відповідальності прокурора, який здійснював процесуальне 

керівництво, в разі виправдання особи або закриття стосовно неї судом 

кримінального провадження. Єдиний раз цей термін згадується в КПК 

України, зокрема в ч. 2 ст. 36 КПК України, де йдеться про повноваження 

прокурора під час здійснення нагляду за додержанням законів у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 

Крім того, законодавцем введено в КПК України нове поняття 

«керівник органу прокуратури», яким є Генеральний прокурор України, 

керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури та їх 

перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень. Такий 

керівник здійснює управлінську діяльність, у тому числі стосовно підлеглого 

йому співробітника – прокурора як процесуального керівника, й наділений 

низкою повноважень у кримінальному провадженні. 

Таким чином, у зв’язку з участю в кримінальному провадженні на 

стадії досудового розслідування двох названих суб’єктів, а саме керівника 

органу прокуратури та прокурора як процесуального керівника, особливо 

актуальним видається питання співвідношення ролі та повноважень кожного 

з них, а також проблематика реалізації диспозитивних засад прокурором як 

процесуальним керівником. 

Перш за все слід зауважити, що в юридичній літературі термін 

«прокурорське процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» 

визначають неоднозначно. У сучасній юридичній літературі існує чимало 
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різноманітних позицій науковців-правознавців щодо окресленої 

проблематики.  

Наприклад, М. В. Руденко розглядає прокурорське процесуальне 

керівництво під час проведення досудового розслідування як самостійний 

напрям прокурорської діяльності, спрямований на забезпечення швидкого, 

повного й неупередженого розслідування – дослідження всіх обставин 

вчиненого кримінального правопорушення з метою надання зібраним 

доказам належної правової оцінки. Він вважає, що функція прокурорського 

нагляду за додержанням законів у досудовому розслідуванні реалізується 

здебільшого прокурором вищого рівня (керівником органу прокуратури), а 

функція процесуального керівництва – переважно прокурором, який 

здійснює повноваження прокурора в конкретному кримінальному 

провадженні. Керівник прокуратури – посадова особа, яка наділена 

адміністративною владою щодо очолюваного нею колективу і здійснює 

внутрішнє організаційне управління ним [100, с. 163].   

Деякі науковці визначають процесуальне керівництво як один із засобів 

взаємодії прокурора зі слідчим [101, с. 50]. Інші не вбачають жодної різниці 

між прокурорським наглядом і процесуальним керівництвом під час 

проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, 

вважаючи ці два поняття ідентичними [102, с. 72].  

Натомість деякі прокурорські працівники стверджують, що 

ототожнювати або розмежовувати функцію нагляду за додержанням законів 

органами досудового розслідування та функцію процесуального керівництва 

некоректно, оскільки та сама діяльність прокурора в кримінальному 

судочинстві може розглядатись як реалізація функції нагляду (в 

організаційному аспекті) або як здійснення процесуального керівництва (у 

процесуальному значенні) [103, с. 60]. 

Інші правознавці, наприклад, співавтори Д.М. Мірковець висловлюють 

іншу думку й вважають, що процесуальними керівниками можуть бути лише 

керівники органів досудового розслідування. А тому пропонують термін 
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«відомчий контроль» замінити на термін «процесуальне керівництво» для 

детальнішого розуміння діяльності цих керівних суб’єктів досудового 

розслідування [104, с. 155].   

Відповідно до іншої позиції нагляд за додержанням законів та 

процесуальне керівництво – різні функції в процесуальній діяльності 

прокурора. Так, Г.П. Середа вважає, що у практичній діяльності прокурора в 

кримінальному процесі варто виділити нагляд за законністю дізнання та 

досудового слідства, а також організаційне та процесуальне забезпечення 

цілеспрямованості й активності кримінального провадження [105, с. 16].  

Слід погодитися з думкою В.М. Юрчишина, який зазначає, що 

процесуальне керівництво пов’язане з організацією досудового 

розслідування справи з використанням не внутрішніх організаційно-

управлінських повноважень, а правових кримінально-процесуальних 

повноважень владно-розпорядчого характеру, закріплених у ст. 36 КПК 

України. Нагляд за додержанням законів спрямований на забезпечення 

високої організації праці, а процесуальне керівництво – на методику, техніку 

й тактику розслідування кримінального правопорушення [106, с. 27].  

Вивчення різних поглядів на досліджене питання та практичний досвід 

надають підстави стверджувати, що суть процесуального керівництва 

полягає в забезпеченні виконання завдань кримінального провадження. 

Процесуальне керівництво стосується лише реалізації процесуальних 

повноважень прокурора та не має ознак адміністративної діяльності.  

Важливим підґрунтям здійснення ефективного процесуального 

керівництва є дотримання основних засад діяльності учасників 

кримінального процесу, зокрема диспозитивності, зміст якої полягає у 

вчиненні сторонами кримінального провадження дій та ухвалення рішень на 

власний розсуд у межах процесуальних прав та у спосіб, визначений 

законом, із метою виконання завдань кримінального провадження. 

Диспозитивність прокурора як процесуального керівника на стадії 

досудового розслідування кримінального провадження забезпечується 
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додержанням процесуальної незалежності, незмінності, безсторонності та 

об’єктивності в діяльності прокурора. 

Статтею 16 Закону України «Про прокуратуру» передбачені гарантії 

незалежності прокурора, а також визначено, що, здійснюючи функції 

прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, 

тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та 

законами України. 

У статті 17 Закону України «Про прокуратуру» регламентовані питання 

підпорядкування прокурорів та виконання ними наказів і вказівок. За змістом 

цієї статті прокурори підпорядковуються керівникам виключно в частині 

виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних із 

організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. 

Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого 

рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що 

безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, 

виключно в межах та порядку, визначених законом. Прокурор не 

зобов’язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого рівня, що 

викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у письмовій 

формі, а також явно злочинні накази або вказівки. 

Однак законодавець передбачив у КПК України положення, які 

ставлять під сумнів, а в окремих випадках – під загрозу, диспозитивні засади 

діяльності прокурора як процесуального керівника на стадії досудового 

розслідування, передусім шляхом реалізації повноважень керівника органу 

прокуратури під час здійснення нагляду за додержанням законів. 

Зокрема, відповідно до змісту частини 6 ст. 36 КПК України керівники 

органів прокуратури мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані 

постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня в межах строків досудового 

розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Водночас, як 

правило, керівники реалізують таке право незалежно від участі у досудовому 
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розслідуванні та повідомляють про це прокурорам, які є процесуальними 

керівниками в конкретних кримінальних провадженнях. 

Вказана норма, на нашу думку, ставить прокурора в повну залежність 

від свого керівника, якому фактично надано право втручатися в 

самостійність процесуальної діяльності підлеглого співробітника попри 

заборони, передбачені Законом України «Про прокуратуру». А тому 

зазначене положення закону прямо суперечить вимогам ст. 26 КПК України 

щодо диспозитивності учасників кримінального процесу, згідно з якою 

сторони є вільними у використанні своїх прав. Тим самим втрачається суть 

самостійності процесуальної діяльності прокурора. 

До того ж слід зауважити, що таке право керівника прокуратури на 

скасування незаконних постанов прокурора обумовлено його 

повноваженнями, визначеними в ст. 313 КПК України. При цьому така норма 

закону, на нашу думку, є більш прийнятною, оскільки регламентує 

конкретний порядок та визначає випадки, в яких рішення прокурора може 

бути скасоване, визнано незаконними вчинені дії чи бездіяльність і 

зобов’язано вчинити нову дію. 

З огляду на це ми вважаємо, що з метою забезпечення реалізації 

прокурором як процесуальним керівником засад диспозитивності в своїй 

діяльності оптимальним є виключення з кримінального процесуального 

закону України частини 6 ст. 36 КПК України.  

А також із метою усунення розбіжностей у законодавстві під час 

реалізації засади диспозитивності в діяльності прокурора на стадії 

досудового розслідування пропонується розмежувати функції керівника 

прокуратури та процесуального керівника досудовим розслідуванням, 

розділивши їхні організаційні та процесуальні повноваження та наділивши 

керівника прокуратури виключно організаційними. 

Досліджуючи проблематику можливості реалізації диспозитивних 

засад у діяльності прокурора на стадії досудового розслідування, 

неоднозначним питанням видається визначення повноважень прокурора 
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вищого рівня щодо надання вказівок у кримінальному провадженні 

прокурору нижчого рівня – процесуальному керівнику – в ході розгляду 

скарг на недотримання розумних строків під час досудового розслідування 

(частина 2 ст. 308 КПК України). Однак повноваження керівника 

прокуратури обмежені тим, що вказівки надаються лише під час розгляду 

скарги, не з власної ініціативи, а також стосуються лише строків проведення 

процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. До того ж, оскільки 

такі вказівки надають прокурору, а не слідчому, визначення процесуальних 

рішень обмежується компетенцією процесуального керівника.   

Суттєва залежність прокурора від свого керівника або керівника 

прокуратури вищого рівня спостерігається під час розгляду питання про 

продовження строків досудового розслідування (статті 294, 295 КПК 

України). 

Статтею 28 КПК України забезпечення проведення досудового 

розслідування в розумні строки покладено на прокурора в кримінальному 

провадженні. Недотримання прокурором розумних строків досудового 

розслідування може бути оскаржене підозрюваним, обвинуваченим, 

потерпілим, іншими особами, права чи законні інтереси яких обмежуються, 

прокурору вищого рівня відповідно до вимог частини 1 статті 

308 КПК України.  

Водночас прокурор у кримінальному провадженні фактично 

відсторонений від участі у прийнятті рішення щодо продовження строків 

досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому особі 

повідомлено про підозру.   

Так, Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» № 1697-VII від 03.10.2017 значно змінено концепцію 

продовження строків досудового розслідування та надано переважне право 

прийняття такого рішення слідчому судді. 
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Втім, право продовження строку досудового розслідування 

кримінального провадження з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

злочину до трьох місяців законодавцем у частині 3 статті 294 КПК України 

надано керівнику місцевої прокуратури та заступнику Генерального 

прокурора України. При цьому поза увагою законодавця залишилось 

узгодження цього питання на рівні регіональних прокуратур. В інших 

випадках рішення про продовження строків приймає слідчий суддя за 

клопотанням слідчого, погодженого з керівниками регіональної прокуратури 

та Генеральної прокуратури України. 

Зазначені зміни кримінально-процесуального законодавства суттєво 

суперечать гарантованим диспозитивним засадам участі сторін у 

кримінальному провадженні, позбавляючи прокурора можливості впливати 

на прийняття процесуальних рішень, при цьому не звільняючи його від 

відповідальності за недодержання розумних строків досудового 

розслідування.  

Провідна роль належить керівнику органу прокуратури, який обіймає 

адміністративну посаду та не є обізнаним в особливостях кримінального 

провадження. Тоді як рішення про продовження строків досудового 

розслідування повинні прийматися з обов’язковим урахуванням обставин 

конкретного кримінального провадження. 

Процесуальні строки, що встановлюються слідчим суддею, не можуть 

перевищувати меж граничних строків, передбачених кримінальним 

процесуальним законом, та мають бути достатніми за часом для вчинення 

відповідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень. 

Водночас вказівки щодо проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій відповідно до вимог 

частини 2 статті 36 КПК України надаються процесуальним керівником.  

З огляду на повноваження прокурора в кримінальному провадженні він 

єдиний обізнаний у необхідності та доцільності продовження строків 

досудового розслідування, керуючись при цьому обсягом та можливостями 
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вчинення відповідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних 

рішень.  Адже потрібно знати, чи міг слідчий у відведений законом строк 

вчинити необхідні дії. 

Якщо до цієї процедури підходити неформально, керівник органу 

прокуратури, як і надалі слідчий суддя, повинен витребувати матеріали 

провадження, проаналізувати їх та оцінити дотримання слідчим чи 

прокурором розумності строків. Хоча вимоги статті 308 КПК України 

надають керівнику органу прокуратури право оцінювати стан дотримання 

підлеглими розумних строків кримінального провадження лише в разі 

надходження скарги. 

У разі ж відсутності, на думку керівника прокуратури, підстав для 

продовження строків досудового розслідування, подальше виконання у 

подальшому повноважень процесуального керівника припиняється. Останній 

вимушений закінчити досудове розслідування, прийнявши одне з рішень, 

передбачених частиною 2 статті 283 КПК України. 

Таким чином, на підставі викладеного вище вважаємо, що новели КПК 

України не лише суперечать іншим положенням Кодексу, обмежують 

самостійність прокурора як процесуального керівника та негативно 

позначаються на можливості реалізувати диспозитивні засади в своїй 

діяльності, але й містять корупційні ризики, сприяють упередженості та 

необ’єктивності з боку керівника прокуратури вищого рівня.   

На нашу думку, з метою усунення колізій у законодавстві, а також 

враховуючи, що продовження строків досудового розслідування в разі 

особливої складності або виняткової складності кримінального провадження 

покладено на слідчого суддю, участь керівника органу прокуратури в 

прийнятті зазначеного процесуального рішення підлягає виключенню. Отже, 

пропонуємо повноваження щодо продовження строків досудового 

розслідування до трьох місяців покласти на прокурора, а в інших випадках – 

на слідчого суддю за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.   
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Оперуючи результатами проведеного нами анкетування, можемо 

стверджувати, що прокурори здебільшого підтримують нашу думку, зокрема, 

129 прокурорів (39 %)  вважають, що оскільки продовження строків 

досудового розслідування в разі особливої або виняткової складності 

кримінального провадження покладено на слідчого суддю, слід виключити 

участь керівника органу прокуратури в прийнятті зазначеного 

процесуального рішення, а 79 прокурорів (23,9 %) – що доцільно внести 

зміни лише  в частині надання такого права ще й керівнику регіональної 

прокуратури або його заступнику. Водночас 122 прокурорів (36,9 %) 

вважають, що вказані зміни є недоречними. 

Призначення та заміна прокурора в конкретному кримінальному 

провадженні – ще одна компетенція керівника відповідного органу 

прокуратури (ст. 37 КПК України), що впливає на стан додержання засади 

диспозитивності в діяльності  прокурора як процесуального керівника. 

Так, керівник місцевої прокуратури після початку досудового 

розслідування зобов’язаний невідкладно призначити процесуальних 

керівників  досудового розслідування кримінальних правопорушень із 

урахуванням складності їх кваліфікації, суспільного резонансу, 

прогнозованих обсягів процесуальної роботи та з огляду на професійну 

майстерність і досвід відповідних прокурорів. Ці критерії призначення 

регламентовані положеннями наказу Генерального прокурора України «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4гн від 

19 грудня 2012 року. 

Прокурор, згідно з частиною 2 ст. 37 КПК України, здійснює 

повноваження прокурора в кримінальному провадженні від його початку до 

завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому 

кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у виняткових 

випадках.  

Проте в частині 3 ст. 37 КПК України законодавцем передбачено 

норму, відповідно до якої у виняткових випадках повноваження прокурора 
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можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора 

цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду 

за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. 

Вказане положення явно суперечить принципу незмінності прокурора в 

процесі, оскільки як законодавчими, так і відомчими актами органів 

прокуратури не визначено поняття «ефективності» здійснення 

процесуального керівництва. Керівник прокуратури суто на свій розсуд, 

керуючись власним переконанням, приймає рішення щодо ефективності 

діяльності підлеглого в кримінальному провадженні. 

Так, спираючись на власний досвід, 135 прокурорів (40,9%) вважають, 

що принцип незмінності прокурора від початку кримінального провадження 

до ухвалення судом остаточного рішення у справі майже не дотримується, 

досить поширеними є випадки, коли на різних етапах беруть участь різні 

прокурори з групи прокурорів. 70 прокурорів (21,21 %) вважають, що цей 

принцип не дотримується взагалі. Проте, на думку 125 прокурорів (37,87 %) 

принцип незмінності прокурора здебільшого дотримується. 

Аналіз наукових розробок із використанням поняття «ефективність» 

вказує, що під ним розуміють приведення до потрібних результатів, 

наслідків, отримання найбільшого ефекту потрібної роботи. Тобто рівень 

ефективності є характеристикою успішної діяльності, досягнення відповідної 

мети та завдань, що виражається в здобутті позитивних наслідків, заздалегідь 

наміченого результату [107, с. 39]. 

На переконання О.Ф. Смирнова, питання ефективності організації та 

діяльності органів прокуратури необхідно розглядати через систему, що 

складається з головного, функціонального й допоміжного результатів. На 

його думку, такими критеріями є: головним – стан законності й 

правопорядку; функціональним – показники, що характеризують виявлення 

порушень закону та реагування на них; допоміжним – умови, що 

створюються органами прокуратури для досягнення головного й 

функціонального результатів [108, с. 284].    



 

 

 

105 

У цьому аспекті В.М. Кравчук стверджує, що без об’єктивізації 

ефективність та результативність прокурорської діяльності є аморфними 

поняттями, позбавленими практичного змісту, що лише обтяжують 

понятійно-категоріальний апарат. У цьому сенсі окреслення та 

обґрунтування категорії «ефективність» у сфері прокурорської діяльності є 

дієвими чинниками системи визначення якісних параметрів функціонування 

прокуратури. Важливим фактором у забезпеченні повноцінного 

реформування органів прокуратури, на думку вченого, є впровадження 

правового механізму оцінювання на всіх ділянках їх роботи [109, с. 149].      

За відсутності такого механізму можливі випадки упередженого 

ставлення керівника до підлеглого, а також необ’єктивної оцінки стану 

нагляду за досудовим розслідуванням у конкретному кримінальному 

провадженні.  

У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити 

групу прокурорів, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме 

діями інших прокурорів. Однак ні в кримінально-процесуальному 

законодавстві, ні в галузевому наказі Генерального прокурора України не 

передбачено критеріїв для створення групи процесуальних керівників. Через 

це інструмент створення груп прокурорів використовується не як 

винятковий, а в кожному провадженні. 

На практиці спостерігається тенденція, за якої в кримінальному 

провадженні призначається група прокурорів, котрі одночасно здійснюють 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: одні надають вказівки, 

другі погоджують процесуальні документи слідчого, інші беруть участь у 

суді під час розгляду питання щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження чи запобіжних заходів, розглядають клопотання 

та скарги учасників кримінального провадження. Здебільшого така ситуація 

не є реалізацією плану дій старшого групи, а виникає несподівано через 

надмірну завантаженість співробітників прокуратури.   
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Зазначені обставини нівелюють ідею диспозитивності в діяльності 

прокурора в кримінальному провадженні, фактично позбавляючи його 

можливості одноособово здійснювати процесуальне керівництво на власний 

розсуд. 

Як приклад, на практиці непоодинокими є випадки погодження 

прокурором складеного слідчим повідомлення про підозру відповідно до 

вимог ст. 277 КПК України. Надалі, в разі заміни, новий процесуальний 

керівник не вбачає в діях підозрюваного складу злочину та закриває 

кримінальне провадження. Тобто мають місце дві абсолютно протилежні 

позиції самостійних суб’єктів нагляду за досудовим розслідуванням, оцінку 

яким може надати керівник прокуратури, тим самим втручаючись у 

кримінальне провадження. 

З метою практичного вирішення цієї проблеми пропонується 

передбачити в Кримінальному процесуальному кодексі України критерії 

створення груп прокурорів, а також призначення процесуальних керівників 

за принципом спеціалізації співробітників (розподілу кримінальних 

проваджень між прокурорами за окремими категоріями кримінальних 

правопорушень).  

Серед підстав для створення групи прокурорів виокремлюють: 

складність кваліфікації (багатоепізодність діяння, кількість підозрюваних та 

потерпілих), суспільний резонанс учиненого правопорушення, складність та 

обсяги процесуальної роботи [110, с. 171].   

Зі свого боку, налагодження роботи процесуальних керівників за 

принципом спеціалізації дозволить прокурорам та слідчим без зволікань 

спланувати свої дії на початковому етапі розслідування. В окремих випадках, 

зважаючи на кількість процесуальних керівників у конкретній прокуратурі та 

слідчих у піднаглядному органі досудового розслідування, можливо 

закріпити слідчих за конкретним прокурором.   

На наше глибоке переконання, задля забезпечення незмінності 

прокурора в кримінальному провадженні як однієї з гарантій додержання 
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засади диспозитивності доцільно запровадити в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань автоматизовану функцію визначення процесуального керівника 

або групи керівників у конкретному кримінальному провадженні. 

Кримінальні провадження слід розподіляти з огляду на спеціалізацію 

прокурорів, їхнє навантаження, відсутність у зв’язку з перебуванням у 

відпустці або тимчасовою непрацездатністю, а також інші особливості.  

Таким чином, керівник прокуратури фактично буде позбавлений 

можливості зловживання своїми повноваженнями під час вибору та 

призначення підлеглого процесуальним керівником у кримінальному 

провадженні, а також його заміни з суб’єктивних причин. До того ж це 

вирішить одну з постійних проблем – несвоєчасне призначення прокурора у 

кримінальному провадженні. Між іншим, такий підхід вже успішно 

реалізовано в судовій системі України під час визначення судді або колегії 

суддів для розгляду конкретної справи.   

Крім законодавчих колізій, що не сприяють додержанню 

диспозитивних засад у діяльності прокурора на стадії досудового 

розслідування, в загальній організації процесуального керівництва та 

нормативно-методичному забезпеченні існує низка недоліків, які суттєво 

впливають на розвиток цієї проблеми. 

Зокрема, всупереч бажанню реформувати органи прокуратури 

відповідно до міжнародних доктрин та стандартів, система залишається 

надто забюрократизованою. Функція процесуального керівництва в 

Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах штучно 

розподілена між окремими структурними підрозділами, підпорядкованими 

різним заступникам керівників цих прокуратур. Це призводить до порушення 

управлінських процесів усередині, неналежної взаємодії різних підрозділів, 

що має наслідком створення перепон в узгодженні процесуальних рішень. 

Так званий зональний контроль у підрозділах нагляду в кримінальному 

провадженні прокуратур вищого рівня зведений до неправомірного 

втручання в діяльність процесуальних керівників. Робота цих підрозділів 
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полягає в систематичному вивченні матеріалів кримінальних проваджень 

шляхом їх витребування, заслуховуванні стану досудового розслідування на 

нарадах у керівників прокуратур або структурних підрозділів, наданні 

доручень та вказівок щодо проведення окремих слідчих чи процесуальних 

дій тощо. До того ж, 267 прокурорів (80,9 %) з 330 опитаних під час 

проведення анкетування вважають, що діяльність співробітників 

прокуратури вищого рівня, які здійснюють «зональний контроль» за роботою 

прокурорів прокуратур нижчого рівня здебільшого можна вважати 

втручанням у роботу процесуальних керівників у конкретних провадженнях. 

На думку 50 прокурорів (15,15 %) діяльність «зональних» прокурорів 

жодним чином не впливає на роботу процесуальних керівників, і лише 13 

прокурорів (3,9 %) вважають, що переважно така діяльність сприяє 

вирішенню проблемних питань, які виникають під час досудового 

розслідування. 

Упродовж тривалого часу з моменту введення в дію Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року та Закону України «Про 

прокуратуру» 2014 року не оновлено чинні та не розроблено нові відомчі 

нормативні акти органів прокуратури, які б регулювали особливості 

діяльності процесуального керівника. Відсутнє також належне методичне 

супроводження з цих питань. 

Замість активних дій із втручання в діяльність прокурора як 

самостійного учасника кримінального процесу зусилля керівництва 

Генеральної прокуратури України мають бути спрямовані на нормативно-

методичне забезпечення роботи процесуального керівника. 

Крім того, існує потреба в розробленні єдиного обґрунтованого підходу 

до визначення необхідної кількості прокурорів на місцевому та 

регіональному рівнях із урахуванням навантаження на кожного.  

Слід зазначити, що на керівника органу прокуратури під час здійснення 

ним організації прокурорського нагляду на стадії досудового розслідування 

покладено низку повноважень, які він повинен виконувати одноособово. 
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Зокрема, за допомогою моніторингу даних Єдиного реєстру досудових 

розслідувань керівник прокуратури зобов’язаний постійно відстежувати 

проблемні питання: сплив процесуальних строків, укриття тяжких та 

особливо тяжких злочинів шляхом заниження кваліфікації, факти 

неправомірного укладання угод, незаконного зупинення проваджень, 

завищення чи заниження сум збитків тощо. Також він має перевіряти 

виконання вимог закону під час прийому, реєстрації, розгляду та вирішення в 

органах досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, своєчасне внесення відомостей щодо них до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

До того ж керівник органу прокуратури може здійснювати 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у конкретному 

кримінальному провадженні та лише при цьому користуватися 

повноваженнями процесуального керівника.  

Таким чином, керівник органу прокуратури на стадії досудового 

провадження здійснює організаційну функцію та функцію нагляду за 

законністю проведення досудового розслідування, які є для нього 

першочерговими та основними, а також може здійснювати функцію 

процесуального керівництва в конкретному кримінальному провадженні, яка 

є для нього факультативною.        

Окремої уваги потребує питання диспозитивності в діяльності 

прокурора під час повідомлення про підозру особам, щодо яких передбачено 

особливий порядок кримінального провадження.  

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб 

визначаються главою 37 КПК України. Отже, в КПК України закріплений 

єдиний процесуальний порядок повідомлення про підозру будь-якій особі, 

проте існує категорія осіб, щодо яких процесуальна форма повідомлення про 

підозру ускладнюється, тобто запроваджуються додаткові, порівняно із 

главою 22 КПК України, гарантії, що надаються державою. 
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Правова природа таких гарантій полягає в тому, що вони не можуть 

розглядатись як особисті привілеї, а навпаки – мають публічно-правове 

призначення та є засобом захисту від необґрунтованого притягнення до 

кримінальної відповідальності, політичної репресії, примусового усунення 

від виконання своїх посадових або професійних обов’язків. 

Наприклад, відповідно до вимог статті 481 КПК України, повідомлення 

про підозру таким особам здійснюється конкретно визначеними 

прокурорами, а саме Генеральним прокурором України, його заступником, 

керівником регіональної прокуратури.  

Вищезазначені норми права є імперативними й абсолютно 

визначеними. Вони чітко й категорично визначають поведінку суб’єктів 

суспільних відносин і не підлягають розширеному тлумаченню. Таке 

врегулювання не залишає особі, яка застосовує ці норми, можливостей для 

роздуму, а їх неправильне тлумачення призводить до того, що письмове 

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

окремим категоріям посадових осіб здійснюється суб'єктами, які не 

передбачені статтею 481 КПК України. 

Зокрема, на практиці поширені випадки надання керівниками 

регіональних прокуратур або Генеральної прокуратури України своїм 

підлеглим чи слідчому доручення щодо вручення повідомлення про підозру 

особі, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. 

Водночас у наукових колах відсутня єдність підходів щодо наявності у 

прокурорів чи слідчих компетенції здійснювати за дорученням керівників 

регіональних прокуратур або Генеральної прокуратури України 

повідомлення про підозру особі, щодо якої здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження. Наукові підходи щодо окресленої 

проблематики розділилися. 

Наприклад, О.В. Капліна розглядає термін «здійснення повідомлення 

про підозру» через призму системного аналізу норм КПК України як 
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сукупність процесуальних дій слідчого та/або прокурора, зміст яких полягає 

в установленні юридичних і фактичних підстав для повідомлення про підозру 

(ст. 276); складенні письмового процесуального документа (повідомлення 

про підозру) (ст. 277) і його врученні особі (ст. 278), а також дій щодо 

встановлення точного місцезнаходження самої особи, якій має бути вручено 

повідомлення про підозру, роз’ясненні прав підозрюваному, а на його 

прохання – детальному роз’ясненні кожного з указаних прав, що є 

невід’ємним обов’язковим етапом процедури повідомлення про підозру 

(частини 2, 3 ст. 276 КПК України). При цьому виконання комплексу 

вищезазначених процесуальних дій у нерозривній єдності належить до 

виключних повноважень Генерального прокурора України або його 

заступника [111, с. 76–77]. Аналогічного погляду також дотримуються М.А. 

Погорецький, В.О. Гринюк та О.С. Старенький [112, с. 63–64; 113, с. 82–94] 

На думку інших науковців, зокрема  О. Гладуна, О. Зелінського [114, 

с. 66] та С. Скрипниченка [115, с. 118–125] підписання письмового 

повідомлення про підозру особі, щодо якої здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження, зокрема судді, Генеральним прокурором 

України або його заступником, а фактичне його вручення іншим прокурором 

або слідчим на підставі доручення не суперечать вимогам чинного 

законодавства. 

Своєрідну крапку в окресленій науковій дискусії щодо порядку 

повідомлення про підозру особі, щодо якої здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження поставлено Великою Палатою Верховного Суду 

України. 

Так, суддями Великої Палати Верховного Суду України викладено 

окрему думку на постанову від 8 листопада 2018 року у справі № 800/536/17 

(провадження № 11-589сап18) [116], відповідно до якої слідчий, що діє за 

дорученням прокурора, має діяти в кримінальному провадженні в межах 

своєї компетенції, тобто він має виконувати доручення прокурора – 

процесуального керівника, якщо ці доручення охоплюються колом його 
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посадових обов'язків. Правомочність прокурора щодо надання відповідних 

доручень на проведення процесуальних дій слідчому обмежується 

компетенцією самого слідчого. Здійснення повідомлення про підозру особам, 

вказаним у главі 37 КПК України, не входить до кола повноважень слідчого 

або іншого прокурора, а отже, не може бути їм доручене в порядку пункту 4 

частини другої статті 36 КПК України. 

Повністю погоджуючись із окремою думкою суддів, вважаємо, крім 

іншого, що випадки надання керівниками регіональних прокуратур або 

Генеральної прокуратури України своїм підлеглим прокурорам чи слідчому 

доручень стосовно вручення повідомлення про підозру особі, щодо якої 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження, суперечать 

засадам диспозитивності діяльності прокурора, адже він вчиняє процесуальні 

дії поза межами своїх процесуальних прав, керуючись волевиявленням 

керівника прокуратури. 

Недотримання стороною обвинувачення вимог статті 481 КПК України 

призводить до повідомлення особі про підозру неналежним суб’єктом, що 

тягне за собою правові наслідки – така особа не вважається притягнутою до 

кримінальної відповідальності. На це вказує й практика Європейського суду з 

прав людини. Зокрема, в пункті 46 рішення від 27 лютого 1980 року № 

6903/75 у справі Девеер проти Бельгії (Deweer V. Belgium) зазначається, що 

«для цілей частини першої статті 6 Конвенції «звинувачення» (charge) може 

бути визначене як офіційне повідомлення, надане індивіду компетентним 

суб’єктом, про те, що така особа підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення». 

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що 

діяльність прокурора в кримінальному процесі є поліфункціональною. 

Чинним законодавством про прокуратуру передбачені два самостійні 

суб’єкти надвідомчого контролю за досудовим розслідуванням 

(процесуальний керівник та керівник прокуратури), однак із різною 

процесуальною компетенцією.  
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Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаємо за можливе 

визначити основні шляхи вдосконалення забезпечення диспозитивності в 

діяльності прокурора на стадії досудового розслідування. Так, із метою 

вдосконалення забезпечення диспозитивності в діяльності прокурора на 

стадії досудового розслідування необхідно: розмежувати функції керівника 

прокуратури та процесуального керівника досудовим розслідуванням, 

розділивши їхні організаційні та процесуальні повноваження; виключити 

участь керівника органу прокуратури в прийнятті процесуального рішення 

щодо  продовження строків досудового розслідування; передбачити в КПК 

України критерії створення груп прокурорів, а також призначення 

процесуальних керівників за принципом спеціалізації співробітників; 

виключити ч. 6 ст. 36 КПК України стосовно права керівників прокуратури 

всіх рівнів скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та 

прокурорів нижчого рівня в ході здійснення нагляду за додержанням законів 

під час проведення досудового розслідування; позбавити права керівників 

регіональних прокуратур або Генеральної прокуратури України надавати 

своїм підлеглим чи слідчому доручення щодо вручення повідомлення про 

підозру особі, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального 

провадження. 

Наостанок зауважимо, що одним із основних чинників забезпечення 

диспозитивних засад діяльності прокурора є відмова від бюрократичних 

принципів організації роботи, зокрема глибокого переосмислення потребує 

практика заслуховувань стану досудового розслідування на оперативних 

нарадах, застосування різного роду покарань підлеглих за вчинення законних 

дій, погодження процесуальних документів у керівників прокуратури, 

надання ними вказівок у кримінальному провадженні тощо. 

   

2.2 Диспозитивність як організаційна складова у діяльності 

прокурора на стадії судового провадження в першій інстанції 
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У правовій системі України прокуратура діє як самостійний інститут 

державної влади, який реалізує покладені на нього Конституцією та законами 

України функції. Однією з пріоритетних конституційних функцій 

прокуратури України на стадії судового провадження в першій інстанції, яка 

відіграє важливу роль у захисті прав, свобод та законних інтересів особи, є 

підтримання державного обвинувачення в суді (п. 1 ч. 1 ст. 131-1 Конституції 

України, ст. 2 Закону України «Про прокуратуру»). 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України державне обвинувачення – це 

процесуальна діяльність прокурора, що полягає в доведенні перед судом 

обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. Ця кримінально-процесуальна 

функція прокуратури чітко регламентована законом, спрямовує діяльність 

суб’єктів обвинувачення (слідчого, прокурора, потерпілого та цивільного 

позивача, їхніх представників) на доказ твердження щодо винуватості 

конкретної особи, яка вчинила злочин, і полягає у формулюванні та 

пред’явленні обвинувачення особі, застосуванні до неї заходів 

процесуального примусу, в тому числі запобіжних заходів, збиранні доказів 

винуватості цієї особи з метою обґрунтування кримінальної відповідальності 

обвинуваченого перед судом [117, с. 17]. Функція підтримання державного 

обвинувачення в суді є важливою гарантією забезпечення охорони та захисту 

прав і свобод осіб, а також законних інтересів держави та суспільства. Ця 

функція визначає сутність прокуратури, її місце в механізмі реалізації права 

на справедливий суд, а також її роль в утвердженні та забезпеченні прав і 

свобод людини Українською державою. 

Під час реалізації функції підтримання державного обвинувачення в 

суді прокурор діє в межах і спосіб, що визначені КПК України, а його 

діяльність повинна відповідати загальним засадам кримінального 

провадження. В попередньому розділі дисертаційного дослідження нами 

обґрунтовано, що попри публічний характер діяльності прокурора, 

доповнення публічної засади диспозитивною та побудова кримінального 
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провадження на основі забезпечення розумного балансу між публічною та 

диспозитивною засадами сприятимуть належній реалізації прокурором своїх 

професійних прав та обов’язків. Так, відповідно до змісту диспозитивної 

засади кримінального провадження, сторони процесу, в тому числі прокурор, 

самостійно обстоюють свої правові позиції, права, свободи й законні 

інтереси засобами, передбаченими КПК України, а також є вільними у 

використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України.  

При цьому, на нашу думку, основними формами реалізації прокурором 

диспозитивних засад у ході здійснення функції підтримання державного 

обвинувачення в суді є права прокурора щодо зміни обвинувачення та 

відмови від підтримання державного обвинувачення під час судового 

розгляду. Ці форми реалізації прокурором диспозитивних засад у ході 

здійснення функції підтримання державного обвинувачення в суді будуть 

детально досліджені нами в наступних підпунктах цього підрозділу. 

 

2.2.1 Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації 

диспозитивності 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України значно розширив 

процесуальні повноваження прокурора, в тому числі під час підтримання 

державного обвинувачення в суді. Проте в законодавстві залишаються 

неврегульованими деякі питання розпорядження прокурором 

обвинуваченням під час судового провадження в першій інстанції, зокрема в 

разі коригування ним своєї правової позиції, що призводить до зміни 

обвинувачення, сформованого в обвинувальному акті.  

З реалізацією таких засад кримінального провадження, як змагальність 

і диспозитивність пов’язане право прокурора на коригування початкового 

обвинувачення в суді з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу 

обвинувачення у зв’язку зі встановленням нових фактичних обставин 
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кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа 

(ч. 1 ст. 338 КПК України).  

Безпосередньо поняття «зміни обвинувачення» законодавцем не 

визначено. В науковій юридичній літературі наводяться різні визначення 

цього інституту. 

Г.І. Алейніков під зміною обвинувачення визначає зміну кваліфікацій 

злочинного діяння, пом’якшення окремих формулювань, виключення деяких 

епізодів багатоепізодного злочину, зменшення обсягу обвинувачення в часі, 

просторі, розмірах, наслідках, виключення кваліфікувальних ознак, обставин, 

що обтяжують відповідальність, судимостей тощо [118, с. 122].  

Ф.Н. Фаткуллін вважає, що під зміною обвинувачення слід розуміти 

внесення до нього офіційними способами тих чи інших коригувань, що 

впливають на сутність, обсяг та характер обвинувачення у справі і тому 

вимагають додержання встановленого законом порядку [119, с. 42]. 

На думку О.Ю. Ільюшонок зміна обвинувачення – це процесуальна 

діяльність прокурора під час судового розгляду кримінального провадження, 

яка виражається у внесенні поправок у фактичну та/чи юридичну складову 

раніше висунутого обвинувачення шляхом складання нового обвинувального 

акта [120, с. 177]. 

М.І. Грушевська зміну публічного обвинувачення розглядає як 

найбільш загальний, типовий і комплексний прояв зміни правової позиції 

прокурора в суді, тоді як інші її прояви (висунення додаткового 

обвинувачення й відмова від підтримання обвинувачення) мають самостійну 

правову регламентацію та чітко визначені підстави [121, с. 241]. 

Зміна прокурором обвинувачення є найпоширенішим проявом 

коригування ним своєї процесуальної позиції в суді, про що свідчать 

статистичні дані звіту «Про роботу прокурора» Генеральної прокуратури 

України за останні роки. Так, у 2014 році прокурорами змінено 

обвинувачення у 1009 провадженнях, що становить 1,3 % всіх проваджень із 
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ухваленням вироку; у 2015 році – 869 (1,2 %), у 2016 році – 1472 (2,3 %), у 

2017 році – 1294 (2 %), у 2018 році – 1271 (2%) [122].  

На практиці основними причинами зміни прокурором обвинувачення в 

суді вважають поверхневу або непрофесійну діяльність слідчого, фіксацію 

доказів у ході досудового розслідування з порушенням норм кримінального 

процесуального закону, внаслідок чого вони визнаються судом 

недопустимими (ч. 3 ст. 62 Конституції України, статті 86, 87 КПК України); 

висунення обвинувачення у вчиненні більш тяжкого кримінального 

правопорушення порівняно з даними обвинувального акта; висунення особі 

за окремими епізодами злочинної діяльності недоведеного обвинувачення; 

залишення слідчим і прокурором без ретельної перевірки версій, висунутих 

обвинуваченим на свій захист; неправильну або зайву кваліфікацію діянь 

обвинуваченого за відповідними нормами кримінального закону, 

неправильне викладення змісту кваліфікувальних ознак злочину; 

неправильне встановлення характеру й розміру матеріальної шкоди, завданої 

діянням обвинуваченого; зміну свідками, потерпілими, іншими учасниками 

процесу під час судового розгляду своїх показань щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; одержання в суді нових доказів, невідомих 

раніше, якщо вони не потребують перевірки шляхом проведення досудового 

розслідування. 

Відповідно до змісту ст. 338 КПК України підставами для зміни 

обвинувачення під час судового провадження є: встановлення нових 

фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

обвинувачується особа, та наявність у прокурора після дослідження доказів 

внутрішнього переконання про необхідність зміни обвинувачення.  

В.В. Колодчин виділяє три форми зміни прокурором обвинувачення в 

суді залежно від її характеру, відповідно до КПК України, зокрема: а) якісна 

або юридична (вже наявним фактам, без появи нових, надається інша оцінка); 

б) кількісна або фактова (з обсягу обвинувачення прокурором виключається 

частина інкримінованих епізодів, що при цьому не впливає на кваліфікацію 
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обвинувачення, яке залишається); в) комбінована (кількісні зміни в обсязі 

обвинувачення зумовлюють необхідність надання іншої юридичної оцінки 

фактам, які залишились) [123, с. 174]. 

З урахуванням особливостей підстави М.І. Грушевська виокремлює 

такі види зміни обвинувачення: ті, які передбачають зміну обсягу 

обвинувачення без зміни правової кваліфікації вчиненого (наприклад, 

встановлення під час судового розгляду іншого часу вчинення кримінального 

правопорушення, ніж зазначений в обвинувальному акті тощо); ті, які 

передбачають зміну обсягу обвинувачення, що тягне за собою зміну 

кваліфікації кримінального правопорушення (наприклад, встановлення того, 

що кримінальне правопорушення було вчинено через необережність, а не з 

прямим умислом тощо); ті, які передбачають зміну правової кваліфікації без 

змін в обсязі обвинувачення (таке фактично може бути в разі завідомо 

неправильної кваліфікації вчиненого, наприклад, помилкового зазначення 

однієї частини статті Особливої частини КК України замість іншої тощо) 

[121, с. 241–242]. 

Також, у юридичній літературі зустрічається класифікація зміни 

публічного обвинувачення прокурором залежно від того, в бік обтяження чи 

в бік пом’якшення кримінальної відповідальності вона відбувається. Зміною 

обвинувачення на більш тяжке погіршується становище підсудного: 

застосування іншої норми кримінального закону, яка передбачає більш тяжке 

покарання, доповнення обвинувачення новими епізодами злочинів, що 

збільшує фактичний обсяг обвинувачення чи змінює юридичну оцінку дій 

обвинуваченого [124, с. 59]. Під зміною в бік пом’якшення варто розуміти ті 

випадки, коли зазначені правові наслідки не наступають, натомість правове 

становище обвинуваченого покращується: зникають додаткові 

кваліфікувальні ознаки, відпадають окремі епізоди вчиненого діяння тощо. 

Поряд із цим зміна обвинувачення може мати й нейтральні правові наслідки 

щодо обвинуваченого. Це можливо в разі зміни обсягу обвинувачення без 
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зміни правової кваліфікації вчиненого, приміром, коли уточнюється час чи 

місце події кримінального правопорушення тощо [121, с. 242]. 

Зміна обвинувачення здійснюється прокурором шляхом складання 

обвинувального акта, в якому міститься формулювання зміненого 

обвинувачення. За своєю суттю зміна прокурором обвинувачення в суді 

відповідно до вимог частин 1, 4 ст. 110 КПК України є процесуальним 

рішенням. Умовою зміни обвинувачення є виконання прокурором вимог 

ст. 341 КПК України щодо погодження такого рішення з прокурором вищого 

рівня, для чого суд за клопотанням державного обвинувача відкладає судове 

засідання. 

Перш ніж прийняти таке рішення прокурор повинен використати всі 

передбачені законом можливості для переконання і себе, і суду в тому, що 

підстав для обвинувачення особи у вчиненні злочину, вказаного в 

обвинувальному акті, немає. 

Попри гарантовану КПК України процесуальну самостійність 

державного обвинувача в судовому засіданні законодавець зобов’язав 

прокурора погоджувати рішення про зміну обвинувачення зі своїм 

керівником. 

На нашу думку, вказана норма закону суперечить диспозитивним 

засадам діяльності прокурора в кримінальному процесі, які передбачають 

вчинення ним дій та ухвалення рішень на власний розсуд у межах 

процесуальних прав та у спосіб, визначений законом, із метою виконання 

завдань кримінального провадження.  

Зазначене питання є досить актуальним та дискусійним у судово-

прокурорській практиці. З одного боку, з огляду на оновлений достатньо 

молодий кадровий склад місцевих прокуратур, погодження зміни 

обвинувачення з більш досвідченим прокурором є передумовою для 

попередження незаконних і необґрунтованих рішень. З іншого боку, 

обов’язок узгоджувати процесуальну позицію прокурора зі своїм керівником 

є проявом певного тиску на внутрішнє переконання публічного обвинувача, 
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втручанням у його діяльність, що порушує вимоги ч. 1 ст. 36 КПК України. 

Існування двох діаметрально протилежних поглядів на окреслене питання 

підкріплюється й результатами проведеного нами анкетування серед 

прокурорів. Так, на питання «Чи доречною є пропозиція виключити з КПК 

України вимогу щодо обов’язку погоджувати прокурором зміну 

обвинувачення з керівником, а натомість встановити прокурору заборону 

змінювати обвинувачення в судовому розгляді більше одного разу, а також 

змінювати його на таке, що істотно відрізняється від первинного за 

фактичними обставинами?» 211 прокурорів з 330 опитаних (63,9 %) 

відповіли, що такі зміни значно посилять самостійність прокурора. Проте 119 

прокурорів (36 %) відповіли, що це є недоречним, оскільки погодження зміни 

обвинувачення з керівником є передумовою для попередження незаконних і 

необґрунтованих рішень. 

Розглянемо обидва доводи з урахуванням власного бачення природи 

цього інституту, що ґрунтується на особистому практичному досвіді роботи в 

органах прокуратури. 

Згідно з одним із поглядів на окреслене питання, погодження зміни 

обвинувачення з більш досвідченим прокурором є передумовою для 

попередження незаконних і необґрунтованих рішень: оскільки обвинувач 

обстоює в суді не свій власний інтерес, а є представником державного органу 

– прокуратури, яка діє на принципах єдиної системи, керівник повинен 

цікавитися позицією свого підлеглого в кримінальному процесі. 

З практичного погляду необхідність погодження зміни обвинувачення з 

прокурором вищого рівня можна пояснити виключно недостатнім для 

прийняття самостійних рішень рівнем юридичної компетентності більшості 

працівників місцевих прокуратур.  

Так, у ході реформування органів прокуратури у 2015 році до місцевих 

прокуратур на конкурсних засадах призначено близько 5900 осіб, із яких 

понад 600 – на адміністративні посади. В січні 2017 року завершився 

черговий конкурс на зайняття вакантних посад у місцевих прокуратурах. За 
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його результатами відібрано 627 кандидатів, із яких 77 % не мали 

попереднього прокурорського стажу [98, с. 42–43]. 

За таких обставин, а також з огляду на надмірну завантаженість 

прокурорів місцевих прокуратур (понад 200 кримінальних проваджень на 

одного прокурора), перевірка керівником доводів підлеглого щодо 

необхідності зміни прокурорської позиції в процесі є однією з гарантій 

додержання конституційних прав громадян, попередження ухвалення судом 

виправдувального вироку і, як наслідок, вимог щодо відшкодування шкоди, 

завданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури 

та суду. 

З цією метою в деяких регіональних прокуратурах досліджене питання 

додатково врегульовано внутрішніми розпорядчими документами. 

Наприклад, прокуратурою міста Києва видано наказ «Про взаємодію 

прокурорів органів прокуратури міста Києва в кримінальному провадженні в 

суді» від 10 жовтня 2016 року, який зобов’язав керівників київських місцевих 

прокуратур інформувати прокуратуру міста про розгляд у суді 

процесуальних документів щодо зміни обвинувачення, висунення нового 

обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення з 

метою їх вивчення на предмет своєчасності, законності та обґрунтованості. 

Таким чином, лише з дозволу прокуратури регіонального рівня після 

ретельного вивчення її співробітниками підстав та обставин зміни, 

доповнення обвинувачення чи відмови від його підтримання прокурор 

місцевої прокуратури приймає відповідне рішення.  

Крім того, суттєвим аргументом на користь доцільності погодження 

коригування позиції обвинувача з прокурором вищого рівня є забезпечення в 

такий спосіб права обвинуваченого на захист у разі зміни обвинувачення на 

таке, що істотно відрізняється від первинного за фактичними обставинами. 

Адже протягом досудового розслідування тактика захисту була спрямована 

на спростування первинного обвинувачення, докази сторони захисту зібрані з 

метою повного чи часткового його заперечення. В судовому розгляді 
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можливість уточнення фактичних обставин в оновленому контексті залежить 

від розсуду суду, в силу чого сторона захисту може бути обмежена в засобах 

заперечення обвинувачення, до того ж КПК України не передбачає обов’язку 

суду задовольняти клопотання сторони захисту щодо збирання та перевірки 

доказів [125, с. 204].  

Кримінальним процесуальним законодавством також не визначено 

кількість можливих змін обвинувачення прокурором у суді. За таких умов та 

за наявності обґрунтованих підстав прокурор може змінювати обвинувачення 

навіть декілька разів. 

Проте, на нашу думку, вищевказані доводи прибічників такої позиції не 

відповідають концепції реформування органів прокуратури та проголошення 

статусу прокурора на засадах диспозитивності відповідно до 

загальноєвропейських доктрин і стандартів.  

Відповідно до іншого погляду обов’язок узгоджувати процесуальну 

позицію прокурора зі своїм керівником є проявом певного тиску на 

внутрішнє переконання публічного обвинувача, втручанням у його 

діяльність, що порушує вимоги ч. 1 ст. 36 КПК України. 

Так, ч. 2 ст. 341 КПК України фактично надає прокурору вищого рівня 

право приймати рішення щодо ходу подальшого судового розгляду 

кримінального провадження. Якщо прокурор вищого рівня відмовляє в 

погодженні обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням, він усуває від 

участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та 

самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому 

прокуророві.  

Вимоги щодо обов’язку погодження державним обвинувачем із 

керівником своєї позиції знайшли відображення і в галузевому наказі 

Генерального прокурора України № 4гн від 19 грудня 2012 року «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».  

З огляду на викладені норми, позиція законодавця щодо ролі прокурора 

в кримінальному провадженні не є послідовною та єдиною. Адже, 
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передбачивши в діяльності прокурора засади диспозитивності, як-от 

процесуальну самостійність та незмінність, КПК України в деяких випадках 

ставить його в суттєву залежність від прокурора вищого рівня під час 

прийняття процесуальних рішень. Водночас останній не є стороною 

кримінального провадження та не обізнаний щодо особливостей його 

досудового розслідування й судового розгляду. 

Згідно з вимогами КПК України прокурор вищого рівня не погоджує 

обвинувальний акт, він узагалі не обізнаний щодо суті більшості 

кримінальних проваджень на досудовому розслідуванні. А втім, 

законодавець покладає на нього відповідальність за прийняття рішення про 

зміну позиції сторони обвинувачення наприкінці судового розгляду.  

Крім того, необхідно врахувати, що відповідно до вимог 

ч. 3 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурорами вищого рівня є 

особи, які займають адміністративні посади та відповідно виконують 

адміністративні повноваження. В межах кримінального провадження до 

компетенції цих осіб належить організація нагляду за додержанням законів 

під час проведення досудового розслідування, в тому числі у формі 

процесуального керівництва ним, підтримання державного обвинувачення, 

оскарження судових рішень. 

Таким чином, здебільшого погодження державним обвинувачем зміни 

своєї позиції в суді з прокурором вищого рівня має досить формальний 

характер, адже керівник прокуратури під час погодження нового 

обвинувального акта керується переважно переконанням свого підлеглого, а 

також нормативними актами, судовою практикою, належною теоретичною 

літературою тощо. Власної об’єктивної та обґрунтованої думки стосовно 

ходу судового провадження керівник прокуратури не може мати через те, що 

не бере участі в процесі. З цієї ж причини він не може оцінити за своїм 

внутрішнім переконанням кожний доказ з позиції належності, допустимості, 

достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та 
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взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення, оскільки 

самостійно не досліджував обставини кримінального провадження. 

Також треба звернути увагу на той факт, що особи, які обіймають 

адміністративні посади, не завжди є більш досвідченими та обізнаними в 

певній категорії проваджень, ніж їхні підлеглі. З огляду на вимоги до 

кандидатів та особливості призначення осіб на адміністративні посади, 

передбачені ст. 39 Закону України «Про прокуратуру», на сьогодні керівний 

склад деяких прокуратур є досить молодим, без досвіду практичної 

діяльності та достатньої юридичної підготовки. 

Іншими важливими чинниками під час прийняття рішення щодо зміни 

прокурором своєї позиції в суді та погодження її з прокурором вищого рівня 

є морально-психологічний клімат у колективі прокуратури, авторитет 

керівника прокуратури серед підлеглих, рівень його компетентності та 

професіоналізму тощо.  

До того ж необхідно зауважити, що законодавець не надав прокурору 

можливості оскаржити відмову керівника в погодженні обвинувального акта 

зі зміненим обвинуваченням та усунення його від подальшої участі в 

судовому розгляді. Таке беззаперечне право керівника прокуратури теж має 

ознаки посягання на диспозитивні засади діяльності прокурора в 

кримінальному провадженні. 

Сукупність зазначених аргументів дає підстави зробити висновок про 

те, що погодження зміни обвинувачення з прокурором вищого рівня є 

недоцільним та таким, що порушує процесуальну самостійність прокурора та 

необґрунтовано покладає на посадову особу зайві зобов’язання й 

відповідальність. Із такою думкою погоджується і В.О. Гринюк [125, с. 204], 

а також опитані в ході проведення анкетування прокурори (63,9 % 

респондентів).  

Таким чином, підбиваючи підсумок, зазначимо, що проведене 

дослідження свідчить про потребу вдосконалення правової регламентації 

зміни обвинувачення під час судового провадження потребує вдосконалення 
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з метою забезпечення реалізації гарантованих чинним законодавством 

диспозитивних засад участі сторін у кримінальному процесі. Для цього 

доречно внести до КПК України зміни, виключивши зі ст. 341 норму щодо 

обов’язку погодження прокурором обвинувального акта зі зміненим 

обвинуваченням із прокурором вищого рівня та, відповідно, щодо наслідків 

відмови в такому погодженні, передбачених ч. 2 ст. 341 КПК України. 

Водночас, ураховуючи те, що зміна обвинувачення під час судового 

розгляду на таке, що істотно відрізняється від первинного за фактичними 

обставинами, ускладнює реалізацію права обвинуваченого на захист, на нашу 

думку, необхідно в ст. 338 КПК України закріпити заборону прокурору 

змінювати обвинувачення під час судового розгляду більше одного разу, а 

також змінювати його на таке, що істотно відрізняється від первинного за 

фактичними обставинами. 

 

2.2.2 Відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення як форма реалізації диспозитивності 

 

КПК України 2012 року та Закон України «Про прокуратуру» 2014 

року визначили важливу роль прокурора в кримінальному процесі, в якій 

поєднали процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і 

підтримання державного обвинувачення. Водночас з огляду на завдання 

кримінального провадження, функція підтримання державного 

обвинувачення не повинна бути односторонньою і спрямовуватися виключно 

на притягнення особи до кримінальної відповідальності. Якщо в результаті 

судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі 

обвинувачення не підтверджується, він повинен відмовитися від підтримання 

державного обвинувачення та викласти мотиви відмови в своїй постанові, 

при цьому таке рішення в обов’язковому порядку погоджується з 

прокурором вищого рівня. 
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Як зазначають В.Т. Маляренко та І.В. Вернидубов, не в кожній 

кримінальній справі особу притягують до відповідальності обґрунтовано. 

Помилки досудового слідства необов’язково мають бути виправлені в суді 

лише шляхом винесення виправдувального вироку, оскільки є шлях більш 

короткий і простий – відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення [126, с. 31].  

У науковій юридичній літературі наводяться різні визначення поняття 

«відмова». Вчені розглядають даний інститут із різних позицій: як елемент 

функції підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; як 

інститут кримінального процесуального права; як кримінально-

процесуальний акт; як процесуальне повноваження прокурора. 

Так, В.Т. Маляренко та І.В. Вернидубов під відмовою розуміють 

постанову прокурора, звернену до суду й приєднану до справи, в якій він 

повністю або частково заперечує обґрунтованість обвинувачення та мотивує 

неможливість його підтримання, де-факто і де-юре припиняючи загалом чи 

частково продовження обвинувальної діяльності проти певної особи [126, 

с. 33]. 

В.Ф. Крюков вважає відмову прокурора від підтримання державного 

обвинувачення одним із наслідків обвинувальної діяльності; особливим 

процесуальним інститутом, що регулює діяльність державного обвинувача; 

зміною переконання в обвинуваченні особи, в його запереченні, 

висловленому в публічній заяві прокурора [127, с. 67]. 

П.М. Каркач вказує, що відмова прокурора від державного 

обвинувачення є зверненням до суду, в якому він повністю або частково 

заперечує обґрунтованість обвинувачення і викладає мотиви неможливості 

його підтримання; припинення прокурором загалом або частково 

обвинувальної діяльності проти підсудного
 
[128, с. 60].  

В.С. Зеленецький визначає відмову як звернену до суду заяву 

прокурора, в якій він повністю або частково заперечує обґрунтованість 

обвинувачення і мотивує неможливість його підтримання щодо особи, 
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відданої під суд, фактично закриває повністю або в окремій частині 

продовжує обвинувальну діяльність проти такої особи [129, с. 12]. 

М.І. Грушевська доводить, що відмова прокурора від підтримання 

державного обвинувачення – це різновид зміни правової позиції прокурора в 

суді першої інстанції, який передбачає заперечення прокурором 

обґрунтованості державного обвинувачення та припинення прокурором 

обвинувальної діяльності проти обвинуваченого й наслідками якого є 

закриття кримінального провадження судом або набуття ним статусу 

приватного залежно від процесуальної позиції потерпілого [130, с. 101]. 

У науковій юридичній літературі виділяють окремі види відмови 

прокурора від підтримання державного обвинувачення, зокрема: 1) повна 

відмова – заперечення прокурором державного обвинувачення в повному 

обсязі; 2) часткова, в разі якої прокурор відмовляється від державного 

обвинувачення підсудного у вчиненні одного або кількох злочинів, 

залишаючи обвинувачення особи у вчиненні інших злочинів; 3) комбінована 

– коли прокурор повністю відмовляється від державного обвинувачення 

стосовно однієї особи, тоді як щодо іншої – лише в частині обвинувачення 

[126, с. 34]. 

Крім того, Н.О. Турман залежно від внутрішнього переконання 

прокурора здійснює поділ відмови від обвинувачення на такі підвиди: 

відмова від обвинувачення, в основі якої лежать певні сумніви (які 

неможливо усунути в порядку, передбаченому законодавством) щодо 

винності підсудного, законності та обґрунтованості обвинувачення; відмова 

від обвинувачення, заснована на безсумнівній невинності підсудного та, 

відповідно, незаконності й необґрунтованості самого обвинувачення; відмова 

від обвинувачення, заснована на переконанні в незаконності юридичного 

формулювання обвинувачення (правової кваліфікації) та відсутності самого 

складу злочину [131, с. 922–923]. 

У своїх працях В.С. Зеленецький здійснює такий умовний поділ підстав 

відмови від обвинувачення: правові (підстави, зазначені в нормах права); 
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фактичні (доказова інформація, яка вказує на недоведеність вини особи, 

незаконне притягнення її до кримінальної відповідальності та, як наслідок, 

необхідність повної чи часткової відмови від обвинувачення); психологічні 

(підстави, що базуються на внутрішньому переконанні прокурора в 

невинуватості особи, яка притягується до кримінальної відповідальності) 

[129, с. 76]. 

Розділяючи правову позицію вченого, проаналізуємо вказані підстави 

відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення. 

До правових підстав слід віднести випадки, передбачені пп. 1–3 

ч. 1 ст. 284 КПК України, зокрема: встановлена відсутність події 

кримінального правопорушення; встановлена відсутність у діянні складу 

кримінального правопорушення; не встановлені достатні докази для 

доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. 

Наприклад, Оболонським районним судом міста Києва в січні 2018 

року прийнято рішення про закриття кримінального провадження за 

обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, у зв’язку з відмовою прокурора від 

підтримання державного обвинувачення через відсутність складу злочину в 

діях обвинуваченого
 
[132]. 

Під фактичними підставами необхідно розуміти випадки, коли судовим 

слідством встановлено, що докази, якими прокурор обґрунтовував свої 

висновки про винність особи, були оцінені ним невірно або в суді виявилися 

нові, раніше невідомі та недосліджені обставини, що зламали систему доказів 

обвинувачення. Наприклад, були допитані нові свідки, викликані за 

клопотанням сторони захисту, які своїми показаннями піддали сумнівам чи 

взагалі спростували докази, на підставі яких формувалось обвинувачення.  

Крім того, на практиці поширеними є факти встановлення в суді 

порушень процесуальних норм під час досудового розслідування: порушення 

закону в ході збирання доказів, у результаті чого вони визнаються 



 

 

 

129 

недопустимими, фальсифікація, односторонність, усунення з матеріалів 

провадження даних, які б виправдовували особу тощо. 

 Так, Апеляційним судом міста Києва [133] в березні 2016 року особу 

визнано невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, у зв’язку з недоведеністю винуватості 

обвинуваченого у здійсненні прийому брухту кольорових та чорних металів 

як фізичною особою. 

Обставини справи були такі. Ще на стадії досудового розслідування 

слідчий та процесуальний керівник володіли даними, відповідно до яких 

підозрюваний не був суб’єктом інкримінованого злочину, оскільки 

здійснював прийом металобрухту на підставі договору доручення між ним та 

фізичною особою-підприємцем. Однак документи на підтвердження 

трудових відносин слідчим не було долучено до матеріалів провадження.  

Крім того, під час повідомлення особі про підозру та направлення 

обвинувального акта до суду прокурором не було враховано вимоги ч. 2 

ст. 11 КК України в частині відсутності суспільної небезпеки діяння через 

його малозначність, а саме: особа обвинувачувалась у здійсненні прийому 

брухту кольорового металу загальною масою 2,32 кг на суму 33 грн. 

З аналогічних підстав прокурор відмовився від підтримання 

державного обвинувачення за ч. 1 ст. 213 КК України у провадженні, яке в 

березні 2016 року закрито Деснянським районним судом міста Києва [134]. 

Святошинським районним судом м. Києва в травні 2016 року 

кримінальне провадження закрито у зв’язку з відмовою прокурора від 

обвинувачення за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Попри очевидні 

порушення закону в ході збирання доказів на стадії досудового 

розслідування, зокрема під час пред’явлення особи для впізнання, 

процесуальним керівником затверджено обвинувальний акт [135].  

Відмова прокурора від обвинувачення може відбутися не тільки в 

результаті зміни обставин в ході судового розгляду, а також у разі наявності 

тієї ж бази доказів, що й на досудовій стадії. При цьому відмова державного 
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обвинувача може бути обґрунтована тим, що зібрані докази після їх 

перевірки в умовах відкритості та змагальності процесу вже не є настільки 

переконливими, якими вони здавалися на досудовому слідстві. Після 

перевірки їх у суді похитнулося переконання прокурора про винність 

обвинуваченого. Отже, підставою відмови прокурора від обвинувачення є не 

тільки зміна доказової бази чи обставин справи, але й переоцінювання 

зібраних у справі доказів, внаслідок якої стала очевидною відсутність події 

злочину або відсутність у діяннях особи складу злочину. 

Психологічною підставою відмови від обвинувачення є внутрішнє 

переконання прокурора про винність особи, яке може вплинути на 

неспроможність державного обвинувача виконати свою процесуальну 

функцію обвинувачення.  

Прокурор у суді проводить обвинувальну діяльність, тому його відмова 

можлива й необхідна, якщо він упевнений і переконаний у невинуватості 

обвинуваченого [136, с. 132].  

Слід звернути увагу, що в науці залишається дискусійним питання 

стосовно того, правом чи обов’язком є відмова прокурора від підтримання 

державного обвинувачення. Так, ч. 1 ст. 340 КПК України закріплює 

імперативний обов’язок прокурора відмовитися від підтримання державного 

обвинувачення, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде 

переконання, що пред’явлене особі обвинувачення не підтверджується. З 

іншого боку, такий обов’язок разом із законодавчим закріпленням 

ґрунтується ще й на особистому переконанні прокурора. На нашу думку, таке 

поєднання і є поєднанням засад публічності та диспозитивності, про яке 

йшлося в попередньому розділі. Диспозитивні засади діяльності прокурора в 

разі відмови в підтриманні державного обвинувачення попри імперативність 

норми ч. 1 ст. 340 КПК України полягають саме в можливості оцінити 

фактичні обставини справи та наявну доказову базу через призму особистого 

переконання прокурора, а також створюють умови для  формування власної 

правової позиції у справі з подальшим її коригуванням у разі необхідності. 
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Водночас Н.О. Турман зазначає, що психологічно прокурору важко 

відмовитися від підтримання державного обвинувачення, особливо якщо він 

сам затверджував обвинувальний висновок, чим і пояснюється та обставина, 

що на практиці відмова від підтримання державного обвинувачення 

трапляється рідко. А тому, поки відмова прокурора від обвинувачення буде 

розглядатись як негативний показник роботи органів прокуратури, 

неофіційна заборона на здійснення такої відмови буде існувати. [131, с. 923]. 

У зв’язку з цим слушною є думка В.Г. Гончаренка, що не слід боятися 

визнати помилку, бо вищим ступенем благородства є її виправлення [137, с. 

218]. 

Таким чином, відмова прокурора від державного обвинувачення має 

два аспекти: матеріально-правовий і процесуально-правовий, які слід 

розглядати в єдності. Постанова прокурора з цього приводу є офіційним 

документом, в якому зафіксована відмова в матеріально-правовому аспекті й 

лише після складання якого, погодження з прокурором вищого рівня та 

передання суду прокурор припиняє обвинувальну діяльність [130, с. 101].  

Зазначені права прокурора в кримінальному процесі є диспозитивними 

проявами його діяльності як державного обвинувача та їх подальша 

реалізація залежить від рішення прокурора вищого рівня. Адже постанова 

набуває процесуального значення для суду лише після її погодження 

прокурором вищого рівня в порядку, передбаченому ст. 341 КПК України.  

Тут виникає основна проблема у визначенні процесуальної 

самостійності прокурора на даній стадії кримінального процесу.  

Навіть за наявності обґрунтованих підстав відмови від державного 

обвинувачення прокурор не має можливості реалізувати своє процесуальне 

право без дозволу на те його безпосереднього керівника. Так, наприклад, за 

даними проведеного нами анкетування на питання «Чи завжди за наявності 

підстав відмови від підтримання державного обвинувачення прокурор 

вищого рівня погоджував таке рішення?» 39 прокурорів із 330 (11,8 %) 

відповіли, що ними таке рішення не ініціювалось, оскільки попередньо 
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керівник прокуратури виступав проти нього;  252 прокурорів (76,3 %) 

повідомили, що це питання взагалі не порушувалося ними перед 

керівництвом у зв’язку з забюрократизованістю та ускладненою процедурою 

погодження рішення про відмову від державного обвинувачення. 

Частина 2 ст. 341 КПК України фактично надає прокурору вищого 

рівня право приймати рішення щодо ходу подальшого судового розгляду 

кримінального провадження.  

Так, якщо прокурор вищого рівня відмовляє в погодженні постанови 

про відмову від підтримання державного обвинувачення, він усуває від 

участі в судовому розгляді прокурора, який ініціював таке питання, та 

самостійно бере участь у ньому як прокурор або доручає участь іншому 

прокуророві.  

Вимоги щодо обов’язку погодження державним обвинувачем своєї 

позиції з керівником знайшли відображення і в галузевому наказі 

Генерального прокурора України № 4гн від 19 грудня 2012 року «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».  

Крім того, в деяких регіональних прокуратурах порушені питання 

додатково врегульовані внутрішніми розпорядчими документами.  

Наприклад, прокуратурою міста Києва видано наказ «Про взаємодію 

прокурорів органів прокуратури міста Києва в кримінальному провадженні в 

суді» від 10 жовтня 2016 року, який зобов’язав керівників київських місцевих 

прокуратур інформувати прокуратуру міста про розгляд у суді 

процесуальних документів щодо зміни обвинувачення, висунення нового 

обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення з 

метою їх вивчення на предмет своєчасності, законності та обґрунтованості. 

Таким чином, лише з дозволу прокуратури регіонального рівня після 

ретельного вивчення її співробітниками підстав та обставин зміни, 

доповнення обвинувачення чи відмови від його підтримання прокурор 

місцевої прокуратури приймає відповідне рішення.  
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Незважаючи на те, що згідно з ч. 1 ст. 340 КПК України за відповідних 

підстав прокурор повинен відмовитися від підтримання державного 

обвинувачення, що вказує на його обов’язок, на практиці подібні випадки є 

досить рідкісними, в тому числі через незгоду з такою позицією керівника 

прокуратури. 

Отже, формально відмова від підтримання державного обвинувачення є 

процесуальним обов’язком прокурора, який він повинен виконувати, якщо в 

результаті судового розгляду дійде переконання, що пред’явлене особі 

обвинувачення не підтверджується.  

Вказані диспозитивні засади діяльності прокурора в процесі 

орієнтовані на європейські цінності й стандарти додержання прав людини та 

є проявами адаптації національних правових інститутів до норм 

євроатлантичного співтовариства. 

Однак відсутність правових механізмів забезпечення самостійності 

прокурора та значні соціально-психологічні проблеми, які щоразу постають 

перед державним обвинувачем під час ініціювання відмови, зумовлюють той 

факт, що прокурори не відмовляються від підтримання державного 

обвинувачення, а продовжують його підтримувати аж до ухвалення судом 

виправдувального вироку [130, с.103]. 

Про це свідчить кількість відмов, у десятки разів менша за кількість 

виправдувальних вироків. 

Наприклад, за статистичними даними звітів Генеральної прокуратури 

України прокурори органів прокуратури міста Києва у 2016 році відмовилися 

від підтримання державного обвинувачення щодо 11 осіб, водночас судами 

виправдано 52 особи, з яких 13 перебували під вартою; у 2017 році 

нараховується лише 5 відмов та 55 виправданих судами осіб, із яких 9 

утримувалися під вартою. В першому кварталі 2018 року на 12 виправданих 

осіб припадає тільки 1 відмова прокурора від державного обвинувачення 

[122].  
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Динаміка статистичних даних дає підстави визнати інститут відмови 

прокурора від підтримання державного обвинувачення на цей час фактично 

недієвим.  

З огляду на забюрократизованість та ускладненість процедури 

погодження рішення про відмову від державного обвинувачення, прокурори 

здебільшого не порушують це питання перед керівництвом, а виконують 

функцію обвинувачення до ухвалення судового рішення.  

З іншого боку, обов’язок погодження рішення про відмову від 

державного обвинувачення з прокурором вищого рівня попереджає незаконні 

й необґрунтовані постанови. Більшість керівників органів прокуратури 

погоджуються з вимогами КПК України в цій частині, обґрунтовуючи це 

тим, що оскільки обвинувач обстоює в суді не свій власний інтерес, а є 

представником державного органу – прокуратури, яка діє на принципах 

єдиної системи, і керівник повинен цікавитися позицією державного 

обвинувача в кримінальному процесі. 

Проте зазначена думка суперечить диспозитивним засадам діяльності 

учасників кримінального процесу, які полягають у вчиненні ними дій та 

ухваленні рішень на власний розсуд у межах процесуальних прав та у спосіб, 

визначений законом, із метою виконання завдань кримінального 

провадження. 

Відмова прокурора від обвинувачення, за наявності для цього підстав, і 

є таким заходом, якого він вживає, захищаючи від порушення конституційні 

норми, які гарантують забезпечення прав і свобод людини. Це головний 

обов’язок держави, який вона поклала на прокурора як на свого представника 

в суді та зобов’язала неухильно його виконувати.  

До того ж прийняття процесуального рішення про відмову від 

підтримання державного обвинувачення вимагає від прокурора дослідження 

не лише наявних у кримінальному провадженні доказів, а й використання 

всіх передбачених законом засобів для доведення винуватості особи у 
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вчиненні злочину шляхом представлення нових доказів, що є можливим 

тільки за умови повного та глибокого дослідження обставин злочину.  

Висновки такого аналізу мають дати чітке уявлення про конкретні 

зміни, яких зазнало обвинувачення в суді, про вплив цих змін на 

формулювання та кваліфікацію інкримінованого обвинуваченому діяння, а 

також на фактичні підстави й правову сутність обвинувачення. Даючи їм 

об’єктивну оцінку, прокурор доходить висновку про необхідність заявити 

про відмову від обвинувачення. 

Саме за такого підходу можуть бути забезпечені гарантії захисту прав 

та законних інтересів потерпілого, який на підставі дослідженої в судовому 

розгляді інформації приймає рішення про самостійне продовження 

підтримання обвинувачення після припинення прокурором своїх 

повноважень відповідно до вимог ч. 3 ст. 340 КПК України.  

Таке право потерпілого є також одним із важелів попередження 

незаконного закриття кримінального провадження в суді. 

Доречно також звернути увагу на те, що законодавець не надав 

прокурору можливості оскаржити відмову керівника в погодженні постанови 

про відмову від обвинувачення та усунення його від подальшої участі в 

судовому розгляді. Таке беззаперечне право керівника прокуратури на 

власний розсуд визначати подальший хід судового розгляду кримінального 

провадження, учасником якого він не є та особливості дослідження обставин 

якого йому не відомі, може призвести до незаконних дій та рішень, а 

подекуди – з корупційною складовою. 

Водночас потрібно врахувати, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 36 КПК 

України за прокурорами вищого рівня зберігається право на подання 

апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами. Таким чином, у разі незгоди 

керівництва регіональної прокуратури з прийнятим судом першої інстанції 

рішенням за результатами розгляду постанови державного обвинувача про 
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відмову в підтриманні державного обвинувачення, він може оскаржити його 

в суді апеляційної інстанції.  

З огляду на викладене, варто погодитися з думкою Я.О. Ковальової, яка 

стверджує, що на формування переконання державного обвинувача щодо 

відмови від обвинувачення впливає ряд факторів, зокрема: переважно карна 

направленість діяльності органів прокуратури; кадрове забезпечення органів 

прокуратури (від уміння правильно встановити фактичні обставини, дати 

оцінку доказам, визначити юридичну кваліфікацію залежить позиція 

державного обвинувача у справі, яка ґрунтується на матеріалах провадження 

та відповідає вимогам закону); моральні та інтелектуальні якості державного 

обвинувача, його психологічна стійкість; психологічна атмосфера в колективі 

прокуратури; роль керівника прокуратури (адже на практиці трапляються 

випадки, коли керівники необґрунтовано орієнтують підлеглих робити все 

задля запобігання ухваленню виправдувальних вироків); моральні фактори 

відносин державного обвинувача з іншими суб’єктами кримінального 

процесу, особливо з обвинуваченим і потерпілим [138, с. 180].  

Проаналізувавши способи реалізації диспозитивних засад участі 

прокурора в кримінальному процесі у формі відмови від підтримання 

державного обвинувачення, можна зробити певні висновки для подальшого 

вирішення проблемних питань.  

Суттєва різниця між статистичними даними щодо кількості ухвалених 

судами виправдувальних вироків та відмов прокурорів від обвинувачення 

свідчить про недотримання останніми конституційних прав громадян та 

невиконання прямо передбачених обов’язків, які вони повинні виконувати в 

разі непідтвердження пред’явленого особі обвинувачення.  

Крім того, відсутність чітких правових механізмів забезпечення 

виконання обов’язку, закріпленого в ч. 1 ст. 340 КПК України, пряма відомча 

залежність від керівника в кожному випадку відмови прокурора від 

обвинувачення зумовлюють пасивну поведінку державних обвинувачів та 

сприяють порушенню ними закону. 
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Нагальною є потреба у вирішенні процесуальних, організаційних та 

морально-психологічних проблем, пов’язаних із відмовою прокурора від 

підтримання державного обвинувачення, а також у здійсненні заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правосвідомості й дотримання професійної 

етики прокурорами, в тому числі шляхом скасування на законодавчому рівні 

прямої залежності позиції державного обвинувача від рішення особи, яка 

обіймає адміністративну посаду в органі прокуратури, та напрацювання 

практики притягнення співробітників прокуратури до дисциплінарної 

відповідальності за невиконання або створення перешкод у виконанні вимог, 

передбачених ч. 1 ст. 340 КПК України.  

Водночас із метою попередження винесення державними 

обвинувачами неправомірних та передчасних постанов про відмову від 

підтримання державного обвинувачення, порядок та особливості прийняття 

таких рішень можливо передбачити в нормативних актах Генеральної 

прокуратури України.  

   

2.3 Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора в 

кримінальному провадженні на підставі угод 

 

Одним із актуальних і прогресивних нововведень Кримінального 

процесуального кодексу України 2012 року є запровадження інституту  

кримінального провадження на підставі угод. Такий правовий інститут 

широко розповсюджений за кордоном, проте у вітчизняній системі 

кримінального судочинства значного поширення ще не набув. Із часу 

запровадження механізм реалізації інституту угод і досі залишається 

недостатньо налагодженим ані органами прокуратури, ані судами України. Зі 

свого боку, на відсутність злагодженого механізму реалізації інституту угод 

також впливають встановлені законодавцем та Генеральним прокурором 

України обмеження в ході реалізації диспозитивних засад діяльності 

прокурора під час укладення ним угод. 
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На низку організаційно-правових засад застосування інституту 

кримінального провадження на підставі угод загалом та участі прокурора в 

ньому зокрема звертали увагу такі вчені, як Л.В. Головко, 

О.В. Калужинський, О.О. Леляк, Р.В. Новак, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 

Г.Є. Тюрін,  М.І. Хавронюк, М.Є. Шумило. Актуальні пропозиції щодо 

вдосконалення процесуального законодавства з окресленої проблематики 

містяться в працях М.С. Квятковського, Т.В. Корчевої, В.А. Мозгової, 

О.В. Плахотніка, С.В. Чернова. Однак предмет цього наукового дослідження, 

зокрема диспозитивні засади участі прокурора в кримінальному провадженні 

у формі угод, є недостатньо розробленим в юридичній літературі. На цей час 

відсутні публікації, які б відображали аналіз складних і спірних 

правозастосовних питань участі прокурора в кримінальному провадженні на 

підставі угод та реалізації ним своїх повноважень. 

Економічна і соціальна рада ООН, ухваливши 24 липня 2002 року 

резолюцію № 2002/12 «Основні принципи щодо впровадження програм 

відновного правосуддя у кримінальних справах» [139] (далі – Основні 

принципи ООН щодо впровадження програм відновного правосуддя), 

рекомендувала всім країнам розвивати та впроваджувати в національне 

судочинство програми відновного правосуддя, в межах концепції 

якого судочинство розглядається як механізм вирішення соціального 

конфлікту, за якого головною метою є досягнення консенсусу між його 

сторонами і тим самим зняття суспільної напруги. 

Також Економічна і соціальна рада ООН у вказаних Основних 

принципах наголосила, що відновне правосуддя є концепцією подолання 

злочинності і ця концепція характеризується повагою до гідності та рівності 

кожної особи, сприяє налагодженню взаєморозуміння та розбудові соціальної 

гармонії шляхом зцілення/відновлення потерпілих, правопорушників та 

громад. 

Відновне правосуддя є альтернативою класичному (традиційному) 

кримінальному провадженню. Як зазначає Н.В. Нестор, відновне правосуддя 
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– це новий підхід до вирішення конфліктів, спрямований на відновлення 

справедливості та збалансування потреб потерпілого, правопорушника та 

суспільства, громади [140, с. 331].  

У словосполученні «відновне правосуддя» (restorative justice) 

англійське слово «justice» є двозначним. З одного боку, «justice» означає 

правосуддя – законодавчу та судову систему, яка застосовує закон до 

правопорушника. Однак «justice» також означає «справедливість», а це 

значення охоплює більш широкий спектр людських взаємин: подолання 

розбіжностей шляхом їх обговорень під час особистої зустрічі та пошук 

взаємно вигідного рішення [141, с. 7]. 

А.В. Біцай [142, с. 30–31] зазначає, що в літературі, зокрема в роботі 

В.В. Землянської [143, с. 18], зустрічаються три основних підходи до 

визначення відновного правосуддя, а саме: «холістичний» («пуристичний») 

підхід, який передбачає рівноцінну концентрацію уваги на потребах жертви, 

правопорушника і громади, а також одночасного задоволення всіх цих 

потреб (прихильником даного підходу є Пол МакКолд); «максималістський» 

підхід, представники якого – Гордон Бейземор та Лоуд Волгрейв – 

визначають відновне правосуддя як кожну дію, орієнтовану на встановлення 

справедливості шляхом залагодження спричиненої злочином шкоди; 

«канадійський» підхід, за яким підходом відновне правосуддя – це 

добровільна відповідь на злочинну поведінку, що ґрунтується на залученні 

громади і спрямована на те, щоб зібрати разом жертву, правопорушника та 

громаду задля залагодження шкоди, спричиненої кримінальною поведінкою 

(представники Латімер, Доуден, Муіссе). 

В Основних принципах ООН щодо впровадження програм відновного 

правосуддя підкреслюється однакова важливість як результату, так і самого 

процесу відновного правосуддя. Названі принципи під програмою відновного 

правосуддя розуміють будь-яку програму, що застосовує відновні процеси та 

намагається досягти відновних результатів [139]. 
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Подібно до запроваджуваного ООН підходу, Консорціум із відновного 

правосуддя у Великій Британії (Restorative Justice Consortium) надає 

визначення відновного правосуддя, яке полягає в тому, що таке правосуддя 

спрямовано на гармонізацію інтересів потерпілих і місцевої спільноти з 

майбутньою реінтеграцією правопорушника в суспільство шляхом 

ефективної участі всіх сторін процесу правосуддя [144, с. 21]. 

На думку В.В. Землянської, в основу принципів відновного правосуддя 

покладено такі ключові положення: пріоритетність надання підтримки та 

забезпечення зцілення жертви/потерпілого; правопорушники несуть 

відповідальність за свої дії; активна участь у розв’язанні ситуації всіх осіб, на 

яких вплинула подія злочину; громада сприяє реінтеграції жертви та 

правопорушника; запобігання повторного вчинення злочину в майбутньому; 

добровільність участі у відновному процесі всіх зацікавлених сторін [145, 

с. 21–22]. 

Концепція відновної юстиції може розглядатись як комплементарна 

концепція, покликана доповнити та вдосконалити сучасне кримінальне 

судочинство, оскільки вона передбачає досягнення цілей, які не завжди 

успішно реалізуються в рамках традиційного кримінального процесу, а саме: 

1) відновлення суспільних відносин, порушених протиправним діянням; 

2) засудження протиправних вчинків і виховання поваги до 

загальноприйнятих моральних норм і цінностей; 3) допомога та підтримка 

осіб, яким протиправним діянням заподіяно шкоду, задоволення їхніх 

інтересів і потреб; 4) сприяння особі, яка вчинила діяння, в усвідомленні його 

наслідків і в прийнятті на себе відповідальності за них; 5) виявлення 

відновного ефекту покарання; 6) реінтеграція осіб, які вчинили протиправне 

діяння, в суспільство та запобігання рецидиву; 7) виявлення причин 

злочинності [146]. 

Відновне правосуддя базується на прагненні збалансувати інтереси 

потерпілого та громади з потребою інтеграції правопорушника в суспільство. 

Воно спрямоване на відновлення потерпілого та надання можливості всім 
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залученим до процесу провадження правосуддя сторонам брати в ньому 

активну участь [147, с. 103–104].  

На даний час понад 80 країн світу в своїй практиці використовують 

різні форми відновного правосуддя [148, с. 2], а кількість організацій, які 

впроваджують моделі відновного правосуддя на теренах Європи, США, 

Канади, Нової Зеландії, Австралії, Південної Африки, наближається до 

тисячі [140, с. 331]. 

Отже, на сьогоднішній день концепція відновного правосуддя є однією 

з провідних тенденцій розвитку сучасного судочинства в світі, одним з 

проявів якої в кримінальному процесі можна вважати інститут угод. 

Інститут угод у кримінальних провадженнях успішно застосовується в 

країнах англо-американської системи права, зокрема він розвинений у 

кримінальних процесах Великобританії, Канади, США, де 70–90 % усіх 

проваджень вирішуються через укладення угоди про визнання винуватості 

між сторонами обвинувачення та захисту [149, с. 113]. Суть їх полягає в 

можливості своєрідної «торгівлі» між обвинувачем і підсудним, який за 

згодою обвинувача має право визнати себе винуватим у вчиненні менш 

тяжкого злочину, ніж той, який вказаний в обвинувальному акті або заяві про 

обвинувачення. В США також діють угоди про застосування альтернативних 

видів виправного впливу [150, с. 85]. 

Порядок укладання угод чітко визначений та конкретизований у 

кримінальному процесуальному законодавстві Франції, Молдови, Грузії, 

Казахстану та низці інших країн. Аналоги «угод» існують і в законодавстві 

Данії, Норвегії та Нідерландів. 

Водночас для України інститут угод не є абсолютно новим та 

невідомим інститутом, адже на території сучасної України ще з давніх часів 

існували фактичні домовленості між сторонами під час урегулювання 

кримінальних конфліктів, які можна вважати своєрідним прототипом 

сучасного інституту угод. На українських землях поняття подібних 

домовленостей існувало ще за часів Київської Русі, воно поступово витіснило 
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застосування інституту «кровної помсти» за вчинений злочин. Процедура 

«домовленостей» не була чітко розмежована на визнання винуватості або 

примирення, існували простіші процедури, які зводилися до каяття 

правопорушника та примирення з потерпілим. Крім того, проведений 

Г.Ю. Саєнко аналіз законодавства показав, що в різні періоди було 

притаманно створювати заохочувальні норми, які розглядались як можливий 

спосіб урегулювання кримінально-правових конфліктів, і якщо сторони йшли 

на поступки одна одній, застосування таких заохочувальних норм давало 

можливість спрощувати процедуру притягнення винного до відповідальності 

[151, с. 13]. 

Безумовно, закріплення на законодавчому рівні інституту 

кримінального провадження на підставі угод є прогресивним кроком України 

на шляху до європейських і загальноприйнятих у світі стандартів 

кримінального судочинства, а також проявом гармонізації національного 

законодавства з законодавством ЄС. 

Як слушно зазначають О.Г. Шило та Є.В. Повзик, угоди є тим видом 

договірних процедур, який має суттєві переваги порівняно з загальним 

порядком здійснення кримінального провадження, й за наявності системи 

гарантій забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого (зокрема тих, що стосуються унеможливлення тиску на 

особу, застосування незаконних методів, спрямованих на отримання 

визнання вини) повинен існувати як «умовно альтернативна» процедура в 

системі кримінального судочинства, адже консенсуальні процесуальні дії не 

суперечать сутності кримінального процесуального права України і тому 

конвергенція процесуальної форми в цьому випадку уявляється цілком 

можливою [152, с. 123]. 

Цей інститут має важливе значення для судової практики, оскільки 

веде до скорочення строків розгляду кримінальних проваджень, значно 

зменшує навантаження на роботу судів, економить грошові ресурси держави 
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і головне – сприяє правосуддю, захищаючи права та законні інтереси 

людини. 

Перевагами застосування інституту угод для обвинуваченого – є: 

звільнення від покарання або уникнення невизначеності під час призначення 

судом покарання, в деяких випадках – застосування альтернативного 

покарання або його зниження; для прокурора – можливість зменшення 

бюджетних витрат та економія процесуального часу, зниження навантаження 

на прокуратуру під час підтримання обвинувачення, певною мірою 

усувається перспектива подальших апеляцій. Органи досудового 

розслідування звільняються від довгого і не завжди результативного 

розслідування [153, с. 32].  

Кримінальне провадження на підставі угод є одним із особливих 

порядків кримінального провадження, який регламентовано главою 35 КПК 

України. Відповідно до ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні 

можуть бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим (далі – угода про примирення); 

2) угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання 

винуватості (далі – угода про визнання винуватості). 

Г.Ю. Саєнко запропонувала виокремлювати такі ознаки кожного виду 

угоди в кримінальному провадженні. Зокрема, до ознак угоди про 

примирення науковець відносить: публічно-приватний характер договірних 

зобов’язань, відносна юридична рівність сторін, імперативно-диспозитивні 

умови угоди за способом конструювання; мета договору – задоволення 

публічних і приватних інтересів потерпілої особи від кримінального 

правопорушення. Тоді як до ознак угоди про визнання винуватості слід 

віднести: публічний характер договірних зобов’язань, юридичну нерівність 

сторін, імперативно визначені умови угоди за способом конструювання; мету 

угоди – задоволення публічних інтересів (домінування державних цілей) 

[151, с. 14]. 
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Прокурор як учасник кримінального провадження відіграє особливу 

роль у механізмі реалізації інституту угод, а визначення та розуміння її 

сутності має велике значення в межах даного пункту нашого наукового 

дослідження. 

Г.Ю. Саєнко зазначає, що роль прокурора в кримінальному 

провадженні на підставі угод відповідає законодавчо закріпленим принципам 

його діяльності щодо підтримання державного обвинувачення в суді та 

полягає в тому, що: прокурор вирішує питання, яке саме обвинувачення 

необхідно висунути проти особи, яка можливо вчинила злочин, з огляду на 

всі фактичні обставини справи; під час прийняття рішення щодо розгляду 

справи шляхом повного судового розгляду чи на підставі угоди про визнання 

винуватості прокурор повинен виходити з тяжкості вчиненого злочину та 

кваліфікації кримінального правопорушення, наявності публічного інтересу 

до справи, даних, що характеризують особу, котра підозрюється 

(обвинувачується) у вчиненні злочину, доказів, які підтверджують 

винуватість, застосування відповідного покарання щодо особи [154, с. 202]. 

І.О. Кісліцина [155, с. 10] обґрунтувала, що роль прокурора як учасника 

угоди про визнання винуватості та процесуального керівника виявляється в 

таких діях і рішеннях: 1) здійснюючи нагляд за розслідуванням, він може, 

враховуючи міркування процесуальної економії, бути ініціатором укладення 

угоди про визнання винуватості, що аж ніяк не применшує його статусу як 

державного обвинувача; 2) прокурор розглядає звернення інших учасників 

процесу, передусім захисника, з пропозиціями укладення такої угоди, зважує 

можливість задоволення таких звернень; 3) прокурор може за потреби взяти 

участь у консультаціях з іншими учасниками процесу, насамперед із 

обвинуваченим та його захисником, із приводу укладення угоди; 4) прокурор 

підписує угоду про визнання винуватості та направляє її для розгляду судом 

або відмовляється це робити через відсутність законних підстав і наявність 

перешкод; 5) прокурор бере участь у розгляді судом угоди про визнання 

винуватості та підтримує її або, за наявності перешкод, відмовляється від 
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затвердження угоди; 6) у разі невиконання засудженим угоди про визнання 

винуватості звертається, відповідно до ст. 476 КПК України, до суду, який 

затвердив угоду, з клопотанням про скасування вироку; 7) у разі скасування 

вироку прокурор повертає собі повноваження як процесуальний керівник під 

час здійснення нагляду за розслідуванням і підтриманням публічного 

обвинувачення в повному обсязі або відповідні повноваження використовує 

інший прокурор. 

Водночас, на нашу думку, найбільш повно розкрив роль прокурора в 

кримінальному провадженні на підставі угод Г.Є. Тюрін. Так, Г.Є. Тюрін 

обґрунтовує, що в кримінальному провадженні на підставі угод роль 

прокурора набуває своєї специфіки залежно від конкретного етапу такого 

провадження, при цьому дослідник умовно виділяє три такі етапи, а саме: 

1) етап підготовки й укладення угоди; 2) етап вирішення та затвердження 

угоди судом; 3) етап виконання угоди. На першому етапі діяльність 

прокурора здійснюється в таких формах: 1) встановлення передумов для 

укладення угоди; 2) ініціювання укладення угоди; 3) безпосереднє укладення 

угоди; направлення угоди на розгляд суду. На другому етапі прокурор сприяє 

суду у встановленні всіх передбачених ст. 474 КПК України обставин. В 

результаті прокурор створює передумови для ухвалення судом вироку, яким 

той затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання в 

порядку ст. 475 КПК України. Факультативною формою діяльності 

прокурора на цьому етапі є оскарження вироку суду на підставі угоди у 

випадках і порядку, визначених КПК України. Заключний етап діяльності 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод може реалізуватися 

в таких формах: 1) здійснення нагляду за практичним виконанням умов 

затвердженої судом угоди; 2) звернення до суду, який затвердив таку угоду з 

клопотанням про скасування вироку; 3) участь у судовому провадженні за 

клопотаннями про скасування судом вироку про затвердження угоди [156, 

с. 442–447]. 
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Що ж до диспозитивних засад участі прокурора в кримінальному 

провадженні у формі угод, науковці мають протилежні погляди на їх обсяг. 

Наприклад, С.М. Малихіна та Ю.П. Смокович стверджують, що прокурор у 

кримінальному провадженні за кримінальним процесуальним законом 

України не наділений жодними дискреційними повноваженнями (діяти на 

власний розсуд) щодо розпорядження обвинуваченням. Згідно з КПК 

України сторони кримінального провадження є вільними у використанні 

своїх прав лише в межах та в спосіб, що передбачені КПК України (ч. 1 ст. 26 

КПК України) [157, с. 8]. Г.П. Середа вважає, що однією із прогалин 

інституту угоди про визнання винуватості називають наявність широкого 

законодавчого простору для зловживань із боку прокурора [158, с. 7]. Є.В. 

Повзик відзначає обставини, які в цьому питанні забезпечують прокурору 

практично безмежні дискреційні повноваження: значна частина перелічених 

юридичних фактів, що мають бути враховані під час ухвалення рішення про 

укладення угоди, сформульовані шляхом використання оціночних категорій, 

а отже, їх констатація цілком залежить від волі правозастосовника (у цьому 

випадку – прокурора) [159, с. 78], а І.А. Тітко зазначає, що в законі йдеться 

лише про необхідність урахування прокурором зазначених чинників під час 

вирішення питання щодо укладення угоди про визнання винуватості (тобто 

без установлення відповідних юридичних фактів угода не може бути 

укладена), але при цьому КПК України не зобов’язує прокурора укласти 

угоду з підозрюваним, якщо всі чинники, що мають ураховуватися, вказують 

на можливість і доцільність її укладення [160, с. 202]. 

З приводу підходу С.М. Малихіної та Ю.П. Смокович зауважимо, що 

ми з ними категорично не погоджуємося, така наша позиція детально 

обґрунтована в підпункті 1.3 цієї дисертаційної роботи. 

Стосовно підходів щодо широкого обсягу дискреції прокурора в 

кримінальному провадженні у формі угод зазначимо, що ми також не 

погоджуємося з такими підходами. Вважаємо, що незважаючи на те, що в 

чинному законодавстві не всі аспекти укладення угод та повноваження 
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прокурора під час їх укладення залишаються врегульованими не повною 

мірою, вести мову про «необмежений» обсяг дискреційних прав прокурора 

не є правильним, оскільки КПК України все ж містить чіткі вимоги 

поведінки учасників угод, у тому числі й прокурора.  

З огляду на викладене та здійснивши аналіз положень КПК України, 

вважаємо, що ознаками диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод є: право ініціювати 

питання щодо укладення угоди про визнання винуватості у випадках, 

визначених ч. 4 ст. 469 КПК України; право на власний розсуд оцінювати 

юридичні факти, що мають бути враховані під час ухвалення рішення про 

укладення угоди та закріплені в ст. 470 КПК України; право погодитися на 

укладення угоди про визнання винуватості; право відмовити в укладенні 

угоди про визнання винуватості; право укласти угоду про визнання 

винуватості з одним із підозрюваних чи обвинувачених, із яким вдалося 

досягти згоди щодо укладення такої угоди (якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у 

вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень); право в межах, 

визначених КПК України, встановити умови, які будуть закріплені в угоді 

про визнання винуватості; право на відкладення направлення до суду 

обвинувального акта разом із підписаною сторонами угодою до завершення 

проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 474 КПК України); право на 

оскарження в порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених 

статтею 394 КПК України, вироку на підставі угоди (ч. 4 ст. 475 КПК 

України); право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про 

скасування вироку в разі невиконання угоди про визнання винуватості 

(ч. 1 ст. 476 КПК України); право на оскарження в апеляційному порядку 

ухвали про відмову в скасуванні вироку, яким була затверджена угода про 

визнання винуватості в разі її невиконання. 

До того ж у межах даного питання варто звернути увагу, що попри 

прогресивні тенденції щодо запровадження інституту угод в кримінальному 
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провадженні та його переваги порівняно з традиційним кримінальним 

процесом, як свідчать звітні статистичні дані, інститут угод іще не знайшов 

широкого застосування в українському судочинстві на відміну від країн 

Північноатлантичного альянсу. Так, у 2015 році судами України ухвалено 

всього 1,2 % обвинувальних вироків на підставі угод про визнання 

винуватості (854 з 70 114), у 2016 році – 1,4 % (904 з 62 702), у 2017 році – 

1,5 % (986 з 64 446), у 2018 році – 1,4 % (986 з 64 446). Аналогічна динаміка 

спостерігається під час укладання угод про примирення між потерпілим та 

підозрюваним чи обвинуваченим [122]. 

Пасивність у процесі використання можливості вирішення 

кримінального провадження в найбільш оптимальний спосіб, на нашу думку, 

обумовлено, насамперед певними обмеженнями під час реалізації 

прокурором своїх повноважень, що ґрунтуються на засадах диспозитивності. 

Відповідно до змісту такої засади кримінального провадження, як 

диспозитивність, сторони процесу самостійно обстоюють свої правові 

позиції, права, свободи й законні інтереси засобами, передбаченими КПК 

України, а також є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, 

що передбачені законом.  

Однак, надавши прокурору право укладати угоди про визнання 

винуватості з підозрюваним чи обвинуваченим, законодавець запровадив 

норми, які значно суперечать диспозитивним засадам діяльності 

процесуального керівника в кримінальному провадженні.  

Так, згідно зі змістом ч. 4 ст. 469 КПК України укладення угоди про 

визнання винуватості в кримінальному провадженні щодо кримінальних 

правопорушень, унаслідок яких шкода завдана правам та інтересам окремих 

осіб і в яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім 

випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на 

укладення ними угоди. 

Така позиція законодавця, на перший погляд, передбачає захист і 

врахування інтересів потерпілого. Проте вказана норма в деяких випадках 
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перешкоджає прокурору використати всі передбачені законом способи з 

метою доведення вини особи (переважно під час розкриття групових 

корисливих або корисливо-насильницьких злочинів). Крім того, потерпілий 

може бути прямо зацікавлений в укладенні винним угоди про визнання 

винуватості. 

Наприклад, у ході досудового розслідування розбійного нападу, 

вчиненого групою осіб, зібрано достатньо доказів для пред’явлення підозри 

лише одному зі злочинців. Останній визнав вину, однак надав згоду на 

співпрацю зі слідством у викритті інших учасників кримінального 

правопорушення лише за умови укладення з прокурором угоди, відповідно 

до якої він отримає найм’якіше покарання в межах санкції статті. При цьому 

згода потерпілих на зміст такої угоди є обов’язковою. У протилежному 

випадку існують ризики нерозкриття злочину та невідшкодування 

матеріальної шкоди потерпілим узагалі.  

Таким чином, у разі незгоди потерпілих чи одного з них із укладенням 

угоди, прокурор фактично стає заручником ситуації: він, здійснюючи нагляд 

за органами досудового розслідування у формі процесуального керівництва, 

не в змозі використати свою процесуальну самостійність та розпорядитися 

своїми процесуальними правами з метою виконання завдань кримінального 

провадження. 

З огляду на викладене, пропонується виключити з абзацу 2 

ч. 4 ст. 469 КПК України вимогу щодо надання всіма потерпілими письмової 

згоди прокурору на укладення ним угоди з підозрюваним чи обвинуваченим. 

Оперуючи результатами проведеного нами анкетування, можемо 

стверджувати, що прокурори здебільшого підтримують нашу думку, та 

погоджуються з тим, щоб внести запропоновані зміни до КПК України. Так, 

із 330 опитаних прокурорів 211 (63,9 %) відповіли, що погоджуються з тим, 

що такі зміни сприятимуть швидкому розкриттю насамперед групових 

корисливих або корисливо-насильницьких злочинів. Водночас 119 осіб 

(36 %) вважають, що потреба в запропонованих змінах відсутня. 
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До того ж, ураховуючи вимоги ст. 471 КПК України, з метою захисту 

інтересів потерпілих та гарантування відшкодування їм заподіяних збитків 

пропонується ч. 1 ст. 472 КПК України доповнити абзацом другим такого 

змісту: «В угоді про визнання винуватості в кримінальному провадженні 

щодо кримінальних правопорушень, унаслідок яких шкода завдана правам та 

інтересам окремих осіб і в яких беруть участь потерпілий або потерпілі, 

також зазначаються розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 

строк її відшкодування чи перелік дій, не пов’язаних із відшкодуванням 

шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь 

потерпілого, строк їх учинення.». 

 На необхідність внесення вказаних змін до КПК України звертали 

увагу практики та деякі вчені. Наприклад, на думку Г.Є. Тюріна, законодавча 

заборона укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному 

провадженні, в якому бере участь потерпілий, є вкрай небажаною з огляду на 

перспективний характер застосування угод у кримінальному провадженні та 

такою, що створює загрозу перетворення останнього на фіктивний, недієвий 

інститут [161, с. 209].  

Ще однією законодавчою нормою, яка, на нашу думку, значно обмежує 

процесуальну самостійність прокурора, є заборона повторного звернення до 

суду з угодою в одному кримінальному провадженні. 

Так, вимоги ч. 8 ст. 474 КПК України не припускають повторного 

звернення з угодою за будь-яких обставин, навіть стосовно іншого 

обвинуваченого в разі відмови в затвердженні угоди щодо першого через 

неможливість виконання ним взятих на себе за угодою зобов’язань або через 

неправильну правову кваліфікацію кримінального правопорушення. 

Також повторне звернення з угодою не передбачене в разі усунення 

недоліків або зміни обставин, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, які 

стали підставою для відмови в її затвердженні судом.  

Відсутність можливості вибору прокурором дій у межах процесуальних 

прав та у спосіб, визначений законом, із метою виконання завдань 
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кримінального провадження не сприяє розвитку відновлювального 

правосуддя та негативно впливає на впровадження у вітчизняний 

кримінальний процес міжнародних та європейських доктрин і стандартів.  

Досить критичну оцінку вказаній нормі надав Пленум ВССУ в 

постанові «Про практику здійснення судами кримінального провадження на 

підставі угод» № 13 від 11 грудня 2015 року, зазначивши: «якщо в угоді 

наявні недоліки, які за своїм змістом не є суттєвими, зокрема угода містить 

суперечності, неточності, що обумовлено переважно правовою необізнаністю 

сторін, з огляду на заборону, передбачену ч. 8 ст. 474 КПК України, щодо 

повторного звернення з угодою в одному кримінальному провадженні 

правильним видається надання судом можливості сторонам уточнення 

укладеної угоди, внесення відповідних змін до її змісту».  

Вважаємо слушною думку О.О. Леляк, яка пропонує дозволити 

повторне звернення з угодою про визнання винуватості в одному 

кримінальному провадженні в разі усунення або зміни обставин, визначених 

пп. 1, 3 та 5 ч. 7 ст. 474 КПК України, які стали підставою для відмови в її 

затвердженні судом. Якщо ж повторно направлена угода все одно не 

відповідатиме вимогам законодавства, суд відмовлятиме в її затвердженні, а 

досудове розслідування буде продовжено в загальному порядку [162, с. 12]. 

Це твердження підкріплюється результатами проведеного нами анкетування 

серед прокурорів. Так, 281 прокурор (85,15 %) вважає, що доречно дозволити 

повторне звернення з угодою про визнання винуватості в одному 

кримінальному провадженні в разі усунення або зміни обставин, визначених 

пп. 1, 3 та 5 ч. 7 ст. 474 КПК України, які стали підставою для відмови в її 

затвердженні судом. Однак 49 прокурорів (14,84 %) вважають, що заборона 

повторного звернення до суду з угодою не суперечить диспозитивним 

засадам діяльності прокурора в кримінальному процесі. 

Ще однією прогалиною в законодавстві, яка істотно впливає на процес 

укладання угоди про визнання винуватості, є відсутність конкретного 

порядку дій, що стосується ініціювання укладення угод, а також 
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невизначенність тривалості переговорів та строку прийняття рішення щодо 

цього. 

Така неузгодженість сприяє затягуванню кримінального процесу та не 

надає жодних гарантій, що попередні домовленості між прокурором та 

підозрюваним будуть додержані та враховані в угоді.  

На необхідності врегулювання вказаних питань наголошувалось у 

Рекомендації № R (99) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо медіації в кримінальних справах від 15 вересня 1999 року [163], де 

зазначено, що «до передачі справи до зустрічі слід узгодити часові рамки 

проведення медіації». 

Зазначена проблематика стала предметом дослідження деяких 

науковців. Наприклад, Р.В. Новак пропонує доповнити ч. 2 ст. 469 КПК 

України положенням, відповідно до якого прокурор або підозрюваний чи 

обвинувачений мають право укласти угоду про визнання винуватості або 

відмовитися від неї протягом 15 днів після отримання пропозиції про 

укладення такої угоди [153, с. 33]. 

Втім, законодавець конкретно не визначив стадію кримінального 

процесу, на якій може бути укладена угода. Відповідно до вимог 

ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про визнання 

винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі 

про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. 

Водночас на практиці наявна проблема, коли фактично всі обставини справи 

повно і всебічно на стадії досудового розслідування не досліджуються, а 

щойно прокурор визначається з підозрюваним, він пропонує йому укласти 

угоду і не виключено, що без достатніх підстав вважає особу винною. 

У такому разі О.В. Плахотнік пропонує дозволити укладати угоду про 

визнання винуватості після затвердження судом обвинувального акта [164, с. 

270]. 

 Натомість, на нашу думку, з метою додержання презумпції 

невинуватості доцільно встановити час укладення угоди після відкриття 
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сторонами кримінального провадження матеріалів. Пропонується викласти 

ч. 5 ст. 469 КПК України в такій редакції: «Укладення угоди про примирення 

або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після 

відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів до виходу суду 

до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.».  

Важливим також є положення ч. 6 ст. 469 КПК України про те, що в 

разі недосягнення згоди щодо укладення угоди факт її ініціювання та 

твердження, що були зроблені з метою її досягнення, не можуть розглядатись 

як відмова від обвинувачення або як визнання своєї винуватості. Це є 

ознакою даного правового інституту як диспозитивного й добровільного. 

Суттєвою вимогою, яка, на наш погляд, суперечить диспозитивним 

засадам діяльності прокурора в кримінальному процесі, є обов’язок 

прокурора попередньо узгоджувати угоду про визнання винуватості з 

керівником органу прокуратури. Вказана норма передбачена в наказі 

Генерального прокурора України № 4гн від 19 грудня 2012 року «Про 

організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні». 

Зміст цього документа розпорядчого характеру як у зазначеній, так і в 

інших частинах є застарілим та підлягає оновленню. Адже вимога 

погоджувати власну позицію прокурора в кримінальному провадженні з 

безпосереднім керівником суперечить гарантованій законодавцем засаді 

диспозитивності – процесуальній самостійності прокурора.  

Такий обов’язок ставить процесуального керівника (державного 

обвинувача) під час прийняття процесуального рішення в суттєву залежність 

від прокурора вищого рівня. Водночас останній не є стороною кримінального 

провадження та не обізнаний щодо особливостей його досудового 

розслідування й судового розгляду. 

Крім того, необхідно врахувати, що згідно з вимогами ч. 3 ст. 17 Закону 

України «Про прокуратуру» прокурорами вищого рівня є особи, які займають 

адміністративні посади та, відповідно, виконують адміністративні 

повноваження. В межах кримінального провадження до компетенції цих осіб 
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належить організація нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва 

ним, підтримання обвинувачення, оскарження судових рішень.  

Практичний досвід свідчить, що здебільшого погодження з керівником 

прокуратури рішення про укладення угоди має формальний характер, 

оскільки останній не може оцінити за своїм внутрішнім переконанням 

кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а 

сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для 

прийняття відповідного процесуального рішення, адже самостійно не 

досліджував обставини кримінального провадження, а лише оперує 

інформацією, наданою підлеглим. 

До того ж, зважаючи на особливості відносин між керівником органу 

прокуратури та його підлеглими, не є винятком випадки необ’єктивного 

ставлення до вирішення питання та можливого упередження щодо прийняття 

рішення.  

З огляду на умови укладення угоди про визнання винуватості та 

усвідомлюючи необхідність усунення перешкод у розвитку оперативного 

вирішення кримінально-правового конфлікту у вітчизняному судочинстві, 

вважаємо, що вимога погодження з керівником прокуратури процесуальної 

позиції прокурора є недоцільною.  

Для порівняння слід зазначити, що така практика існує в деяких 

зарубіжних країнах. Наприклад, ч. 1 ст. 210 КПК Республіки Грузія 

передбачено, що процесуальна угода укладається за попередньою письмовою 

згодою з прокурором вищого рівня [165]. Згідно з ч. 2 ст. 618 КПК 

Республіки Казахстан процесуальна угода про співробітництво з 

підозрюваним, обвинуваченим, підсудним затверджується прокурором 

області або прирівняним до нього прокурором [166]. Натомість у Республіці 

Молдова аналогічна норма виключена з КПК (п. 4 ч. 2 ст. 505) [167].  

Підбиваючи підсумок, слід зауважити, що практика укладення угод у 

кримінальному провадженні є не тільки альтернативним способом вирішення 
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кримінально-правового конфлікту, а й підтвердженням розвитку 

диспозитивних засад діяльності учасників процесу у вітчизняному 

судочинстві. Попри суттєву кількість колізій, запровадження інституту 

медіації свідчить про значний крок держави на шляху запровадження в 

національне законодавство міжнародних доктрин та стандартів.  

З цією метою нагальним є якнайшвидше вирішення окреслених у 

цьому підрозділі проблемних питань та усунення недоліків на практиці 

шляхом урегулювання на законодавчому рівні правових прогалин.  

 

 

 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Випадки надання керівниками регіональних прокуратур або 

Генеральної прокуратури України своїм підлеглим прокурорам чи слідчому 

доручень стосовно вручення повідомлення про підозру особі, щодо якої 

здійснюється особливий порядок кримінального провадження, суперечать 

засадам диспозитивності діяльності прокурора, адже він вчиняє процесуальні 

дії поза межами своїх процесуальних прав, керуючись волевиявленням 

керівника прокуратури. 

2. Всупереч бажанню реформувати органи прокуратури відповідно до 

міжнародних доктрин та стандартів система залишається надто 

забюрократизованою. Функція процесуального керівництва в Генеральній 

прокуратурі України та регіональних прокуратурах штучно розподілена між 

окремими структурними підрозділами, підпорядкованими різним 

заступникам керівників цих прокуратур. Це призводить до порушення 
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управлінських процесів усередині, неналежної взаємодії різних підрозділів, 

що має наслідком створення перепон в узгодженні процесуальних рішень. 

3. Правова регламентація зміни обвинувачення під час судового 

провадження потребує вдосконалення з метою забезпечення реалізації 

гарантованих чинним законодавством диспозитивних засад участі сторін у 

кримінальному процесі. Для цього доречно внести до КПК України зміни, 

виключивши зі ст. 341 норму щодо обов’язку погодження прокурором 

обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням із прокурором вищого 

рівня та, відповідно, щодо наслідків відмови в такому погодженні, 

передбачених ч. 2 ст. 341 КПК України. 

4. Диспозитивні засади діяльності прокурора в разі відмови в 

підтриманні державного обвинувачення, попри імперативність норми 

ч. 1 ст. 340 КПК України, полягають саме в можливості оцінити фактичні 

обставини справи та наявну доказову базу через призму особистого 

переконання прокурора, а також створюють умови для  формування власної 

правової позиції у справі з подальшим її коригуванням у разі необхідності. 

5. Відсутність чітких правових механізмів забезпечення виконання 

обов’язку, закріпленого в ч. 1 ст. 340 КПК України, пряма відомча залежність 

від керівника в кожному випадку відмови прокурора від обвинувачення 

зумовлюють пасивну поведінку державних обвинувачів та сприяють 

порушенню ними закону. 

6. Нагальною є потреба у вирішенні процесуальних, організаційних та 

морально-психологічних проблем, пов’язаних із відмовою прокурора від 

підтримання державного обвинувачення, а також у здійсненні заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правосвідомості й дотримання професійної 

етики прокурорами, в тому числі шляхом скасування на законодавчому рівні 

прямої залежності позиції державного обвинувача від рішення особи, яка 

обіймає адміністративну посаду в органі прокуратури, та напрацювання 

практики притягнення співробітників прокуратури до дисциплінарної 
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відповідальності за невиконання або створення перешкод у виконанні вимог, 

передбачених ч. 1 ст. 340 КПК України. 

7. Ознаками диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод є: право ініціювати 

питання щодо укладення угоди про визнання винуватості у випадках, 

визначених ч. 4 ст. 469 КПК України; право на власний розсуд оцінювати 

юридичні факти, що мають бути враховані під час ухвалення рішення про 

укладення угоди та закріплені в ст. 470 КПК України; право погодитися на 

укладення угоди про визнання винуватості; право відмовити в укладенні 

угоди про визнання винуватості; право укласти угоду про визнання 

винуватості з одним із підозрюваних чи обвинувачених, із яким вдалося 

досягти згоди щодо укладення такої угоди (якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у 

вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень); право в межах, 

визначених КПК України, встановити умови, які будуть закріплені в угоді 

про визнання винуватості; право на відкладення направлення до суду 

обвинувального акта разом із підписаною сторонами угодою до завершення 

проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 474 КПК України); право на 

оскарження в порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених 

статтею 394 КПК України, вироку на підставі угоди (ч. 4 ст. 475 КПК 

України); право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про 

скасування вироку в разі невиконання угоди про визнання винуватості (ч. 1 

ст. 476 КПК України); право на оскарження в апеляційному порядку ухвали 

про відмову в скасуванні вироку, яким була затверджена угода про визнання 

винуватості в разі її невиконання. 

8. Суттєвою нормативною вимогою, яка суперечить диспозитивним 

засадам діяльності прокурора в кримінальному процесі, є обов’язок 

прокурора попередньо узгоджувати угоду про визнання винуватості з 

керівником органу прокуратури. Такий обов’язок ставить процесуального 
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керівника (державного обвинувача) під час прийняття процесуального 

рішення в суттєву залежність від прокурора вищого рівня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРОРОМ ДИСПОЗИТИВНОСТІ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

3.1 Адміністративні та самоврядні заходи підвищення ефективності 

функціонування органів прокуратури щодо забезпечення реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні 

 

Дослідження питань адміністрування в органах прокуратури в умовах 

законодавчих змін та реформування органів прокуратури набуває особливого 

значення, адже від якості адміністрування загалом залежить ефективність 

діяльності всієї системи органів прокуратури, а також ефективне 
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адміністрування є однією з важливих передумов реалізації прокурором 

диспозитивності в кримінальному провадженні. 

У науковій літературі та законодавстві України використовувалася та 

продовжує використовуватися різна термінологія для позначення процесів, 

які охоплюються терміном «адміністрування в органах прокуратури». Так, 

використовуються такі терміни: «організація роботи в органах прокуратури», 

«управління в органах прокуратури», «адміністративно-правове забезпечення 

діяльності прокуратури» тощо. Вважаємо за необхідне розглянути їх більш 

детально. 

Поняття «організація роботи в органах прокуратури» вживається в 

наказі Генерального прокурора України від 19 січня 2017 року № 15 [168], 

яким визначено єдині засади організації діяльності органів прокуратури 

України щодо забезпечення ефективного виконання покладених на них 

функцій із метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави. Проте цей нормативний акт не містить визначення 

окресленого поняття, як не містить його й жоден інший нормативно-

правовий акт України.  

Крім цього, в правовій доктрині запропоновані різні підходи до 

тлумачення змісту поняття «організація роботи в органах прокуратури». 

Здебільшого, під поняттям організації роботи в органах прокуратури 

розуміють комплекс (систему) заходів і дій, спрямованих на раціональний 

розподіл прокурорської праці й узгодженість індивідуальних дій прокурорів, 

створення та підтримання належних умов праці та організаційного порядку, а 

також нормального психологічного клімату в колективі для забезпечення 

злагодженої роботи прокуратури з реалізації завдань і функцій, 

сформульованих у Конституції України, Законі України «Про прокуратуру» 

та інших нормативно-правових актах, у тому числі у наказах Генерального 

прокурора України [169, с. 29]. 

М.І. Мичко вважає, що організацію роботи прокуратури можна 

розглядати у вузькому та широкому значеннях: перше дає змогу 
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впорядкувати прокурорську працю з метою підвищення її ефективності за 

допомогою оптимального розподілу обов’язків, науково обґрунтованого 

планування роботи, створення в трудових колективах організаційного 

порядку й належних умов праці, а друге охоплює також заходи щодо 

вдосконалення прокурорської системи та її органів, заходи прокурорів 

вищого рівня і органів прокуратури щодо управління підпорядкованими 

прокуратурами [170, с. 2–3]. 

Є.М. Попович пропонує розглядати організацію роботи прокуратури з 

урахуванням трьох основних підходів: структурно-функціонального, 

інтеграційно-мотиваційного та системного. Перший полягає в тому, що 

основне в існуванні організації – це виконання провідної функції, яка 

одночасно є метою такої організації. В рамках інтеграційно-мотиваційного 

підходу організація розглядається з позицій об’єднання та мотивації 

кадрового складу з акцентуванням уваги на впливі найбільш активних осіб 

(керівників, лідерів) організацій, тобто основні зусилля мають бути 

спрямовані на інтеграцію та мотивацію працівників. Системний підхід 

передбачає сукупність взаємопов’язаних та координованих за функціями 

елементів, які взаємодіють із зовнішнім середовищем як одне ціле [171, 

с. 97–99]. 

На думку В.М. Гусарова, організацію роботи прокурора слід 

аналізувати в статиці та динаміці. Так, організація роботи в статиці – це 

комплекс заходів, спрямованих на раціональний поділ праці, створення й 

підтримання організаційного ладу, належних умов праці, здорової 

психологічної атмосфери в колективі. Динамічну сторону утворює 

повсякденна процесуальна та непроцесуальна діяльність міськрайпрокурорів, 

прокурорів вищого рівня, котра пов’язана з постановкою перед підлеглими 

конкретних завдань, контролем за їх виконанням, оцінкою проведеної роботи 

[172, с. 4]. 

Водночас поняття «управління в органах прокуратури» тлумачиться як 

різновид державного управління, за допомогою якого забезпечується 
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узгодженість та упорядкування органів, підрозділів і дій прокурорських 

працівників як єдиного цілого в інтересах ефективного вирішення 

покладених на них завдань згідно з визначеною компетенцією [169, с. 29].  

Також управління в системі органів прокуратури визначають як вплив 

на неї загалом або на конкретні її ланки з метою впорядкування цієї системи 

(ланок), забезпечення її оптимального функціонування та розвитку для 

ефективного розв’язання поставлених завдань [173, с. 18]. Для управлінської 

діяльності характерним є процес взаємодії сторін, за якого одна чинить вплив 

на другу, друга ж виявляється здатною сприйняти такий вплив і скорегувати 

свою поведінку відповідним чином. Управління може вважатись успішним за 

умови, що суб’єкт (сторона, яка впливає) сформулював (визначив) мету 

взаємодії, а об’єкт (сторона, яка піддається впливу) має засоби й можливості 

для її реалізації [174, с. 23]. 

На думку С.А. Кулинич, управлінські процедури в діяльності органів 

прокуратури можна визначити як урегульований адміністративно-правовими 

нормами порядок здійснення послідовних дій щодо вирішення управлінських 

питань як під час зовнішньої, так і внутрішньої діяльності органів 

прокуратури, метою яких є створення необхідних умов для забезпечення 

реалізації прав, свобод і законних інтересів учасників управлінських 

процедур – з одного боку, та підвищення ефективності управлінської 

діяльності в органах прокуратури – з іншого [175, с. 71]. 

М.К. Якимчук теорію управління в органах прокуратури розглядає 

згідно із забезпечувальним характером самої функції управління, вона є 

похідною від концептуальних уявлень про призначення й функціональний 

зміст діяльності прокуратури. Він обґрунтовує, що предметом управління в 

органах прокуратури є внутрішня взаємодія складників цієї системи – органів 

і посадових осіб, оскільки ізольовані дії учасників управлінського процесу не 

породжують управлінських відносин. Науковець розкриває процес 

управління в органах прокуратури через відповідну характеристику функцій, 
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форм і методів управління, управлінських відносин, стадій управлінського 

процесу [176, с. 25]. 

Слід зауважити, що поняття організації роботи в органах прокуратури 

та управління в органах прокуратури є найбільш уживаними, водночас в 

юридичній літературі також вживаються інші поняття. 

Наприклад, С. Циганок пропонує розуміти під адміністративно-

правовим забезпеченням діяльності прокуратури адміністративну діяльність 

прокурорів та органів прокуратури на основі реалізації норм 

адміністративного права заради якісного та своєчасного підтримання 

прокурорами публічного обвинувачення в суді, організацію й процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням і деякі інші функції через визначення 

адміністративно-правового статусу, забезпечення незалежності й 

деполітизації прокуратури, надання своєрідних адміністративних послуг, 

виконавчо-розпорядчу діяльність і здійснення внутрішньоорганізаційної 

діяльності, засади юридичної відповідальності працівників прокуратури та 

соціального захисту прокурорів [177, с. 138]. 

О.Г. Мартинюк розглядає адміністративну діяльність керівника органів 

прокуратури як напрямок реалізації повноважень посадової особи, яка 

обіймає адміністративну посаду в органах прокуратури у 

внутрішньоорганізаційних та зовнішньоуправлінських відносинах у формі 

прийняття актів управління та нормативних актів із метою забезпечення 

законності, єдності та стабільності в діяльності відділів та органу 

прокуратури загалом, а також для забезпечення реалізації інших функцій 

прокуратури через представницьку, координаційну та інформаційну роботу 

[178, с. 122]. 

В.Ф. Пузирний вважає, що зовнішня адміністративна діяльність органів 

прокуратури реалізується у відносинах із виконання законних повноважень, 

не пов’язаних із організаційними чи розпорядчими актами та 

повноваженнями у сфері кримінального процесу [179, с. 103]. 
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Р.О. Сидоренко стверджує, що адміністративні повноваження органів 

прокуратури спрямовані на здійснення прокуратурою, по-перше, функцій із 

прокурорського нагляду, по-друге, організаційно-розпорядчих функцій щодо 

врегулювання суспільних відносин, які виникають у сфері організації та 

діяльності органів прокуратури [180, с. 679]. 

До того ж неможливо залишити поза увагою прогресивний підхід 

М.М. Стефанчук, яка пропонує для позначення поняття управління з позиції 

його технічних характеристик, таких як ефективність, прозорість і успішність 

у досягненні поставлених цілей, використовувати поняття «прокурорський 

менеджмент». М.М. Стефанчук пропонує визначати прокурорський 

менеджмент як  діяльність  щодо управління  органами  прокуратури,  

спрямовану  на  забезпечення їх ефективної роботи в процесі реалізації 

наданих прокуратурі функцій із метою досягнення цілей та виконання 

завдань, визначених Конституцією  України, Законом  України  «Про  

прокуратуру»  та  іншими  нормативно-правовими актами [181, с. 318].  

Таким чином, на підставі аналізу наявних у правовій доктрині підходів, 

а також запропонованих вище позицій науковців вважаємо, що поняття 

«організація роботи в органах прокуратури», «управління в органах 

прокуратури», «адміністративно-правове забезпечення діяльності 

прокуратури» тощо за своїм змістом є тотожними. 

Проте, на нашу думку, використання великої кількості тотожних за 

своєю суттю понять, що характеризують одні й ті ж процеси і явища, є 

недоцільним, а тому більш доречною є оптимізація понятійного апарату в 

сфері організації роботи органів прокуратури. Отже, надалі як у науковій 

літературі, так і в законодавстві для окреслення природи організаційно-

управлінських процесів в органах прокуратури слід використовувати поняття 

«адміністрування в органах прокуратури». При цьому пропонуємо під 

поняттям «адміністрування в органах прокуратури» розуміти сукупність 

організаційно-управлінських впливів керівників органів прокуратури всіх 

рівнів, спрямовану на задоволення внутрішніх організаційних потреб органів 
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прокуратури та на забезпечення належного й ефективного виконання 

покладених на прокуратуру функцій, однак не пов’язану зі втручанням у 

процесуальну діяльність прокурорів у кримінальних провадженнях. 

Дослідження  адміністрування в органах  прокуратури  дає  змогу  

зробити  висновок  про  її різносторонній  та  багатоаспектний  характер,  що  

насамперед  пов’язано  з  виконанням  цими органами специфічних  завдань  

та  функцій,  закріплених  у  Конституції  України  та  Законі  України «Про  

прокуратуру». Водночас серед основних завдань адміністрування в органах 

прокуратури прийнято виділяти: підвищення  прозорості  в  діяльності  

прокуратури,  доведення  до  широких  верств населення  інформації  про  

соціальне  призначення,  правовий  статус  та  особливості  діяльності 

прокуратури в Україні; залучення  представників  громадськості  до  

обговорення  напрямків  реформування органів  прокуратури,  шляхів  

вирішення  актуальних  проблем,  що  постають  перед  її працівниками під 

час виконання покладених на них повноважень; прогнозування можливості 

виникнення соціальної напруженості в окремих соціальних  групах у сфері 

інтересів діяльності прокуратури та вжиття заходів щодо їх попередження; 

підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури, насамперед 

оволодіння ними навичками якісного та ефективного спілкування; 

вдосконалення відомчої нормативно-правової бази; організацію  постійних  

соціологічних  досліджень  громадської  думки  щодо  діяльності органів 

прокуратури [182, с. 212]. 

Належне та якісне виконання вказаних вище завдань має як прямий, так 

і опосередкований вплив на реалізацію прокурором диспозитивних засад у 

кримінальному провадженні. Адже одним із завдань адміністрування є 

налагодження демократичних внутрішньослужбових відносин в органах 

прокуратури, складовим елементом яких є органічне поєднання відносин 

субординації та незалежності й самостійності прокурорів у кримінальному 

провадженні. 
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Крім того, не менш важливим кроком до демократизації 

внутрішньослужбових відносин у прокурорській спільноті є створення 

органів прокурорського самоврядування. Запровадження такого 

демократичного механізму є нічим іншим, як моделлю участі в процесі 

управління відповідним органом всіх тих, на кого це управління 

поширюється. Дуже важливим у цьому контексті є рівень правового 

забезпечення діяльності органів самоврядування, оскільки достатньо часто 

вони наділяються суттєвими владними повноваженнями.  

Аналіз міжнародних актів і законодавства зарубіжних країн дає 

підстави стверджувати, що прокурорське самоврядування не в усіх 

демократичних державах існує як невід’ємний складник незалежної 

прокурорської системи. 

Так, у більшості розвинутих держав романо-германської правової 

системи прокуратура перебуває в адміністративному підпорядкуванні 

міністерства юстиції або діє в межах судової системи. Така організація 

характерна, зокрема, для прокуратур Австрії, Бельгії, Німеччини, Італії, 

Нідерландів, Франції та інших країн. В правовій системі цієї групи країн 

узагалі відсутнє керівництво прокуратурою. У ряді країн зовсім відсутнє 

центральне управління прокурорською службою (Австрія, Греція, Італія). У 

Бельгії, наприклад, за загальне керівництво прокуратурою відповідає Колегія 

генеральних прокурорів, а в  Нідерландах – Рада Генеральних прокурорів. 

  У Республіці Македонія, де відсутня централізована прокуратура, 

також діє Рада публічних прокурорів, на яку покладається вирішення питань 

щодо призначення та звільнення прокурорів, а також притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності.  Рада Генеральної прокуратури Албанії теж 

займається проведенням конкурсів на вакантні прокурорські посади і 

вирішенням дисциплінарних проваджень. 

В інших державах-членах Європейського Союзу прокурори також 

мають свої органи самоорганізації, але вони виконують переважно дорадчі 
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функції. Так, наприклад, у Португалії  Вища рада прокуратури діє як 

структурний підрозділ Генеральної прокуратури.   

У деяких країнах органи прокурорського самоврядування 

закріплюються як інститути прокурорського самоврядування та належать до 

числа органів, які хоч і не наділяються прокурорськими функціями, проте 

входять до складу цієї гілки влади. Такими інститутами є, наприклад, Вища 

рада магістратури у Франції, Румунії, Італії, Португалії, Вища рада суддів і 

прокурорів у Туреччині, Вища рада прокурорів у Молдові, Рада прокурорів у 

Хорватії, Іспанії, Рада служби державного обвинувачення в Словенії, 

Національна рада прокуратури в Польщі, Державна рада прокурорів у Сербії, 

Збори прокурорів в Естонії тощо. Однак у деяких прокуратурах зарубіжних 

країн узагалі відсутні органи прокурорського самоврядування (приміром, у 

Вірменії та Латвії) [183, с. 39–40]. 

Слід погодитися з думкою О.С. Проневича, що на сьогодні у 

вітчизняній юриспруденції не сформувалася традиція дослідження соціально-

правової природи інституту прокурорського самоврядування, що суттєво 

ускладнює формування цілісного уявлення про роль прокурорського 

самоврядування в забезпеченні незалежності прокурора та дотриманні 

високих стандартів професійної діяльності прокурорів [184, с. 42].   

І.М. Козьяков, А.М. Мудров та інші зауважують на необхідності 

розмежування самоврядного та забезпечувального елементів системно-

структурної організації в прокурорській системі. У зв’язку з цим виділяють 

два її самостійні елементи – органи прокурорського самоврядування та 

органи, що забезпечують діяльність прокуратури. З огляду на це науковці 

стверджують, що створення та функціонування інституту професійного 

самоврядування в прокурорській системі не мають на меті вплинути на 

механізм реалізації функцій прокуратури України, тому є насамперед 

допоміжною ланкою ефективної організації роботи та управління в органах 

прокуратури [185, с. 59–60].  
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Правове регулювання прокурорського самоврядування в Україні 

запроваджено новим Законом України «Про прокуратуру» (далі – Закон). 

Значна кількість моментів, що потребують правового визначення в разі 

запровадження відповідного інституту, була врахована. Так, надано 

визначення прокурорського самоврядування як самостійного колективного 

вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури. 

Визначено завдання прокурорського самоврядування: а) забезпечення 

організаційної єдності функціонування органів прокуратури, підвищення 

якості роботи прокурорів; б) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від 

втручання в їх діяльність; в) участь у визначенні потреб кадрового, 

фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення прокурорів, а 

також контроль за додержанням установлених нормативів такого 

забезпечення; г) обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів 

у випадках та в порядку, встановлених законом.  

Окреслено межі діяльності прокурорського самоврядування – 

вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури, а саме: 

організаційного забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, 

соціального захисту прокурорів та їхніх сімей, а також інші питання, що 

безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів (ст. 65 

Закону). Наведено перелік організаційних форм прокурорського 

самоврядування, до яких віднесено Всеукраїнську конференцію прокурорів 

та Раду прокурорів України. Зазначено, що порядок їх роботи може 

визначатися не лише Законом, а й регламентами та положеннями, які 

приймаються органами прокурорського самоврядування (ст. 66 Закону).  

 Визначено порядок формування складу та повноваження 

Всеукраїнської конференції прокурорів та Ради прокурорів України, основні 

питання організації їх роботи (статті 67–71 Закону).  

Забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування 

покладається на Генеральну прокуратуру України та здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України (ст. 72 Закону).  
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Крім того, зазначається, що діяльність органів прокурорського 

самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності прокурорів 

(ст. 16 Закону) та одним із основних прав працівників прокуратури (ст. 19). 

Окремо оговорюється, що кількість прокурорів та інших працівників органів 

прокуратури, а також структура Генеральної прокуратури України, 

регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури 

України визначаються законом та затверджуються наказом Генерального 

прокурора України за погодженням із Радою прокурорів України (ст. 14 

Закону). Незважаючи на таку детальну, на перший погляд, регламентацію 

статусу та загальних питань діяльності органів прокурорського 

самоврядування, варто звернути увагу на положення, які потребують 

подальшого корегування або деталізації. 

Ці органи створені для самостійного колективного вирішення певних 

питань прокурорами. Питання, що повинні вирішуватися в такий спосіб, 

включають організаційне забезпечення, соціальний захист прокурорів та 

їхніх сімей, забезпечення організаційної єдності, участь у визначенні потреб 

кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення, а 

також призначення прокурорів до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів.  

Слід звернути увагу на те, що в положеннях Закону особлива увага 

приділяється розмежуванню в прокурорській системі самоврядного та 

забезпечувального елементів її системно-структурної організації. У зв’язку з 

цим, чітко виділено два її самостійних елементи – органи прокурорського 

самоврядування (Всеукраїнська конференція прокурорів та Рада прокурорів 

України) та органи, що забезпечують діяльність прокуратури 

(Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів).  

Згідно з частиною 1 ст. 73 Закону Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія прокурорів є колегіальним органом, що відповідно до повноважень, 

передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб, які 

виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо 
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дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів із 

посад. Частиною 3 цієї ж статті закріплено, що порядок роботи Комісії 

визначається положенням, прийнятим Всеукраїнською конференцією 

прокурорів 27 квітня 2017 року [186]. 

Зазначене положення визначає процедуру підготовки, розгляду питань 

та прийняття рішень Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, 

що віднесені Законом України «Про прокуратуру» до її компетенції, а також 

інших питань організації діяльності Комісії. 

Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів є 

важливою передумовою реалізації прокурором диспозитивності через 

забезпечення особливого порядку його призначення на посаду, переміщення, 

звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

За даними звітів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та 

її секретаріату за 2017 та 2018 роки з 593 та 526 кандидатів, відповідно, 

успішно пройшли добір на посади прокурорів місцевих прокуратур 309 та 

350 осіб. За результатами конкурсів Комісією внесено подання про 

призначення шляхом переведення до прокуратур вищого рівня у 2017 році – 

29 осіб, у 2018 році – 101 [187].    

Також слід зауважити, що належне ставлення прокурорів до реалізації 

своїх прав та виконання обов’язків забезпечується низкою правових засобів, 

особливе місце серед яких посідає дисциплінарна відповідальність. Як 

слушно зазначає А.В. Шевченко, застосування (або сама можливість 

застосування) засобів дисциплінарного впливу хоча й не єдиний, але досить 

ефективний метод боротьби з порушеннями дисципліни [188, с. 8–9]. 

Так, упродовж останніх двох років Комісією розглянуто 3262 

дисциплінарні скарги, в яких містились відомості про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку (у 2017 році – 1137, у 2018 році – 2125). За 

результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто у 

2017 році 75 прокурорів, у 2018 році – 145прокурорів [122]. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1697-18
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Динаміка надходження до Комісії таких звернень реально підтверджує 

демократизацію та прозорість внутрішньослужбових відносин в органах 

прокуратури. Адже більшість скарг на роботу прокурора надходить від 

співробітників прокуратури (керівників прокуратур вищого рівня чи 

підлеглих осіб). Відповідно, доводити свою позицію перед Комісією та 

аргументувати свої твердження сторони мають вільно і гласно, 

використовуючи свої права в межах та у спосіб, що передбачені 

законодавством.     

Запровадження такого інституту прокурорського самоврядування як 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів критично сприймалося 

деякими прокурорськими співробітниками. На їхню думку, що наділення 

Комісії функціями вирішення питань щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурорів, а також переведення та звільнення їх із 

займаних посад є підміною повноважень керівників відповідних органів 

прокуратури, які через таке вихолощення їхніх прав адміністрування не 

зможуть впливати на своїх підлеглих ні в частині заохочення найбільш 

ефективних, ні в частині впливу на тих, хто неналежно виконує свої 

обов’язки, в тому числі порушує трудову дисципліну.  

На обґрунтування таких доводів зазначалося, що способами 

забезпечення керівником належного виконання підлеглими своїх обов’язків 

перш за все є його повноваження щодо застосування заходів 

дисциплінарного впливу (звільнення з займаної посади, пониження в посаді, 

переведення на іншу посаду, підвищення в посаді, заохочення, стягнення 

тощо). За відсутності  в керівника таких повноважень вплинути на підлеглих 

з метою забезпечення належного виконання прокурорами своїх службових 

обов’язків та законних вказівок прокурорів вищого рівня він буде не в змозі. 

До того ж навіть усвідомлення підлеглими того, що керівник не має 

повноважень щодо ефективного впливу на них у разі неналежного виконання 

ними своїх службових обов’язків створить у них відчуття вседозволеності та 
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безкарності, а також неадекватне сприйняття як самого керівника, так і 

виконання його законних вимог [189].  

Проте, як засвідчила практика, досить поширеними є випадки 

оскарження до Комісії дій підлеглих їхніми керівниками чи керівниками 

прокуратур вищого рівня. Заперечення проти запровадження цього інституту 

прокурорського самоврядування не знайшли свого підтвердження. Натомість 

як підлеглі, так і їхні керівники перебувають у рівних умовах щодо механізму 

притягнення до дисциплінарної відповідальності.      

Необхідно визнати, що окремі ознаки органів прокурорського 

самоврядування існували й раніше та знаходили свій прояв у діяльності 

Всеукраїнської конференції працівників прокуратури. Нормативно діяльність 

цього органу визначена не була, а про його існування загалом спочатку 

згадувалось лише в положеннях Конституції та Закону України «Про вищу 

раду юстиції» стосовно обрання цією конференцією членів Вищої ради 

юстиції, а надалі – в положенні Закону України «Про прокуратуру» стосовно 

схвалення нею Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури. Жодних інших повноважень, зокрема й у сфері управління 

прокуратурою, цей орган не мав [190, с. 71].    

 Очевидно, що в основу розроблення моделі прокурорського 

самоврядування покладено підходи, вироблені Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року. Окремі норми та інститути 

є майже тотожними. 

Не існує жодних міжнародних норм, які б регулювали створення та 

функціонування органів прокурорського самоврядування. Крім цього, у 

п. 107 висновку № 667/2012 експерти Венеціанської комісії зазначають, що 

їм не відомо жодної системи правосуддя, де були б створені органи 

прокурорського самоврядування і мали б такі широкі повноваження з питань 

адміністрування та системи прокуратури, які пропонуються в українських 

законодавчих ініціативах.  
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Експерти наголошували, що створення такої системи може вийти за 

межі розумного, оскільки представники, обрані прокурорами, здатні діяти 

залежно від того, що вони вважають інтересами своїх членів. Цими 

представниками можуть бути виключені будь-які інші міркування, в тому 

числі й щодо громадських інтересів чи навіть інтересів членів громади. Якщо 

це станеться, створення системи може фактично унеможливити керівництво 

прокуратурою особами, призначеними на адміністративні посади. 

Можливість запровадження інституту професійного самоврядування у 

вітчизняній прокурорській системі доцільно розглядати як таку, що не 

повинна мати за мету вплив на механізми реалізації функцій прокуратури 

України. Тому таке запровадження має розцінюватися передусім як елемент 

підтримки ефективної організації роботи та управління в органах 

прокуратури [191, с. 23]. 

Отже, винятково значущим для зміцнення незалежності прокурорів, 

захисту від втручання в їхню діяльність, реалізації диспозитивності в 

кримінальному процесі є інститут прокурорського самоврядування. Так, 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру», Рада прокурорів України 

як вищий орган прокурорського самоврядування в період між проведенням 

всеукраїнських конференцій  прокурорів наділяється досить широкими 

повноваженнями щодо забезпечення незалежності прокурорів, а саме: 

організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності 

прокурорів;  розглядає питання правового захисту прокурорів; розглядає 

звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності 

прокурорів, вживає за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє 

відповідні органи про підстави для притягнення до кримінальної, 

дисциплінарної чи іншої відповідальності; ініціює розгляд питання щодо 

вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів; оприлюднює заяви від 

імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності 

прокурора; звертається до міжнародних організацій із відповідними 

повідомленнями тощо); розглядає звернення щодо неналежного виконання 
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прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, 

встановлених для відповідної адміністративної посади [192, с. 13]. 

Функціонування інституту прокурорського самоврядування щодо 

кадрового забезпечення прокуратури дає змогу виділити два ключові 

аспекти: по-перше, кадрове забезпечення органів прокурорського 

самоврядування, а по-друге, діяльність органів прокурорського 

самоврядування щодо участі у визначенні потреб кадрового забезпечення 

прокурорів та обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів у 

випадках і в порядку, встановлених законодавством [193, с. 148]. 

Аналіз законодавчих положень дає можливість зробити висновок, що 

прокурорське самоврядування здійснює низку функцій, в тому числі функцію 

управління внутрішньою діяльністю прокуратури. Варто погодитися з 

Добровольським Д. М., який стверджує, що суб’єктами самоврядування 

варто вважати також окремих прокурорів, навіть у тих випадках, коли їхня 

участь у самоврядуванні виражалася виключно в присутності на засіданнях 

органу прокурорського самоврядування та голосуванні на них. 

Прокурорським самоврядуванням він також вважає реальне прийняття його 

суб’єктами рішень із внутрішньої діяльності прокуратури та їх фактичне 

втілення в життя [194, с. 145].     

З аналізу системи побудови прокурорського самоврядування в Україні 

випливає, що фактично існує тільки його національний рівень: і 

Всеукраїнська конференція прокурорів, і Рада прокурорів України є 

органами прокурорського самоврядування, які здійснюють свої 

повноваження щодо всіх прокурорів і на всій території України.  

Стаття 66 Закону України «Про прокуратуру» не передбачає такого 

органу прокурорського самоврядування, як збори місцевих, регіональних 

прокуратур та Генеральної прокуратури України. Натомість стаття 69 Закону 

не лише згадує про нього, а й визначає повноваження з обрання делегатів на 

Всеукраїнську конференцію прокурорів, а також порядок проведення зборів: 

делегати на конференцію обираються шляхом таємного голосування простою 
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більшістю голосів із числа вільно висунутих альтернативних кандидатів. 

Збори прокурорів скликаються керівником відповідної прокуратури, є 

повноважними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості 

прокурорів цієї прокуратури, та приймають рішення більшістю голосів від 

загальної кількості прокурорів відповідної прокуратури. 

Така побудова системи прокурорського самоврядування, на думку 

Д’ячкова Д.С., є недосконалою та повною мірою не забезпечує 

функціонування саме самоврядування прокурорів [190, с. 74]. 

Слід погодитися з деякими правниками, які вважають, що зборам 

прокурорів доцільно надати більш широке коло повноважень, зокрема й у 

сфері забезпечення незалежності прокурорів. З цією метою в статті 66 Закону 

варто передбачити збори прокурорів як орган прокурорського 

самоврядування, а до кола їхніх повноважень віднести організацію 

виконання заходів щодо забезпечення незалежності прокуратури й 

прокурорів, визначенихх органами прокурорського самоврядування вищого 

рівня, а також розгляд звернень прокурорів про випадки посягання на їхню 

незалежність та звернення з цих питань до органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування відповідного рівня [194, с. 146].   

Така позиція є цілком обґрунтованою. Збори прокурорів мають бути 

визнані первинними органами прокурорського самоврядування, і їм повинні 

бути надані відповідні повноваження, насамперед щодо забезпечення 

незалежності прокуратури. Саме на первинному рівні можна було б 

вирішувати значну кількість питань, що віднесені до повноважень органів 

прокурорського самоврядування.  

Прокурорське самоврядування має бути ефективною формою 

вирішення питань внутрішньої діяльності прокурорів та захисту їхніх 

професійних інтересів. Органи прокурорського самоврядування мусять 

активно реагувати на будь-які прояви втручання в діяльність працівників 

прокуратури, а також на порушення їхніх прав і гарантій правового статусу 

[195, с. 51].  
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Органам прокурорського самоврядування в Україні необхідно 

врахувати чинники, що впливають на організацію діяльності прокурорів, 

зокрема оцінку знань щодо професійної рівності; порядок проходження 

атестації, порядок прийняття на роботу, переведення та звільнення; захист 

прокурорів від внутрішніх і зовнішніх незаконних впливів; дисциплінарні 

заходи тощо [183, с. 42]. 

Таким чином, комплексна система адміністративних та самоврядних 

заходів підвищення ефективності функціонування органів прокуратури 

повинна призвести до повноцінного забезпечення реалізації прокурором 

засад диспозитивності в кримінальному провадженні. З цією метою 

необхідно забезпечити здійснення якісного адміністрування, одним із 

завдань якого є створення демократичних внутрішньослужбових відносин в 

органах прокуратури, складовим елементом яких є органічне поєднання 

відносин субординації та незалежності й самостійності прокурорів у 

кримінальному провадженні, а також удосконалити наявну систему органів 

прокурорського самоврядування. Напрямами покращення роботи органів 

прокурорського самоврядування є: формування персонального складу з 

урахуванням розвитку системи органів прокуратури; створення постійно 

діючого апарату при органах прокурорського самоврядування з відповідним 

матеріально-технічним забезпеченням із метою підвищення ефективності; 

нормативне врегулювання можливості реалізації самоврядування на рівні 

окремої прокуратури; розширення повноважень у сфері вирішення питань 

внутрішньої діяльності органів прокуратури. 

 

3.2 Удосконалення кадрового забезпечення органів прокуратури в 

системі заходів щодо забезпечення реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному 

провадженні 
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У сучасних умовах розвитку перед Україною постали складні та 

стратегічно важливі завдання щодо проведення комплексу реформ у 

правоохоронній системі на основі міжнародних стандартів. Питання 

реформування та модернізації правоохоронної системи, зокрема органів 

прокуратури, є на сьогодні одним зі стратегічних пріоритетів України.  Серед 

важливих складових процесу реформування та модернізації органів 

прокуратури необхідно зазначити питання їх кадрового забезпечення. Адже 

прокуратура повинна бути укомплектована сумлінними працівниками з 

високими професійними і моральними якостями, здатними вирішувати 

завдання з утвердження верховенства права, зміцнення законності та 

правопорядку, захисту прав людини, інтересів держави та суспільства. 

Також, від високого професійного рівня кадрів прокуратури безпосередньо 

залежить можливість належної реалізації диспозитивних засад у 

кримінальному провадженні. Особливо актуальним видається питання 

кадрового забезпечення прокуратури та кваліфікаційного рівня прокурорів з 

огляду на дискусії, пов’язані з проблематикою дискреційних повноважень 

прокурорів. 

Враховуючи, що прокуратура України посідає особливе місце в 

правовій системі держави, зосередження уваги на дослідженні та 

вдосконаленні проблематики її кадрового забезпечення є сьогодні особливо 

актуальним. Однак у чинних законодавчих актах, які регламентують  

діяльність  органів  прокуратури України, зокрема Законі України «Про 

прокуратуру» відсутнє визначення поняття «кадрове забезпечення», це 

поняття вживається лише на рівні відомчих  правових  актів  Генерального  

прокурора України, проте  його  чітке  визначення в цих актах також 

відсутнє.  

Водночас на доктринальному рівні хоча й існує чимало підходів до 

визначення та сутності даного поняття, але відсутня їх чіткість та єдність. Від 

чіткості  та  повноти  формулювання  поняття «кадрове забезпечення» 

залежить  усвідомлення  характеру  й  змісту діяльності органів прокуратури 
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України, а також можливість окреслити шляхи вдосконалення кадрового 

забезпечення органів прокуратури. Отже, вважаємо, що з’ясування 

понятійного апарату видається актуальним та важливим. 

Так, енциклопедія державного управління визначає кадрове 

забезпечення як здійснювану в процесі управління діяльність, змістом якої є 

забезпечення органів, установ, їх підрозділів необхідним контингентом осіб, 

які відповідають певним вимогам, інформацією про них, а також 

впровадження науково-обґрунтованих методів добору, розстановки, 

професійного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів, стимулювання 

їхньої роботи, правового регулювання трудової діяльності та надання 

правового захисту працевлаштованим [196, с. 179–180].  

У сфері господарської діяльності кадрове забезпечення розуміють як 

дії, спрямовані на формування чисельності та якісного складу працівників, їх 

адаптацію, мотивування, навчання, оцінювання й розвиток, що забезпечить 

ефективне виконання цілей та завдань підприємства [197, с. 294–295].  

Т.Є. Кагановська визначає сутність кадрового забезпечення як 

діяльність уповноважених суб’єктів із реалізації кадрової політики держави з 

метою забезпечення функціонування державного управління соціальними, 

технічними, біологічними об’єктами, яке здійснюється в умовах ринкової 

економіки з урахуванням демократичних засад побудови нашої держави з 

пріоритетним забезпеченням прав, свобод та законних інтересів особи, 

шляхом наповнення організаційних структур системи державного управління 

відповідними за професією та кваліфікацією кадрами, створення в них 

мотивації до ефективної праці, організації їх ефективного використання, 

професійного та соціального розвитку, досягнення раціонального ступеня 

мобільності персоналу, а також їх соціального захисту [198, с. 26–27]. 

На думку М.В. Мельничука, кадрове забезпечення – це, з одного боку, 

наявність у керівника об’єктів його управлінської діяльності – виконавців, 

що є необхідним для підготовки управлінського рішення та подальшого його 

виконання. З іншого – кадрове забезпечення – це суто суб’єкти управлінської 
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діяльності, які організують, аналізують, контролюють, координують та 

здійснюють інші дії в ході державно-управлінської діяльності для досягнення 

певного результату [199, с. 68]. 

 М.М. Дивак пропонує під кадровим забезпеченням органів внутрішніх 

справ розуміти врегульовану нормами адміністративного законодавства, 

відомчими й організаційно-розпорядчими актами МВС України та 

Національної поліції України діяльність спеціально вповноважених 

підрозділів (посадових осіб) щодо процесів професійної орієнтації, про-

гнозування і планування кадрових потреб, відбору, навчання, виховання, 

ротації кадрів, забезпечення дисципліни та законності, а також оцінювання 

якості службової діяльності працівників органів внутрішніх справ [200, с. 8]. 

А.П. Горзов та В.В. Устименко визначають кадрове забезпечення 

органів прокуратури України як цілеспрямовану діяльність спеціально 

вповноважених посадових осіб прокуратури щодо процесів професійної 

орієнтації, прогнозування і планування кадрових потреб, відбору, підготовки, 

розстановки та звільнення особового складу [201, с. 46]. 

С.В. Подкопаєв у загальному вигляді під кадровим забезпеченням 

розуміє процес, спрямований на укомплектування (наприклад, навчання, 

професійна підготовка), або безпосередньо процес укомплектування органів 

прокуратури професійно підготовленими, кваліфікованими кадрами 

(працівниками), здатними виконувати службові обов’язки відповідно до 

чинного законодавства та на рівні сучасних вимог ефективно вирішувати 

завдання прокуратури [202, с. 381]. 

Основними напрямами кадрового забезпечення органів прокуратури 

України науковці найчастіше вважають: комплексне вирішення завдань 

якісного комплектування та ефективного використання кадрового потенціалу 

в усій сфері кадрової роботи; ґрунтовне запровадження активних методів та 

форм підготовки необхідних фахівців для реалізації функцій та завдань;  

планомірну роботу з керівними кадрами та кадровим резервом висунення, 

планування просування по службі, підготовку кандидатів для висунення на 
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вищі посади, навчання, підвищення кваліфікації та стажування на 

відповідних посадах, переміщення прокурорських працівників; активізацію 

роботи керівників усіх рівнів і кадрових підрозділів щодо стабілізації 

колективів прокуратур, підвищення активізації роботи молодих спеціалістів 

усієї номенклатури посад, удосконалення організаційних, матеріальних і 

моральних заохочень; підняття на якісно новий рівень ролі кадрових 

підрозділів у забезпеченні соціальних гарантій для прокурорів; 

запровадження новітніх форм добору та розстановки кадрів; забезпечення 

широкої гласності в роботі прокуратури; створення системи безперервного 

професійного навчання та підготовки спеціалістів для кадрових підрозділів; 

оновлення наукового та методичного забезпечення кадрової роботи, а також 

її матеріально-технічного та інформаційного забезпечення [201, с. 45–46]. 

Слід також звернути увагу, що поряд із поняттям «кадрове 

забезпечення» використовується поняття «кадрова політика», у зв’язку з чим 

вважаємо за необхідне з’ясувати співвідношення даних понять.  

Існує багато різних поглядів щодо визначення поняття «кадрова 

політика». Наприклад, О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук вважають, що 

кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного 

механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, 

створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання [203, 

с. 38].  

Л.І. Федулова визначає кадрову політику як систему роботи з 

персоналом, що об’єднує різні форми діяльності й має на меті створення 

згуртованого й відповідального високопродуктивного колективу для 

реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в 

зовнішньому та внутрішньому середовищах [204, с. 6]. 

О.А. Шаповал розглядає кадрову політику як збалансовану кадрову 

роботу, спрямовану на досягнення цілей і завдань організації, яка 

реалізується через формування високопродуктивного, згуртованого 

кадрового складу, здатного своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку, та 
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розроблення програми реалізації поставлених цілей з урахуванням мікро- і 

макрооточення» [205, с. 713]. 

До основних напрямів кадрової політики в органах прокуратури 

І.В. Озерський та В.В. Дерев’янко відносять удосконалення управління 

кадровими процесами через підвищення ефективності системи управління, 

роботу з кадрами на основі наукового аналізу кадрової ситуації, потреби 

прокуратури у фахівцях, кваліфікаційних вимог до прокурорсько-слідчих 

працівників різного посадового рівня, соціально-психологічних 

характеристик кандидатів на службу до органів прокуратури, результатів 

вивчення громадської думки про роботу органів прокуратури, науково-мето-

дичного забезпечення кадрової роботи; модернізацію інформаційного й 

аналітичного забезпечення кадрової роботи на основі створення єдиного 

інформаційного простору кадрового апарату органів прокуратури; розвиток 

системи професійної орієнтації молоді; вдосконалення нормативно-

правовової бази роботи з керівними кадрами та резервом; психологічне 

забезпечення службової діяльності прокурорських кадрів; розвиток сучасної 

системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів; 

реформування системи діяльності з питань зміцнення дисципліни та 

законності, духовно-моральних основ служби в органах прокуратури [206, 

с. 55–56]. 

На думку В.О. Жаховського, основними напрямами кадрової політики є 

створення оптимальної професійної та ефективної організаційно-штатної 

структури органу, залучення до реформування державної інституції найбільш 

досвідчених фахівців, комплектування органів ініціативними та 

компетентними кадрами, безперервне вдосконалення та оновлення кадрового 

складу, підвищення професіоналізму та відповідальності самих керівників 

[207, с. 5]. 

Зі свого боку, М.К. Якимчук визначає такі напрями реалізації кадрової 

політики прокуратури, як систематичне вивчення та облік кадрів, планування 

трудових ресурсів, добір прокурорсько-слідчих кадрів, оцінювання трудової 
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діяльності, розстановка та переміщення кадрів, професійне навчання 

прокурорських кадрів згідно з характером, профілем служби в органах, 

психологічне забезпечення, виховання [208, с. 283]. 

На формування й розвиток належного правового підґрунтя кадрової 

політики в органах прокуратури в умовах оновлення законодавчої бази з 

питань її діяльності впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. На 

думку А.О. Петрової, чинники зовнішнього середовища являють собою 

сукупність певних факторів сучасного функціонування української держави, 

які не можна змінити, але в процесі формування кадрової політики на них 

слід зважати для правильного визначення потреб у кадровому забезпеченні 

та оптимальних джерел покриття цієї потреби. До них належать: ситуація на 

ринку праці; тенденції економічного розвитку; науково-технічний прогрес; 

нормативно-правове середовище. Чинники внутрішнього середовища 

піддаються впливу з боку органів прокуратури. До них можна віднести 

функції, повноваження, завдання органів прокуратури, «стиль 

адміністрування» відповідних інституцій органів прокуратур, фінансові 

ресурси, кадровий потенціал, стиль керівництва [209, с. 186–187]. 

Отже, дослідивши сутність кожного з окреслених вище понять, а саме: 

«кадрове забезпечення органів прокуратури» та «кадрова політика в органах 

прокуратури», а також основні напрями кадрового забезпечення та кадрової 

політики в органах прокуратури, вважаємо за можливе визначити 

співвідношення цих понять. На підставі вищевикладеного та аналізу 

законодавчої та доктринальної бази, на нашу думку, ці поняття не є 

тотожними, проте вони є взаємозалежними та взаємообумовленими.  

Вважаємо, що кадрова політика в органах прокуратури за своїм змістом 

є закріпленою на нормативному рівні сукупністю засад, правил, принципів, 

норм, стратегій та рекомендацій стосовно загальної організації роботи з 

кадрами в органах прокуратури. Тоді як кадрове забезпечення органів 

прокуратури – це діяльність спеціально визначених суб’єктів щодо 



 

 

 

182 

організації заходів із реалізації кадрової політики, зокрема вищезазначених 

засад, правил, принципів, норм, стратегій та рекомендацій.   

Тобто, на нашу думку, поняття «кадрове забезпечення органів 

прокуратури» є ширшим та охоплює поняття «кадрова політика в органах 

прокуратури». Таким чином, ці поняття співвідносяться як ціле та частина. 

В межах цього розділу слід зауважити, що у ході реформування 

прокуратури у зв’язку з адаптацією національних правових інститутів до 

норм Європейського співтовариства відбулося значне кадрове оновлення 

органів прокуратури, наслідком чого стали призначення на керівні посади 

осіб без достатнього освітнього рівня підготовки, ліквідація системи 

формування кадрового резерву та кадрового планування, відсутність 

контролювання стану кадрового забезпечення, що, зі свого боку, призвело до 

збільшення фактів непрофесійної поведінки серед працівників прокуратури. 

У зв’язку з цим особливий інтерес для вирішення поставленого нами 

наукового завдання становить аналіз актуальних проблем кадрового 

забезпечення органів прокуратури та формулювання пропозицій щодо 

шляхів їх вирішення з огляду на необхідність забезпечення реалізації 

прокурором диспозитивності в кримінальному провадженні.  

Так, на підставі системного аналізу теорії та практики, а також із 

урахуванням особистого досвіду роботи в органах прокуратури вважаємо, що 

можливо виділити такі проблемні моменти в сфері кадрового забезпечення 

органів прокуратури як: добір та підготовка кадрів; рівень компетентності та 

морально-психологічний стан працівників органів прокуратури; питання 

визначення штатної чисельності прокурорів для різних органів прокуратури 

та підрозділів; відсутність критеріїв оцінювання роботи окремих прокурорів 

та органів прокуратури загалом. Вважаємо за доцільне проаналізувати кожне 

з цим проблемних питань більш детально. 

Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1604 (2003) 

щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на 

верховенстві права [210], формулюють загальні вимоги до прокурорів країн-
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членів Ради Європи. Держави зобов’язані вживати заходів, аби забезпечити 

вимогу щодо того, що набір, підвищення на посаді й переміщення по службі 

публічних обвинувачів здійснюється відповідно до справедливих і 

безсторонніх правил, що унеможливлюють застосування будь-якого підходу, 

який ставить вище інтереси певних груп, і виключають дискримінацію за 

будь-якими ознаками. Професійна діяльність публічних обвинувачів, їх 

просування на посадах й переміщення мають здійснюватися відповідно до 

відомих і об’єктивних критеріїв, таких як компетентність і досвід.         

Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй щодо ролі 

обвинувачів, прийняті восьмим Конгресом ООН з профілактики злочинності 

та поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 року [89], 

встановили, що особи, відібрані як обвинувачі, повинні мати високі моральні 

якості та здібності, а також відповідну підготовку й кваліфікацію. Держави 

забезпечують: a) включення до критеріїв відбору обвинувачів гарантій проти 

призначень, заснованих на упередженості або забобонах, і виключення будь-

якої дискримінації щодо будь-якої особи за ознакою раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного, 

соціального чи етнічного походження, майнового, станового, матеріального 

чи іншого положення, за винятком, що не повинне розглядатись як 

дискримінація, вимоги призначати кандидатом на посаду обвинувача 

громадянина відповідної країни;  б) наявність в обвинувачів відповідної 

освіти та підготовки, усвідомлення ними ідеалів й етичних норм, властивих 

цій посаді, інформованість про конституційні та нормативні заходи з охорони 

прав обвинувачених осіб і жертв, а також про права людини та 

основоположні свободи, визнані національним і міжнародним правом.   

Просування прокурорів по службі має бути засноване на об’єктивних 

чинниках, таких як професійні навички, здібності, чесність та досвід, а 

рішення щодо підвищення мають прийматися в межах справедливого та 

безстороннього процесу. Підвищення на посаді обвинувачів там, де існує 

така система, ґрунтується на об’єктивних факторах, зокрема на професійній 
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кваліфікації, здібностях, моральних якостях і досвіді, а рішення щодо нього 

приймається у відповідності до справедливих  і неупереджених процедур. 

Порядок формування кадрів прокуратури в Україні визначено в 

розділі V Закону України «Про прокуратуру». Цей порядок є доволі 

подібним до порядку зайняття посади судді. По-перше, підвищено вимоги до 

кандидатів на прокурорські посади. Відтепер вони, крім громадянства 

України, вищої юридичної освіти та знання державної мови, повинні мати 

стаж роботи у сфері права не менше двох років. Стажем роботи в галузі 

права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої 

юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра. 

По-друге, процес відбору кадрів став складнішим. Його проведення 

покладається на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів і його 

можна поділити на певні етапи: а) оголошення про проведення добору 

кандидатів на посаду прокурора; б) подання кандидатами заяви та 

документів, їх перевірка; в) складання кваліфікаційного іспиту; г) визначення 

списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; ґ) проведення 

спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; 

д) визначення рейтингу кандидатів на посаду прокурора; е) проходження 

спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України 

протягом 1 року; є) проведення конкурсу на зайняття вакантних посад серед 

кандидатів; ж) призначення на посаду прокурора керівником відповідної 

прокуратури; з) складення присяги прокурора.  

Особливості призначення на посаду прокурора передбачені 

Положенням про організацію кадрової роботи в органах прокуратури, 

затвердженим наказом Генеральної прокуратури України від 18.12.2017  

№ 351, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2018 за 

№ 113/31565 [211].  

Указана процедура викликає багато запитань. Наприклад, науковці 

справедливо ставлять питання, де повинен працювати випускник 
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юридичного факультету ВНЗ (особливо спеціалізованих факультетів) 2 роки 

перед тим, як він отримує право претендувати на прокурорську посаду? Чому 

спочатку складається кваліфікаційний іспит і лише потім передбачено 

проходження спеціальної підготовки? Чи може вплинути результат 

спеціальної підготовки на рейтинг кандидата тощо [212, с. 132].  

Вважаємо, що такий механізм формування кадрів прокуратури України 

потребує вдосконалення, оскільки не є дієвим на практиці. Так, наприклад, 

вимоги до прокурора місцевої прокуратури, сформульовані в новому Законі 

України «Про прокуратуру», недостатньо обґрунтовані та не зможуть 

гарантувати формування високопрофесійного складу прокурорських кадрів, 

забезпечення потрібного рівня підвищення професіоналізму роботи в органах 

прокуратури. Насамперед йдеться про обов’язок мати стаж роботи в галузі 

права 2 роки для того, щоб претендувати на посаду прокурора начального 

рівня. Така вимога не враховує специфіку підготовки спеціалістів у вищих 

навчальних закладах і фактично зруйнувала попередню систему спеціальної 

підготовки кадрів для органів прокуратури. Адже випускникам відповідних 

інститутів необхідно після проходження навчання працювати 2 роки на 

посадах, які можуть бути зараховані як юридичний стаж, і держава та 

університети втрачають контроль за якістю їх роботи на цей час.  

Варто розуміти, що стаж роботи в галузі права для такої посади 

визначається як стаж роботи в галузі права після отримання вищої освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр». Якщо взяти для 

порівняння схоже положення щодо вимог до осіб, які призначаються на 

посаду прокурора, що міститься в ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» 

від 5 листопада 1991 року, можна зазначити, що була відсутня імперативна 

норма щодо стажу роботи в галузі права. Тобто сьогодні особа, яка має вищу 

юридичну освіту та бажає працювати в органах прокуратури, не може стати її 

працівником. 

З одного боку, наявність стажу роботи є своєрідним критерієм добору 

кваліфікованих працівників, гарантією, згідно з якою в органах прокуратури 
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працюватимуть досвідчені кадри. З іншого – ця вимога сьогодні поширена 

майже на всі органи та установи в Україні, а законодавством не врегульовано 

визначеного переліку місць для напрацювання стажу роботи в галузі права. 

На наше переконання, якщо держава має на меті сформувати кадри 

органів прокуратури з високопрофесійних працівників, вона не повинна 

дистанціюватися від етапу отримання молодими фахівцями, випускниками 

юридичних факультетів першого практичного професійного досвіду. Не 

можна покладатися на те, що приватний сектор чи інші державні органи 

сформують майбутніх прокурорів. Процес підготовки кадрів прокуратури 

повинен бути безперервним. Тому варто відмовитися від такої обов’язкової 

вимоги для працівників прокуратури як стаж роботи у сфері права 2 роки.  

Необхідно звернутися до європейського досвіду з цього питання. У 

практиці розвинутих європейських країн використовується інститут 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, який передбачає дві 

складові: наявність базової освіти, що здобувається кандидатом у загальних 

вищих навчальних закладах юридичного профілю, та систему набуття 

кандидатами спеціальних знань і практичних професійних навичок. У 

Рекомендації (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя [90] зазначено, 

що правом і обов’язком прокурорів є професійна підготовка як до 

призначення на посаду, так і постійно в будь-який інший час. У Висновку 

№ 9 Консультативної ради європейських прокурорів «Керівний документ про 

європейські норми та принципи стосовно прокурорів», прийнятому в Римі 

16–17 грудня 2014 року [213], вказується, що належна професійна підготовка 

відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки сприяє покращенню 

ефективності роботи прокурорів, а також підвищенню якості правосуддя 

загалом.  

У більшості європейських країн функціонують спеціальні заклади, які 

опікуються питаннями початкової професійної підготовки прокурорів. 

Наприклад, у 36 країнах Ради Європи проходження початкового навчання 
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або підготовки майбутнім прокурором є обов’язковою умовою перед першим 

призначенням на посаду. Лише в окремих країнах (Албанія, Боснія і 

Герцеговина, Кіпр, Фінляндія, Латвія, Чорногорія, Швейцарія) таке навчання 

не є обов’язковим, а в інших (Ісландія, Мальта та Норвегія) – взагалі не 

вимагається. Наприклад, загальна тривалість підготовки магістрантів у 

Національній школі магістратури Французької Республіки становить 31 

місяць, із яких 18 місяців відводиться на отримання теоретичних знань [214, 

С.12–18].  

Наприклад, у Польщі з 2009 року функціонує Державна академія 

судочинства та прокуратури, на яку покладається підготовка кадрів для судів 

та органів прокуратури. Ця академія є єдиним центральним закладом, 

відповідальним за навчання та післядипломну підготовку кадрів судових 

органів та прокуратур Польщі. Навчальна підготовка працівників 

прокуратури в Академії складається з двох частин: 1) загальна аплікація; 

2) прокурорська аплікація. Загальна аплікація займає 12 місяців, протягом 

яких апліканти (юристи-стажери) по 5 днів на місяць проходять навчання в 

Академії, а протягом іншого часу – практику в судах і прокуратурах за 

місцем проживання. По закінченню загальної аплікації випускники мають 

право продовжити навчання на прокурорській аплікації або піти працювати 

на посаді помічника прокурора. Прокурорська аплікація триває 30 місяців і 

складається з навчання в Академії, а також практики в судах, прокуратурах 

різного рівня, інших державних органах і установах. На останньому місяці 

аплікації проводиться іспит на посаду прокурора, після якого міністр юстиції 

пропонує випускникам роботу на посаді асесора районної прокуратури.  

Приклад Польщі свідчить про те, що підготовка кадрів прокуратури 

повинна проходити під постійним контролем державних або незалежних 

навчальних закладів, за підтримки держави і з тривалою системою 

стажування в судах та правоохоронних органах, із якими співпрацює 

прокуратура в межах виконання поставлених перед нею завдань.  
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Враховуючи наведені приклади європейського та вітчизняного досвіду, 

ми пропонуємо змінити систему підготовки кадрів для органів прокуратури 

шляхом заміни вимоги до стажу роботи в галузі права на тривалу спеціальну 

підготовку кандидатів протягом двох років. Було б доцільним на 

законодавчому рівні закріпити нову посаду, нижчу від посади прокурора 

місцевої прокуратури (наприклад, «помічник прокурора» або іншу). Це 

дозволить не тільки зберегти добір працівників із юридичним стажем, але й 

надасть можливість молодим кадрам працювати в органах прокуратури. 

Звичайно, їхнє коло повноважень буде значно меншим, ніж у прокурора 

місцевої прокуратури, тобто така посада матиме допоміжний характер для 

прокурора. Проте до кандидатів на таку посаду доречно буде застосовувати 

вимоги, які містились у Законі України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 року, а саме: громадянство України, вища юридична освіта та необхідні 

ділові й моральні якості.  

Саме тоді нові кадри, які ще не мають практичного досвіду роботи, 

матимуть реальну можливість бути призначеними на посади та працювати в 

органах прокуратури. Введення такої нижчої посади надало б можливість 

молодим спеціалістам отримати практичні навички та досвід, що надалі лише 

посприяло би призначенню на посади більш досвідчених та кваліфікованих 

працівників. 

Запропонована система підготовки кадрів дозволить зберегти 

позитивні риси навчання кадрів органів прокуратури в межах навчальних 

закладів вищої освіти, забезпечить формування високопрофесійних кадрів 

під час проходження програми спеціальної підготовки, контроль державних 

навчальних професійних закладів за якістю підготовки кадрів прокуратури на 

всіх етапах, конкурсний відбір найкращих працівників для прокуратури та 

гарантоване трудовлаштування всіх осіб, які пройшли відповідну програму. 

У процесі кадрового забезпечення та формування кадрової політики 

окремої уваги потребують рівень професійної компетентності та морально-

психологічний стан працівників органів прокуратури. Наприклад, на думку 
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Г.В. Попова, для забезпечення ефективної професійної діяльності органів 

прокуратури одним із важливих етапів добору кандидатів на посаду 

прокурора має бути визначення його особистісних якостей. Особистісними 

якостями, якими повинен бути наділений кандидат на посаду прокурора, є 

такі: моральні (високі моральні принципи, високе почуття обов’язку та 

відповідальності за виконувану роботу тощо); психологічні (врівноваженість, 

стійкість до зовнішніх подразників, психологічна витривалість, увага, 

посидючість тощо); характерологічні (цілеспрямованість, рішучість, 

наполегливість, принциповість щодо порушень закону тощо); інтелектуальні 

(знання нормативно-правової бази, загальної психології, дитячої психології) 

[215, с. 257].  

Однак законодавством України не передбачено дослідження та 

з’ясування психологічної готовності особи до служби в органах прокуратури, 

визначення відповідності індивідуально-психологічних особливостей 

претендента на роботу вимогам професії. Адже визначення рівня 

психологічної готовності до зайняття посади прокурора дозволить 

побудувати прогноз його успішності в майбутній професійній діяльності.  

Не менш важливим, як слушно зазначає О. Толочко, є питання моралі й 

етики прокурорів, особливо тих, які здійснюють управлінську діяльність. 

Вирішення даної проблеми покладається здебільшого на самих прокурорів, 

які зобов’язані здійснювати свою діяльність неупереджено, дотримуючись 

закону, не допускаючи протиправних і аморальних проступків, які 

спотворюють суспільне уявлення про характер прокурорської діяльності 

[216, с.52-54]. І, на жаль, ще не повною мірою виявляються причини й умови 

вчинення проступків.  

Вимоги, які висуваються до професійної етики та правил поведінки 

прокурорів, визначено в низці міжнародно-правових актів, зокрема в 

Стандартах професійної відповідальності та основних обов’язків і прав 

поведінки прокурорів, затверджених Міжнародною асоціацією прокурорів 

23 квітня 1999 р., а також у Кодексі поведінки прокурорських працівників, 



 

 

 

190 

затвердженому на Шостій конференції Генеральних прокурорів держав-

членів Ради Європи. Зокрема, основними з них є: 1) підтримувати честь та 

гідність своєї професії; 2) поводитися професійно, згідно з законом, 

відповідно до правил та етики поведінки прокурора; 3) дотримуватися норм 

чесності; 4) бути добре поінформованими та йти в ногу з відповідними 

правовими змінами; 5) бути послідовними, незалежними та неупередженими; 

6) з метою справедливого судового розгляду завжди захищати права 

обвинуваченого, зокрема гарантувати, що сприятливий для обвинуваченого 

доказ буде оголошений згідно з законом або справедливим судовим 

розглядом; 7) служити державним інтересам і захищати їх; 8) поважати, 

захищати й підтримувати загальну концепцію людської гідності та прав 

людини.  

Відповідно до професійної етики працівник прокуратури, прокурор 

повинен постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, 

культуру спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та 

творчий підхід до виконання своїх службових обов’язків, фахово 

орієнтуватися в чинному законодавстві, вдосконалювати свої знання, 

передавати свій досвід колегам. Діяльність органів прокуратури є 

вираженням особливої довіри з боку держави, тому ставить високі морально-

етичні вимоги до прокурорських працівників [217, с. 9]. Зловживання владно-

розпорядчими повноваженнями негативно впливає на формування 

особистості прокурорського працівника, з’являються формалізм і неповага до 

людей. Для недопущення подібного потрібен повсякденний контроль з боку 

керівника, що має професійний досвід, знання основ професійної етики. 

Вкрай необхідне прокурорським працівникам і самовиховання, спрямоване 

на формування високих морально-етичних якостей і подолання недоліків у 

власній моральній сфері. Успішно виконувати завдання такий працівник 

зможе лише тоді, коли чітко усвідомить соціальну значущість власної 

діяльності та матиме почуття відповідальності. 
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Окремого вирішення потребує питання визначення штатної 

чисельності прокурорів для різних органів прокуратури та підрозділів. Наразі 

Генеральна прокуратура України не має розроблених внутрішніх 

нормативних документів, які б визначали порядок розрахунку необхідної 

кількості прокурорів. Очевидним є те, що механізми обрахунку чисельності 

прокурорів у кожному конкретному органі прокуратури мають 

відштовхуватися від рівня навантаження. Втім, на цей час відсутня модель 

вимірювання навантаження та його критерії. 

У цьому випадку ГПУ слід мати потужний науково обґрунтований 

методологічний підхід, який має стати основою відповідного програмного 

забезпечення, що об’єктивно контролюватиме і розподілятиме провадження 

між прокурорами в кожному органі прокуратури. Одними з основних 

параметрів зазначеного підходу мають бути: кількість населення на території, 

на яку поширює свою юрисдикцію орган прокуратури; специфіка 

криміногенної ситуації; функціональні обов’язки кожного з прокурорів, 

зокрема його спеціалізація, досвід, стаж роботи тощо. 

У цьому контексті також варто звернути увагу й на необхідність 

проведення комплексного аудиту діяльності всіх без винятку структурних 

підрозділів прокуратури на всіх рівнях, оцінювання їхньої ефективності та 

доцільності існування загалом. 

Так, наприклад, на рівні регіональних прокуратур наявні підрозділи, які 

здійснюють нагляд у кримінальному провадженні. На рівні ГПУ є 

відповідний Департамент нагляду в кримінальному провадженні. 

Враховуючи те, що відповідно до вимог ст. 36 КПК України нагляд за 

додержанням законів під час проведення досудового розслідування 

здійснюється у формі процесуального керівництва, цілком логічним є те, що 

працівники цих підрозділів мають виконувати функції процесуальних 

керівників у конкретних кримінальних провадженнях. Проте на практиці 

ситуація дещо інша: основний обсяг роботи працівників департаментів 

(управлінь, відділів) нагляду в кримінальному провадженні полягає в 
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здійсненні так званого «зонального контролю» за роботою прокурорів 

прокуратур нижчого рівня. Здійснення подібного контролю може 

розглядатися не інакше як втручання в роботу процесуальних керівників у 

конкретних провадженнях, що прямо суперечить засаді диспозитивності. 

Тому доцільність подібного «контролю» більш ніж сумнівна.  

У місцевих прокуратурах було створено окремі підрозділи – відділи. 

Фактично відділи створені в тих районах, що були включені до місцевих. На 

сьогоднішній день керівництво відділом здійснює керівник підрозділу 

місцевої прокуратури (начальник відділу). Однак жодного процесуального 

статусу зазначена особа в КПК України не отримала. Водночас надання 

окремих повноважень начальнику відділу, наприклад, щодо призначення 

процесуального керівника в кримінальному провадженні значно 

оптимізувало роботу та зменшило відповідне навантаження на керівників 

місцевих прокуратур. Також було залишено поза увагою наділення 

керівників місцевих прокуратур правом на подання апеляційної чи касаційної 

скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи 

за нововиявленими обставинами. При цьому такими ж повноваженнями 

можна було б наділити й начальників відділів місцевих прокуратур. 

Ще одним проблемним питанням є відсутність критеріїв оцінювання 

роботи окремих прокурорів та органів прокуратури загалом. Фактично 

єдиним способом оцінювання діяльності прокурорів із радянських часів 

залишається аналіз статистичних показників. 

Загальний підхід до обліку результатів даних щодо роботи органів 

прокуратури наразі характеризується такими рисами: обліковуються лише 

статистичні та аналітичні дані; змістовні характеристики та відповідні 

узагальнення не надаються; варіативність даних визначається підзаконними 

актами Генеральної прокуратури України, а не на підставі законів. 

Зазначені факти ставлять під сумнів додержання таких європейських 

принципів просування прокурорів по службі, як компетентність та досвід. 
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Адже й досі не визначені підстави призначення прокурора на вищу посаду, 

відсутні чіткі критерії для застосування заохочення. 

Ці недоліки так само негативно впливають на вирішення питання про  

притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності. 

Згідно з міжнародними стандартами (вищезазначеними Керівними 

принципами ООН щодо ролі обвинувачів та Рекомендаціями ПАРЄ) 

дисциплінарне провадження щодо обвинувачів гарантує об’єктивну оцінку та 

прийняття об’єктивного рішення. Дисциплінарна відповідальність публічних 

обвинувачів розглядається відповідно до закону, процедура повинна 

гарантувати справедливу й об’єктивну оцінку, а рішення може бути піддане 

незалежному й безсторонньому перегляду.   

Вказані норми знайшли відображення в Законі України «Про 

прокуратуру», яким запроваджено кардинально нову систему здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно прокурора. Головна новація полягає 

у створенні незалежного органу – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, яка колегіально приймає рішення про накладення на прокурора 

дисциплінарного стягнення.  

Особливості здійснення дисциплінарного провадження встановлені в 

Законі України «Про прокуратуру». 

Натомість прокурор може оскаржити рішення, прийняте за 

результатами дисциплінарного провадження, в адміністративному суді або 

Вищій раді правосуддя. 

Аналіз норм національного законодавства з цих питань підтверджує 

суттєве підвищення гарантії захисту прокурора від необґрунтованого 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, що має сприяти 

підвищенню гарантій незалежності прокурорів, їх захисту від 

неправомірного втручання керівництва в процесуальну та службову 

діяльність. 

Однак навіть після запровадження нової системи притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності, на практиці керівники 
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активно використовують інші механізми впливу, що формально не 

вважаються дисциплінарним покаранням, проте фактично не менш дієві. Так, 

одним із найбільш поширених засобів впливу є так зване «депреміювання», 

яке полягає в позбавленні процесуального керівника всієї чи частини 

преміальної винагороди за результатами обговорення стану його діяльності 

на різного роду нарадах. Відсутність чітких критеріїв оцінювання роботи 

прокурора так само не сприяє прийняттю неупереджених рішень. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що в ході 

реформування органів прокуратури створено нову концепцію прийняття та 

проходження прокурорами служби, яка ґрунтується на континентальних 

стандартах держав-членів Ради Європи. Зарубіжний досвід функціонування 

органів прокуратури та утвердження загальноприйнятих європейських 

цінностей має позитивно вплинути на розвиток прокурорської системи 

України. 

Підвищення ділової кваліфікації прокурорів має відповідати 

досягненню таких цілей як прогнозування та планування потреби у фахівцях 

із відповідним освітнім рівнем підготовки; включати ефективні механізми 

підбору та розстановки кадрів органів прокуратури, їх навчання та 

підвищення кваліфікації тощо.  

До того ж кадрова політика органів прокуратури повинна бути 

спрямована на необхідність забезпечення раціонального співвідношення 

молодих працівників і досвідчених співробітників.  

Проте національне законодавство та багаторічна практика просування 

прокурорів по службі ще не повністю адаптовані до норм Європейського 

співтовариства. Це викликає нагальну потребу в подальшому розвитку та 

вдосконаленні організації кадрової роботи в органах прокуратури з 

урахуванням міжнародних стандартів та історичних особливостей правової 

системи нашої держави. 

Можна зробити висновок про те, що забезпечення ефективної реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 
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кримінальному провадженні значною мірою залежить і від кадрового 

забезпечення органів прокуратури, яке повинне включати такі складові: 

ефективне управління кадровою політикою; науково обґрунтоване кадрове 

планування; якісну систему формування кадрового резерву; ефективну 

систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів прокуратури; якісний механізм об’єктивного оцінювання 

професіоналізму працівників органів прокуратури; чіткий порядок 

розрахунку необхідної штатної чисельності прокурорів для різних органів 

прокуратури та підрозділів; результативну систему контролювання стану 

кадрового забезпечення органів прокуратури.  

Також, зважаючи на міжнародні стандарти, слід передбачити 

механізми мотивації та стимулювання працівників органів прокуратури, 

створення оптимальних умов праці, насамперед організацію рівномірного 

навантаження на кожну особу, забезпечення належної оплати праці тощо. На 

сьогодні ці питання належним чином не врегульовано, що є однією з причин 

відтоку досвідчених професійних кадрів із системи органів прокуратури.     

Отже, кадрове забезпечення та кадрова політика в органах прокуратури 

повинні об’єднувати різні форми та стилі кадрової роботи в органах 

прокуратури, створення оптимальних умов праці, мотивації та стимулювання 

працівників органів прокуратури. 

Комплексне вирішення проблемних питань кадрового забезпечення 

органів прокуратури повинне стати потужним складовим елементом у 

системі заходів щодо забезпечення реалізації прокурором диспозитивності в 

кримінальному провадженні. 
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На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Адміністрування в органах прокуратури – це сукупність 

організаційно-управлінських впливів керівників органів прокуратури всіх 

рівнів, спрямована на задоволення внутрішніх організаційних потреб органів 

прокуратури та на забезпечення належного й ефективного виконання 

покладених на прокуратуру функцій, однак не пов’язана зі втручанням у 

процесуальну діяльність прокурорів у кримінальних провадженнях. 

2. Одним із завдань якісного адміністрування є створення 

демократичних внутрішньослужбових відносин в органах прокуратури, 

складовим елементом яких є органічне поєднання відносин субординації та 

незалежності й самостійності прокурорів у кримінальному провадженні. 

3. Напрямами покращення роботи органів прокурорського 

самоврядування є: формування персонального складу з огляду на розвиток 

системи органів прокуратури; створення постійно діючого апарату при 

органах прокурорського самоврядування із відповідним матеріально-

технічним забезпеченням із метою підвищення ефективності; нормативне 

врегулювання можливості реалізації самоврядування на рівні окремої 

прокуратури; розширення повноважень у сфері вирішення питань 

внутрішньої діяльності органів прокуратури. 

4. Кадрова політика в органах прокуратури за своїм змістом є 

закріпленою на нормативному рівні сукупністю засад, правил, принципів, 

норм, стратегій та рекомендацій стосовно загальної організації роботи з 

кадрами в органах прокуратури. Тоді як кадрове забезпечення органів 

прокуратури – це діяльність спеціально визначених суб’єктів щодо 

організації заходів із реалізації кадрової політики, зокрема вищезазначених 

засад, правил, принципів, норм, стратегій та рекомендацій. Тобто поняття 

«кадрове забезпечення органів прокуратури» є ширшим та охоплює поняття 

«кадрова політика в органах прокуратури». Таким чином, ці поняття 

співвідносяться як ціле та частина. 
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5. Основні проблемні аспекти в сфері кадрового забезпечення органів 

прокуратури: добір та підготовка кадрів; рівень компетентності та морально-

психологічний стан працівників органів прокуратури; питання визначення 

штатної чисельності прокурорів для різних органів прокуратури та 

підрозділів; відсутність критеріїв оцінювання роботи окремих прокурорів та 

органів прокуратури загалом. 

6. Забезпечення ефективної реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні 

значною мірою залежить і від кадрового забезпечення органів прокуратури, 

яке повинне включати такі складові: ефективне управління кадровою 

політикою; науково обґрунтоване кадрове планування; якісну систему 

формування кадрового резерву; ефективну систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури; 

якісний механізм об’єктивного оцінювання професіоналізму працівників 

органів прокуратури; чіткий порядок розрахунку необхідної штатної 

чисельності прокурорів для різних органів прокуратури та підрозділів; 

результативну систему контролювання стану кадрового забезпечення органів 

прокуратури.  
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Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо розроблення 

теоретичних основ та практичних рекомендацій реалізації диспозитивності 

як організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні в 

Україні та сформулювати висновки й пропозиції, що відповідають вимогам 

наукової новизни, а саме: 

1. Диспозитивність як засада кримінального провадження являє собою 

закріплену в кримінальному процесуальному законі юридичну можливість 

суб’єктів кримінального процесу на власний розсуд та з власної ініціативи на 

всіх стадіях кримінального провадження в межах та у спосіб, що передбачені 

кримінальним процесуальним законом, обирати засоби та форми захисту й 

реалізації своїх прав, чим безпосередньо здійснювати вплив на рух та 

завершення кримінального провадження. Її характерними рисами є: 

1) закріплення диспозитивності в нормах КПК України; 2) дія на всіх стадіях 

кримінального провадження; 3) нерозривний зв'язок із іншими засадами 

кримінального процесу, зокрема засадами публічності, змагальності та 

презумпції невинуватості; 4) вплив на форму й зміст стадій та інститутів 

кримінального процесу; 5) її порушення на будь-якій стадії означає 

незаконність рішення у справі й тягне його скасування; 6) запровадження в 

КПК України норм, що розширюють свободу дій суб’єктів кримінального 

процесу (і цим самим посилюють диспозитивні засади), відповідають обраній 

в Україні євроінтеграційній політиці щодо забезпечення права на 

справедливий суд. 

2. Реалізація засади диспозитивності в кримінальному провадженні 

тісно пов’язана з дією низки інших передбачених у КПК України засад 

кримінального провадження, в тому числі таких як публічність, змагальність, 

рівність перед законом і судом та презумпція невинуватості. Такий зв’язок 

полягає в тому, що існування однієї засади об’єктивно обумовлює існування 

іншої, окреслені засади є гармонійним продовженням одна одної, а 

порушення однієї, як правило, тягне за собою порушення іншої та навпаки. 
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3. Диспозитивність як організаційна складова у діяльності прокурора – 

це юридична можливість учинення та/або утримання від учинення 

прокурором дій, а також ухвалення рішень на власний розсуд у межах 

процесуальних прав та обов’язків, що мають імперативний характер, 

спрямовані на забезпечення реалізації функцій прокуратури в кримінальному 

провадженні та здійснюються у формах і порядку, що передбачені 

кримінальним процесуальним законодавством України. 

4. З метою вдосконалення забезпечення диспозитивності як 

організаційної складової в діяльності прокурора на стадії досудового 

розслідування необхідно: розмежувати функції керівника прокуратури та 

процесуального керівника досудовим розслідуванням, розділивши їхні 

організаційні та процесуальні повноваження; виключити участь керівника 

органу прокуратури у прийнятті процесуального рішення щодо  продовження 

строків досудового розслідування; передбачити в КПК України критерії 

створення груп прокурорів, а також призначення процесуальних керівників 

за принципом спеціалізації співробітників; виключити ч. 6 ст. 36 КПК 

України стосовно права керівників прокуратури всіх рівнів скасовувати 

незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня 

в ході здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування; позбавити права керівників регіональних 

прокуратур або Генеральної прокуратури надавати своїм підлеглим чи 

слідчому доручення щодо вручення повідомлення про підозру особі, щодо 

якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

5. Формами реалізації прокурором диспозитивних засад у ході 

здійснення функції підтримання державного обвинувачення в суді є зміна 

прокурором обвинувачення та відмова прокурора від підтримання 

державного обвинувачення під час судового розгляду. 

6. Ознаками диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод є: право ініціювати 

питання щодо укладення угоди про визнання винуватості у випадках, 
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визначених ч. 4 ст. 469 КПК України; право на власний розсуд оцінювати 

юридичні факти, що мають бути враховані під час ухвалення рішення про 

укладення угоди та закріплені у ст. 470 КПК України; право погодитись на 

укладення угоди про визнання винуватості; право відмовити в укладенні 

угоди про визнання винуватості; право укласти угоду про визнання 

винуватості з одним із підозрюваних чи обвинувачених, із яким вдалося 

досягти згоди про укладення такої угоди (якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у 

вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень); право в межах, 

визначених КПК України, встановити умови, які будуть закріплені в угоді 

про визнання винуватості; право на відкладення направлення до суду 

обвинувального акта разом із підписаною сторонами угодою до завершення 

проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 1 ст. 474 КПК України); право на 

оскарження в порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених 

статтею 394 КПК України, вироку на підставі угоди (ч. 4 ст. 475 КПК 

України); право звернутися до суду, який затвердив угоду, з клопотанням про 

скасування вироку в разі невиконання угоди про визнання винуватості (ч. 1 

ст. 476 КПК України); право на оскарження в апеляційному порядку ухвали 

про відмову у скасуванні вироку, яким була затверджена угода про визнання 

винуватості, в разі її невиконання. 

7. Комплексна система адміністративних та самоврядних заходів 

підвищення ефективності функціонування органів прокуратури повинна 

призвести до повноцінного забезпечення реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні. З 

цією метою необхідно забезпечити здійснення якісного адміністрування, 

одним із завдань якого є створення демократичних внутрішньослужбових 

відносин в органах прокуратури, складовим елементом яких є органічне 

поєднання відносин субординації та незалежності й самостійності прокурорів 

у кримінальному провадженні, а також удосконалити наявну систему органів 

прокурорського самоврядування. Напрямами покращення роботи органів 



 

 

 

201 

прокурорського самоврядування є: формування персонального складу з 

урахуванням розвитку системи органів прокуратури; створення постійно 

діючого апарату при органах прокурорського самоврядування із відповідним 

матеріально-технічним забезпеченням з метою підвищення ефективності; 

нормативне врегулювання можливості реалізації самоврядування на рівні 

окремої прокуратури; розширення повноважень у сфері вирішення питань 

внутрішньої діяльності органів прокуратури. 

8. Кадрове забезпечення в органах прокуратури в системі заходів щодо 

забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні повинне включати такі складові: 

ефективне управління кадровою політикою; науково обґрунтоване кадрове 

планування; якісну систему формування кадрового резерву; ефективну 

систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів прокуратури; якісний механізм об’єктивного оцінювання 

професіоналізму працівників органів прокуратури; чітко визначений порядок 

розрахунку необхідної штатної чисельності прокурорів для різних органів 

прокуратури та підрозділів; результативну систему контролювання стану 

кадрового забезпечення органів прокуратури.  

9. З метою  вдосконалення чинного законодавства України щодо  

забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної складової у 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні запропоновано внести 

зміни до статей 16, 27, 66 Закону України «Про прокуратуру» та ч. 1 ст. 3, 

ст. 338, ст. 341, ч. 4–5 ст. 469, ч. 1 ст. 472, ст. 474 КПК України, а також 

виключити ч. 6 ст. 36 КПК України.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АНКЕТА НА ТЕМУ: 

«Прокурор як суб’єкт реалізації диспозитивності 

в кримінальному провадженні» 

Шановний респонденте, просимо Вас відповісти на представлені нижче питання. 

Опитування має анонімний характер, отримані дані будуть використані виключно 

в узагальненому вигляді в наукових і практичних цілях. Відповідаючи на кожне 

питання, обирайте лише один варіант відповіді. 

 

1. Який загальний стаж роботи на посаді прокурора Ви маєте на момент 

проведення опитування? 

o до 2 років  

o від  2 до 5 років  

o від 5 до 10 років  

o від 10 до 15 років  

o від 15 до 20 років  

o понад 20 років  

 

2. У скількох кримінальних провадженнях на цей час Ви є старшим групи 

прокурорів? 

o від 1 до 20  

o від 21 до 50  

o від 51 до 100  

o від 101 до 150  
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o від 151 до 200  

o понад 200  

 

3. З якими з перелічених тверджень Ви згодні? 

o прокурор є незмінним учасником усіх стадій процесу, вільно 

розпоряджається своїми матеріальними та процесуальними правами, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, не здійснюється  

o прокурорське самоврядування гарантує незалежність прокурора, захист від 

втручання в його діяльність  

o на практиці непоодинокими є випадки безпідставного втручання в діяльність 

процесуального керівника з боку прокурора вищого рівня або регіональної 

прокуратури  

o з жодним із тверджень не погоджуюсь  

 

4. Наскільки, на Вашу думку, Ви незалежні від впливу прокурора вищого рівня під 

час виконання Вами обов’язків процесуального керівника? 

o скоріше незалежний  

o цілком незалежний  

o скоріше залежний  

o цілком залежний  

o важко відповісти  

  

5. Оцініть, наскільки значні важелі впливу на Вашу діяльність як процесуального 

керівника мають перелічені суб’єкти. 

Керівник місцевої прокуратури має: 

o значні важелі впливу  

o незначні важелі впливу  

o відсутні важелі впливу  

 

Керівництво регіональної прокуратури має: 

o значні важелі впливу  

o незначні важелі впливу  

o відсутні важелі впливу  

 

Підрозділ регіональної прокуратури з нагляду в кримінальному провадженні має: 

o значні важелі впливу  

o незначні важелі впливу  

o відсутні важелі впливу  

 

6. З огляду на власний досвід визначте, наскільки у практичній діяльності 

дотримуються принципу незмінності прокурора від початку кримінального 

провадження до ухвалення судом остаточного рішення у справі. 
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o Майже не дотримуються, досить поширеними є випадки, коли на різних 

етапах беруть участь різні прокурори з групи прокурорів  

o Не дотримуються взагалі  

o Здебільшого дотримуються 

 

7. Оцініть доцільність внесення до статті 294 КПК України змін у частині надання 

процесуальному керівнику права самостійно продовжувати строки досудового 

розслідування з дня повідомлення особі про підозру до трьох місяців. 

o Враховуючи, що продовження строків досудового розслідування в разі 

особливої складності або виняткової складності кримінального провадження 

покладено на слідчого суддю, участь керівника органу прокуратури у 

прийнятті зазначеного процесуального рішення підлягає виключенню 

o Доцільно внести зміни лише  в частині надання такого права ще й керівнику 

регіональної прокуратури або його заступнику  

o Вказані зміни є недоречними  

 

8. Чи завжди за наявності підстав відмови від підтримання державного 

обвинувачення прокурор вищого рівня погоджував таке рішення?  

o Таке рішення мною не ініціювалось, оскільки попередньо керівник 

прокуратури заперечував проти нього  

o З огляду на забюрократизованість та ускладненість процедури погодження 

рішення про відмову від державного обвинувачення, це питання взагалі не 

порушувалося мною перед керівництвом  

o Керівник прокуратури завжди погоджував моє рішення про відмову від 

підтримання обвинувачення  

 

9. Чи доречною є пропозиція виключити з КПК України вимогу щодо обов’язку 

погоджувати прокурором зміну обвинувачення з керівником, а натомість 

встановити прокурору заборону змінювати обвинувачення в судовому розгляді 

більше одного разу, а також змінювати його на таке, що істотно відрізняється від 

первинного за фактичними обставинами? 

o Це значно посилить самостійність прокурора  

o Є недоречною, оскільки погодження зміни обвинувачення з керівником є 

передумовою для попередження незаконних і необґрунтованих рішень  

 

10. Чи доцільним є виключення з абзацу 2 ч. 4 ст. 469 КПК України вимоги 

щодо надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним 

угоди з підозрюваним чи обвинуваченим? 

o Такі зміни сприятимуть швидкому розкриттю насамперед групових 

корисливих або корисливо-насильницьких злочинів  

o Відсутня потреба в запропонованих змінах  
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11. Як Ви вважаєте, чи не обмежує процесуальну самостійність прокурора заборона 

повторного звернення до суду з угодою в одному кримінальному провадженні? 

o Доречно дозволити повторне звернення з угодою про визнання винуватості в 

одному кримінальному провадженні в разі усунення або зміни обставин, 

визначених пп. 1, 3 та 5 ч. 7 ст. 474 КПК України, які стали підставою для 

відмови в її затвердженні судом  

o Заборона повторного звернення до суду з угодою не суперечить 

диспозитивним засадам діяльності прокурора в кримінальному процесі  

 

12. Оцініть діяльність співробітників прокуратури вищого рівня, які здійснюють 

«зональний контроль» за роботою прокурорів прокуратур нижчого рівня. 

o Переважно така діяльність сприяє вирішенню проблемних питань, що 

виникають під час досудового розслідування  

o Здебільшого таку діяльність можна вважати втручанням у роботу 

процесуальних керівників у конкретних провадженнях  

o Діяльність «зональних» прокурорів жодним чином не впливає на роботу 

процесуальних керівників  

Додаток Б  

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

 

Опитування проводилося методом анкетування за спеціально 

розробленою анкетою (див. Додаток Б). Метою опитування було вивчення 

думки респондентів щодо актуальних питань реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні в 

Україні. Генеральну сукупність дослідження склали прокурори України. 

Вибіркова сукупність опитування склала 330 осіб. Кількісні результати 

опитування відображені такими даними: 

 

1. Який загальний стаж роботи на посаді прокурора Ви маєте на момент 

проведення опитування? 

o до 2 років – 0 

o від  2 до 5 років – 86 прокурорів (26,1% опитаних) 

o від 5 до 10 років – 178 прокурорів (53,9% опитаних) 

o від 10 до 15 років – 50 прокурорів (15,15% опитаних) 

o від 15 до 20 років – 13 прокурорів (3,9% опитаних) 

o понад 20 років – 3 прокурори (0,95% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 
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2. У скількох кримінальних провадженнях на цей час Ви є старшим групи 

прокурорів? 

o від 1 до 20 – 0  

o від 21 до 50 – 0  

o від 51 до 100 – 23 прокурори (7% опитаних) 

o від 101 до 150 – 3 прокурори (0,95% опитаних) 

o від 151 до 200 – 10 прокурорів (3% опитаних) 

o понад 200 – 294 прокурори (89,05% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

3. З якими з перелічених тверджень Ви згодні? 

o прокурор є незмінним учасником усіх стадій процесу, вільно 

розпоряджається своїми матеріальними та процесуальними правами, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних повноважень, не здійснюється – 79 прокурорів 

(23,9% опитаних) 

o прокурорське самоврядування гарантує незалежність прокурора, захист від 

втручання в його діяльність – 0  

o на практиці непоодинокими є випадки безпідставного втручання в діяльність 

процесуального керівника з боку прокурора вищого рівня або регіональної 

прокуратури – 224 прокурори (67,87% опитаних) 

o з жодним із тверджень не погоджуюсь – 27 прокурорів (8,18% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

4. Наскільки, на Вашу думку, Ви незалежні від впливу прокурора вищого рівня під 

час виконання Вами обов’язків процесуального керівника? 

o скоріше незалежний – 79 прокурорів (23,9% опитаних) 

o цілком незалежний – 27 прокурорів (8,18% опитаних) 

o скоріше залежний – 99 прокурорів (30% опитаних) 

o цілком залежний – 59 прокурорів (17,87% опитаних) 

o важко відповісти – 66 прокурорів (20% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

  

5. Оцініть, наскільки значні важелі впливу на Вашу діяльність як процесуального 

керівника мають перелічені суб’єкти. 

Керівник місцевої прокуратури має: 

o значні важелі впливу – 155 прокурорів (46,9% опитаних) 

o незначні важелі впливу – 155 прокурорів (46,9% опитаних) 

o відсутні важелі впливу – 20 прокурорів (6,06% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

Керівництво регіональної прокуратури має: 

o значні важелі впливу – 211 прокурорів (63,9% опитаних) 
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o незначні важелі впливу – 89 прокурорів (26,9% опитаних) 

o відсутні важелі впливу – 30 прокурорів (9,09% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

Підрозділ регіональної прокуратури з нагляду в кримінальному провадженні має: 

o значні важелі впливу – 188 прокурорів (56,9% опитаних) 

o незначні важелі впливу – 112 прокурорів (33,9% опитаних) 

o відсутні важелі впливу – 30 прокурорів (9,09% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

6. З огляду на власний досвід визначте наскільки у практичній діяльності 

дотримуються принципу незмінності прокурора від початку кримінального 

провадження до ухвалення судом остаточного рішення у справі. 

o Майже не дотримуються, досить поширеними є випадки, коли на різних 

етапах беруть участь різні прокурори з групи прокурорів – 135 прокурорів 

(40,9%  опитаних) 

o Не дотримуються взагалі – 13 прокурорів (3,93% опитаних) 

o Здебільшого дотримуються – 182 прокурори (55,17% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

7. Оцініть доцільність внесення до статті 294 КПК України змін у частині надання 

процесуальному керівнику права самостійно продовжувати строки досудового 

розслідування з дня повідомлення особі про підозру до трьох місяців. 

o Враховуючи, що продовження строків досудового розслідування в разі 

особливої складності або виняткової складності кримінального провадження 

покладено на слідчого суддю, участь керівника органу прокуратури у 

прийнятті зазначеного процесуального рішення підлягає виключенню – 

79 прокурорів (23,9% опитаних) 

o Доцільно внести зміни лише  в частині надання такого права ще й керівнику 

регіональної прокуратури або його заступнику – 129 прокурорів (39% 

опитаних) 

o Вказані зміни є недоречними – 122 прокурорів (36,9% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

8. Чи завжди за наявності підстав відмови від підтримання державного 

обвинувачення прокурор вищого рівня погоджував таке рішення?  

o Таке рішення мною не ініціювалось, оскільки попередньо керівник 

прокуратури заперечував проти нього – 39 прокурорів (11,8% опитаних)  

o З огляду на забюрократизованість та ускладненість процедури погодження 

рішення про відмову від державного обвинувачення, це питання взагалі не 

порушувалося мною перед керівництвом – 252 прокурори (76,3% 

опитаних) 
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o Керівник прокуратури завжди погоджував моє рішення про відмову від 

підтримання обвинувачення – 39 прокурорів (11,8% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

  

9. Чи доречною є пропозиція виключити з КПК України вимогу щодо обов’язку 

погоджувати прокурором зміну обвинувачення з керівником, а натомість 

встановити прокурору заборону змінювати обвинувачення в судовому розгляді 

більше одного разу, а також змінювати його на таке, що істотно відрізняється від 

первинного за фактичними обставинами? 

o Це значно посилить самостійність прокурора – 119 прокурорів (36% 

опитаних) 

o Є недоречною, оскільки погодження зміни обвинувачення з керівником є 

передумовою для попередження незаконних і необґрунтованих рішень – 

211 прокурорів (63,9% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

10. Чи доцільним є виключення з абзацу 2 ч. 4 ст. 469 КПК України вимоги 

щодо надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним 

угоди з підозрюваним чи обвинуваченим? 

o Такі зміни сприятимуть швидкому розкриттю насамперед групових 

корисливих або корисливо-насильницьких злочинів – 119 прокурорів (36% 

опитаних) 

o Відсутня потреба в запропонованих змінах – 211 прокурорів (63,9% 

опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

11. Як Ви вважаєте, чи не обмежує процесуальну самостійність прокурора заборона 

повторного звернення до суду з угодою в одному кримінальному провадженні? 

o Доречно дозволити повторне звернення з угодою про визнання винуватості в 

одному кримінальному провадженні в разі усунення або зміни обставин, 

визначених пп. 1, 3 та 5 ч. 7 ст. 474 КПК України, які стали підставою для 

відмови в її затвердженні судом – 281 прокурор (85,15% опитаних)  

o Заборона повторного звернення до суду з угодою не суперечить 

диспозитивним засадам діяльності прокурора у кримінальному процесі – 

49 прокурорів (14,84% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

12. Оцініть діяльність співробітників прокуратури вищого рівня, які здійснюють 

«зональний контроль» за роботою прокурорів прокуратур нижчого рівня. 

o Переважно така діяльність сприяє вирішенню проблемних питань, що 

виникають під час досудового розслідування – 13 прокурорів (3,9% 

опитаних) 
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o Здебільшого таку діяльність можна вважати втручанням у роботу 

процесуальних керівників у конкретних провадженнях – 267 прокурорів 

(80,9% опитаних) 

o Діяльність «зональних» прокурорів жодним чином не впливає на роботу 

процесуальних керівників – 50 прокурорів (15,15% опитаних) 

Всього: 330 прокурорів (100% опитаних) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Сляднєва К.А. Диспозитивність як загальноєвропейський вектор 

реформування кримінального судочинства. Вісник кримінального 

судочинства. 2017. № 4. С.76–81. 

2. Сляднєва К.А. Відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення як форма реалізації диспозитивності. Часопис Київського 

університету права. 2018. № 1. С.228–232. 

3. Сляднєва К.А. Самостійність та незмінність як диспозитивні засади 

діяльності прокурора у кримінальному провадженні. Jurnalul juridic naţional: 

teorie şi practică. 2018. №2 (30). С.176–180. 

4. Сляднєва К.А. Диспозитивні засади участі прокурора в 
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кримінальному провадженні у формі угод. Держава та регіони. Серія: 

Право. 2018. № 3 (61). С.183–187. 

5. Сляднєва К.А. Диспозитивні засади діяльності прокурора: 

співвідношення міжнародних та національних стандартів. Evropský politický a 

právní diskurz. 2018. № 5. C.137–142. 

6. Сляднєва К.А. Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації 

диспозитивності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6 (268). 

С.338–342. 

7. Сляднєва К.А. Диспозитивність у діяльності процесуального 

керівника на стадії досудового розслідування. Науковий вісник 
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Том 2. С.128–132. 
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1. Сляднєва К.А. Окремі проблемні питання реалізації диспозитивних 

засад в діяльності прокурора. Актуальні питання реформування 

процесуального законодавства в Україні: збірник тез Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Київ, 1 грудня 2017 року). 2017. С.40–41. 

2. Сляднєва К.А. Співвідношення диспозитивності та публічності як 

загальних засад кримінального провадження. Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації української держави: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Одеса, 2–3 

березня 2018 року). 2018. С.23–28. 

3. Сляднєва К.А. Адаптація національного законодавства щодо 

проходження прокурорами служби до європейських стандартів. Conferinţa 

internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii 

Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene» (Chişinău, 23–24 martie 
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2018). 2018. С. 309–311. 

4. Сляднєва К.А. Диспозитивні засади діяльності прокурора як 

гарантії забезпечення презумпції невинуватості. Юридичні наукові дискусії як 

фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13–14 квітня 2018 

року). 2018. С.114–117. 

5. Сляднєва К.А. Диспозитивність як загальна засада кримінального 

провадження. Реформування законодавства України та розвиток суспільних 

відносин в Україні: питання взаємодії: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції.  (м. Ужгород, 11–12 травня 2018 року). 2018. С. 93–

96. 

6. Сляднєва К.А. Особливості реалізації кадрової політики в органах 

прокуратури України у світлі євроінтеграційних процесів. Політико-правові 
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року). 2018. С. 107–110. 

7. Сляднєва К.А. Співвідношення норм міжнародного та 

національного права, які гарантують незалежність прокурора у 
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