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офіційного опонента на дисертацію Сляднєвої Катерини Анатоліївни 

на тему: «Диспозитивність як організаційна складова участі прокурора у 

кримінальному провадженні», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Вимоги, які ставляться нормативними і методичними документами щодо 

оцінки дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, насамперед, 

стосуються визначення їх актуальності. Вважаємо, що тема даного кандидатського 

дослідження є насправді актуальною виходячи з наступного.

Постійний розвиток кримінального судочинства та реформування 

прокурорського нагляду відповідно до загальновизнаних міжнародно-правових 

стандартів зумовлюють актуальність реалізації учасниками процесу такої засади 

кримінального провадження, як диспозитивність.

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.

Водночас, незважаючи на законодавче закріплення самостійності прокурора у 

процесуальній діяльності, 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 як на стадії досудового розслідування, так і
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під час судового провадження.

У зв’язку з цим, наукова робота Сляднєвої Катерини Анатоліївни, яка 

присвячена дослідженню питань диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора у кримінальному провадженні є актуальною.

Про актуальність обраної теми дослідження також свідчить її зв’язок з 

науковими програмами, планами. Обраний дисертанткою напрям дослідження 

узгоджується із планом дій щодо реалізації положень Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

схваленим Радою з питань судової реформи та Указом Президента України від 20 

травня 2015 року № 276/2015, у межах НДР Приватного вищого навчального закладу 

«Львівський 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).

На цих підставах заслуговує схвалення визначення дисертанткою метою її 

дисертаційного дослідження «вирішення наукового завдання щодо розроблення 

засад диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні в Україні» (с.15-16).

У цьому контексті цілком виправданими є задачі, які здобувачка поставила 

для досягнення вказаної мети: сформулювати авторське визначення диспозитивності 

як засади кримінального провадження та визначити її характерні риси; визначити 

співвідношення диспозитивності з іншими засадами кримінального провадження; 

розкрити сутність диспозитивності в діяльності прокурора; визначити шляхи 

вдосконалення забезпечення диспозитивності в діяльності прокурора на стадії 

досудового розслідування; окреслити основні форми реалізації прокурором 

диспозитивних засад під час здійснення функції підтримання державного 

обвинувачення в суді; визначити основні ознаки диспозитивності в діяльності 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод; сформулювати
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адміністративні та самоврядні заходи підвищення ефективності функціонування 

органів прокуратури щодо забезпечення реалізації прокурором диспозитивності в 

кримінальному провадженні; визначити основні складові кадрового забезпечення 

органів прокуратури в системі заходів щодо забезпечення реалізації прокурором 

диспозитивності в кримінальному провадженні; розробити та надати пропозиції 

стосовно вдосконалення чинного законодавства України, яке регламентує 

диспозитивні засади діяльності прокурора в кримінальному провадженні в Україні 

(С.16).

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та предмет 

дослідження визначені правильно.

Сформульовані в дисертації та публікаціях (наукових статтях, тезах наукових 

доповідей) К.А.Сляднєвої наукові положення, висновки, рекомендації в цілому є 

обгрунтованими і переконливими. Обґрунтованість наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлена чітким визначенням 

авторкою мети та завдань, об’єкта і предмета дослідження, забезпечена 

застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження, 

зокрема, діалектичного, порівняльно-правового, аналізу та синтезу, формально- 

логічного (догматичного), статистичного, соціологічного, узагальнення тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації 

ґрунтуються на нормах Конституції України, інших нормативно-правових актах 

України, міжнародних нормативно-правових актах та нормативно-правових актах 

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; результати узагальнення практики національних судових органів за 2016-
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2018 роки; рішення Європейського суду з прав людини, особистий досвід роботи 

авторки в органах прокуратури понад 10 років.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у питаннях, 

що досліджувалися, та забезпечує належний рівень обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що виносяться на 

захист, не викликає сумнівів та полягає, перш за все, у тому, що дана дисертаційна 

робота є комплексним дослідженням диспозитивних засад в організації діяльності 

прокурора в кримінальному провадженні в Україні в світлі останніх реформаційних 

тенденцій у правоохоронній системі України та обумовлює актуальність обраної 

теми дисертаційного дослідження.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних науково- 

практичних конференціях. Основні положення та висновки, які містяться в 

дисертації, повно і всебічно 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.

Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо розроблення засад 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в кримінальному 

провадженні в Україні та сформулювати висновки й пропозиції, що відповідають 

вимогам наукової новизни

Публікації К.А.Сляднєвої за темою дисертації та автореферат відображають 

зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому, що 

дисертантка в цілому вирішила наукове завдання, що полягає в розробці засад 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в кримінальному 

провадженні в Україні (с.197).
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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 (с.62).

За результатами проведеного дослідження та на підставі аналізу наукових 

джерел і положень чинного законодавства України сформульовано поняття 

диспозитивності 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 (с.89).

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 (с. 155-156).

Авторкою визначено основні диспозитивні засади участі прокурора в 

кримінальному провадженні на підставі угод, а саме: право ініціювати питання щодо 

укладення угоди про визнання винуватості у випадках, визначених частиною 

четвертою статті 469 КПК України; право на власний розсуд оцінювати юридичні 

факти, що мають бути враховані під час ухвалення рішення про укладення угоди та 

закріплені в статті 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
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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 (частина перша статті 474 КПК України); 

право на оскарження в порядку, передбаченому КПК України, з підстав, 

передбачених статтею 394 КПК України, вироку на підставі угоди (частина четверта 

статті 475 КПК України); право звернутися до суду, який затвердив угоду, з 

клопотанням про скасування вироку в разі невиконання угоди про визнання 

винуватості (частина перша статті 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 (с.156).

У дисертаційному дослідженні окреслено адміністративні та самоврядні 

заходи підвищення ефективності функціонування органів прокуратури щодо 

забезпечення реалізації прокурором диспозитивності в кримінальному провадженні. 

Дисертанткою 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
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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 (с. 162).

Доведено, що кадрове забезпечення в органах прокуратури в системі заходів 

щодо забезпечення реалізації прокурором диспозитивності 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 (с.192).

У межах цього дослідження авторкою розроблено та надано пропозиції 

стосовно вдосконалення чинного законодавства України з питань реалізації 

прокурором засад диспозитивності в кримінальному провадженні в Україні.

Це основні, але далеко не всі наукові положення, запропоновані дисертанткою 

щодо розробки правових та теоретичних рекомендацій реалізації диспозитивності як 

організаційної складової участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні.

Разом з тим, вже перелічених вище положень достатньо для характеристики 

дослідження як оригінального.

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.

Аналіз запропонованої дисертанткою структури її дослідження дозволяє 

відмітити її внутрішню єдність та спрямованість на логічне і послідовне розкриття
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обраної для дослідження проблематики на теоретичному, нормативному та 

правозастосовному рівнях.

Перший розділ «Зміст та значення диспозитивності в кримінальному процесі» 

присвячений дослідженню поняття та характерних рис диспозитивності як засади 

кримінального провадження.

Встановлено, що під поняттям «диспозитивність як засада кримінального 

провадження» 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.

За результатами проведеного дослідження та на підставі аналізу наукових 

джерел і положень чинного законодавства України сформульовано поняття 

диспозитивності як організаційної складової в діяльності прокурора, надано 

авторське визначення гарантій забезпечення диспозитивних засад у діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні та здійснено їх класифікацію.

Доведено, що гарантії забезпечення диспозитивних засад у діяльності 

прокурора у кримінальному провадженні -  це 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.

У другому розділі «Реалізація диспозитивності як організаційної складової в 

діяльності прокурора в кримінальному провадженні» розкрито сутність 

диспозитивності як організаційної складової в діяльності прокурора як 

процесуального керівника на стадії досудового розслідування, виявлено наявні
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проблеми в цій сфері та розроблено науково обґрунтовані підходи щодо можливих 

шляхів їх подолання.

Також проаналізовані основні форми реалізації прокурором диспозитивних 

засад під час здійснення функції підтримання державного обвинувачення в суді.

Під час дослідження розкрито питання щодо обов’язкового погодження 

прокурором як публічним обвинувачем рішення про зміну обвинувачення з 

прокурором вищого рівня з позиції основних аргументів як на користь такого 

обов’язку, так і проти, зокрема: 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 

необгрунтованих рішень; з іншого боку, 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 частини першої статті 36 КПК України.

Особливу увагу присвячено такій формі реалізації диспозитивності як відмова 

прокурора від підтримання державного обвинувачення. Доведено, що диспозитивні 

засади діяльності прокурора в разі відмови у підтриманні державного 

обвинувачення, попри імперативність норми частини першої статті 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.

Обґрунтовано, що відсутність чітких правових механізмів забезпечення 

виконання обов’язку, закріпленого в частині першій статті 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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Обґрунтовані ознаки диспозитивності в діяльності прокурора в кримінальному 

провадженні на підставі угод.

Розділ третій «Організаційні засади забезпечення реалізації прокурором 

диспозитивності в кримінальному провадженні» розкриває адміністративні та 

самоврядні заходи підвищення ефективності функціонування органів прокуратури 

щодо забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні.

Авторкою запропоновано під поняттям «адміністрування в органах 

прокуратури» розуміти сукупність організаційно-управлінських впливів керівників 

органів прокуратури всіх рівнів, спрямовану на задоволення внутрішніх 

організаційних потреб органів 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.

Одним із заходів забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної 

складової участі прокурора в кримінальному провадженні запропоновано 

удосконалення кадрового забезпечення органів прокуратури.

Дисертанткою на підставі системного аналізу теорії та практики, а також з 

урахуванням особистого досвіду роботи в органах прокуратури окреслено основні 

проблемні аспекти у сфері кадрового забезпечення органів прокуратури, а саме: 

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.

Обґрунтовано, що 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;
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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.

Оцінюючи структуру дисертації К.А.Сляднєвої та зміст структурних частин, 

слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, необхідна не 

лише для вирішення поставлених на початку дослідження завдань, але і для 

досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід дисертантки є цілком 

правильним і заслуговує схвалення.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне дослідження 

К.А.Сляднєвої має теоретичне і практичне значення.

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 органів» та під час підготовки 

підручників, посібників, методичних матеріалів і рекомендацій.

Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у дисертації 

можна беззастережно погодитись. Це дисертаційне дослідження, як напевно будь- 

яке інше наукове дослідження, містить окремі недоліки, спірні, недостатньо
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аргументовані положення, в усякому разі -  з точки зору офіційного опонента. 

Це, власне, й стане предметом дискусії під час його захисту. Тож, звернемо увагу на 

окремі спірні положення, які на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації.

1. У підрозділі 1.2 дисертантка зазначає, що реалізація засади 

диспозитивності у кримінальному провадженні тісно пов’язана з дією низки інших 

передбачених у КПК України засад кримінального провадження, зокрема, такими як 

публічність, змагальність, рівність перед законом і судом та презумпції 

невинуватості (с.43-44). Проте, виникає питання чому авторка вважає, що найбільш 

тісний зв’язок засади диспозитивності існує саме з окресленими засадами, і залишає 

поза увагою такі засади як, наприклад, свобода від самовикриття та право не 

свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, забезпечення права на захист, 

забезпечення права та оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

2. У підрозділі 1.3. до основних прогалин чинного законодавства України 

які мають негативний вплив на реалізацію прокурором диспозитивності в 

кримінальному провадженні авторкою віднесено нерозмежованість функцій 

прокурора як керівника органу прокуратури та прокурора як процесуального 

керівника в частині організації керівництва досудовим розслідуванням (с.87), проте 

такі висновки видаються суперечливими з огляду не те, що керівник прокуратури -  

це передусім адміністративна посада.

3. У підрозділі 2.2.2. дисертанткою аргументовано, що 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 займає 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 частиною першою статті 340 КПК України (с. 129-130). Разом з тим, 

таке положення очевидно є дискусійним і, можливо, має вирішуватися шляхом 

виключення статті 341 із КПК України.

4. У роботі авторка посилається на наказ Генеральної прокуратури України 

«Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» від 19 

грудня 2012 року № 4гн. Проте, даний наказ втратив чинність 9 квітня 2019 року. На 

даний час чинним є наказ Генеральної прокуратури України «Про затвердження 

Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у 

кримінальному провадженні» від 28 березня 2019 року № 51. У зв’язку з чим, 

видається, що під час прилюдного захисту дисертантці доречно звернути увагу на 

новели наказу від 28 березня 2019 року № 51 та співвіднести їх із запропонованими у 

роботі пропозиціями стосовно удосконалення наказу від 19 грудня 2012 року № 4гн.

5. У підрозділі 2.3 здобувачка пропонує внести зміни до статті 469 КПК 

України, зокрема викласти частину п’яту статті 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» (с. 152). 

Водночас, на нашу думку, такий підхід є достатньо дискусійним та потребує 

додаткової аргументації під час прилюдного захисту, оскільки виникає питання, а чи 

не відбудеться звуження прав суб’єктів кримінального провадження у такому 

випадку.

6. Дискусійною і неоднозначною видається і пропозиція Катерини 

Анатоліївни щодо виключення з КПК України частини шостої статті 36 (с.97). 

Очевидно, що під час захисту дисертантка має бути готовою аргументовано 

доводити вказану позицію.

7. Під час захисту також важливо почути думку авторки з приводу 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
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України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» в частині 

саме призупинення повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, 

«перетворення» Національної академії прокуратури України у тренінговий центр 

прокурорів.

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації положення не 

вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при оцінці та захисті 

дисертаційного дослідження. Разом з тим, для нас є доведеним фактом, що 

дисертаційне дослідження К.А.Сляднєвої заслуговує уваги представників правової 

науки і освіти, працівників органів прокуратури, суддів, інших представників 

юридичної професії.

Вшцевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Диспозитивність як організаційна складова участі 

прокурора у кримінальному провадженні» відповідає науковій спеціальності

12.00. 10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура. Воно є самостійним цілісним і 

завершеним монографічним дослідженням, яке вирішує актуальну для 

правової науки проблему розробки теоретичних основ та практичних 

рекомендацій реалізації диспозитивності як організаційної складової участі 

прокурора в кримінальному провадженні в Україні. Дисертаційне дослідження 

відповідає вимогам пунктам 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 

року, а його авторка -  Катерина Анатоліївна Сляднєва -  заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00. 10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент -  
кандидат юридичних 
суддя Київського 
адміністративного суду

« -3 » 2019 року

А.В. Шевченко

П А Щ ,  Ш  V

від
„ відділ діловодства та архіву 

че сь к ого  національного університету
ІМШ- . 1раса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Відгук

офіційного опонента на дисертацію 

Сляднєвої Катерини Анатоліївни “Диспозитивність як організаційна 

складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю - судоустрій; прокуратура та адвокатура. -  Київ, 2019.

Актуальність теми дисертації. На порозі XXI століття роль держави 

зазнає змін. Людиноцентристська парадигма чітко орієнтує на досягнення 

оптимального балансу публічних та приватних інтересів. Особливо гострим 

це питання постає для сфери кримінального провадження, яка, на жаль, 

залишається широким полем для зловживань, помилок та порушень прав 

особи.

Провідне місце у забезпеченні законності в кримінальному 

провадженні належить прокуратурі, що вимагає послідовної переорієнтації 

роботи її працівників від “гвінтиків” державного механізму, які 

беззаперечно виконують волю керівника, до самостійних, процесуально 

незалежних суб’єктів, котрі спроможні ефективно стояти на сторожі 

інтересів людини.

Кардинальні зміни на цьому шляху можливі лише за умови належного 

правового забезпечення, що включає створення відповідних організаційних

і

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


передумов та наділення прокурорів гнучким юридичним інструментарієм, 

що дозволяє глибше врахувати особливості конкретної життєвої ситуації.

Наділивши прокурора диспозитивними можливостями, держава 

прагнула наблизитися до потреб пересічного громадянина, адресно й краще 

почути його інтереси, що вимагає від прокурорського відомства дієвого 

використання наданих повноважень, повного розкриття потенціалу цього 

інституту.

Разом з тим, на практиці реалізація диспозитивних начал в діяльності 

прокурора супроводжується численними труднощами, що пов’язано як з 

усталеними стереотипами свідомості, так й вадами законодавства. 

Доктринальні розробки, своєю чергою, здебільшого здійснювалися у 

напрямі вирішення процесуальних проблем, тоді як організаційно-правові 

аспекти функціонування органів прокуратури в публічно-диспозитивній 

моделі кримінального провадження не отримали належної уваги, що 

підкреслює актуальність представленого дисертаційного дослідження в 

період активного реформування законодавства та інтенсифікації процесу 

відомчої перебудови прокуратури за передовими європейськими 

стандартами.

Про своєчасність теми дисертації свідчить також її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 

виконане відповідно до 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 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).

2
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Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Обґрунтованість доктринальних напрацювань автора підтверджується 

використанням достатньої нормативної, теоретичної та емпіричної бази 

дослідження, належною апробацією результатів дослідження.

Визначивши метою своєї праці розробку теоретичних основ та 

практичних рекомендацій реалізації диспозитивності як організаційної 

складової участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні, 

К.А. Сляднєва використала належний методологічний інструментарій для 

її реалізації. Так, застосовано діалектичний, соціологічний, порівняльно- 

правовий, статистичний, формально-логічний та інші методи, що дозволило 

логічно обгрунтувати теоретичні положення, послідовно аргументувати 

пропозиції прикладної спрямованості.

Емпіричною основою роботи стали 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.

Сформульовані в дисертації висновки у цілому є переконливими, 

отримані результати характеризуються високим рівнем наукової 

достовірності.

Наукова новизна отриманих 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 здобувачкою, серед яких найсуттєвішими є

з
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те, що вперше надано авторське визначення поняття диспозитивності як 

організаційної складової в діяльності прокурора; сформульовано 

визначення поняття гарантій забезпечення диспозитивних засад в діяльності 

прокурора в кримінальному провадженні; здійснено класифікацію гарантій 

забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора в кримінальному 

провадженні.

Окреслені наукові положення є основними, але вони далеко не повні. 

Здобувачем сформульовано чимало цінних висновків та пропозицій, які 

удосконалюють організаційно-правові основи реалізації диспозитивних 

засад участі прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод, 

організаційно-методичні параметри побудови та функціонування органів 

прокурорського самоврядування тощо.

Структура, зміст та оформлення дисертації та автореферату.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Архітектоніка роботи є раціональною та обґрунтованою, дозволяє охопити 

ключові аспекти об’єкта дослідження.

Розділ 1 «Зміст та значення диспозитивності в кримінальному 

процесі» складається з трьох підрозділів, що послідовно розкривають зміст 

диспозитивності як загальної засади кримінального провадження, її 

співвідношення із суміжними засадами кримінального процесу, а також 

роль прокурора як суб’єкта реалізації диспозитивних засад у кримінальному 

провадженні.

Розпочавши своє дослідження з аналізу сучасних тенденцій у сфері 

кримінального провадження, які, зокрема, включають розширення прав 

особи, звуження публічної та розширення приватно-правової складових 

(стор. 22), дослідницею прослідковано основні віхи становлення 

диспозитивності як засади кримінального процесу на законодавчому та 

доктринальному рівнях, що, по-перше, дозволило їй дійти слушного

4
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висновку про те, що розвиток засади диспозитивності відображає перехід 

від радянської системи каральної юстиції до утвердження в Україні 

справедливого судочинства на засадах верховенства права (стор. 26). По- 

друге, такий аналіз сприяв виокремленню характерних рис диспозитивності 

як засади кримінального провадження (стор. 32) й формулюванню на цій 

основі авторського визначення поняття диспозитивності як засади 

кримінального провадження, під якою 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 (стор. 32-33).

З метою правильного термінологічного сприйняття згаданої дефініції 

розкрито її співвідношення із суміжними категоріями (стор. 33-37). Попри 

те, що традиційно диспозитивність у кримінальному судочинстві 

пов’язується зі справами приватного та приватно-публічного 

обвинувачення, здобувачка звертає увагу, що цим не вичерпуються правові 

інститути, які відчувають на собі «вплив» диспозитивності (стор. 38), 

важливим проявом диспозитивності є інститут угод (стор. 40), 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 (стор. 42-43).

Заслуговує на підтримку позиція авторки з приводу того, що 

оптимальним в умовах сьогодення вбачається таке співвідношення

5

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


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 (стор. 49).

Аналізуючи взаємодію засад диспозитивності та змагальності, 

здобувачка доходить аргументованого висновку про те, що останні 

співвідносяться через діалектичну єдність та боротьбу протилежностей, 

доповнюють одна одну, вступають у гармонічну взаємодію, створюють 

додаткові гарантії захисту прав і свобод людини та правосуддя (стор. 55).

Особливо тісним є взаємовплив засад диспозитивності та презумпції 

невинуватості, адже 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. 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 (стор. 60-61).

Дослідивши співвідношення засади диспозитивності із суміжними 

засадами кримінального провадження, авторка переконливо аргументує, що 

зв’язок між ними 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 (стор. 61).

б

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


На підставі аналізу вітчизняного законодавства та практики ЄСПЛ, а 

також доктринальних підходів дослідниця доводить, 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, звертається увага на 

термінологічний апарат, що використовується для характеристики змісту 

дискреційних повноважень суб’єктів владних повноважень - «альтернатива 

вибору», «можливість вибору», «свобода вибору» тощо (стор. 66-67).

Дискреційні повноваження прокурора, на думку здобувачки, є 

проявом засади диспозитизності та нерозривно пов’язані з диспозитивним 

методом правового регулювання. Розглядаючи як тотожні поняття 

«дискреційні повноваження прокурора» та «диспозитивні засади в 

діяльності прокурора», здобувачка звертає увагу на відсутність 

законодавчого закріплення поняття «дискреційний обов’язок», 

неоднозначність підходів щодо цього питання в теоретичних колах, а отже 

й слушність використання для їх позначення термінологічного звороту 

«диспозитивні засади в діяльності прокурора» (стор. 68).

Категорично не погоджуючись із висловленою окремими науковцями 

думкою про неможливість реалізації диспозитивних засад в діяльності 

прокурора (стор. 68), авторка розмежовує процесуальні та організаційно- 

правові аспекти побудови та функціонування органів прокуратури, й 

зокрема, підкреслює, 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
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передбачені кримінальним процесуальним законодавством України (стор. 

70-71).

Розвиваючи свою думку, вчена приділяє усебічну увагу гарантіям 

забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора, під якими 

пропонує 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 (стор. 73).

Дослідницею виокремлено досить розгалужену сукупність гарантій 

забезпечення диспозитивних засад у діяльності прокурора: 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 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 (стор. 

78).

Попри те, що в практичній прокурорській діяльності часто 

виявляється нерозривний зв’язок процесуальних та організаційно-правових 

аспектів, здобувачка робить вдалу спробу класифікувати згадані вище 

гарантії на функціональні та організаційні (стор. 78), що дозволяє краще 

усвідомити правову природу таких гарантій й обрати оптимальний перелік 

заходів для їх реального забезпечення.
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На підставі аналізу нормативно-правової бази авторка логічно 

аргументує, що 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 (стор. 87).

Розділ 2 «Реалізація диспозитивності як організаційної складової в 

діяльності прокурора в кримінальному провадженні» складається з трьох 

підрозділів, що розкривають сутність диспозитивності як організаційної 

складової в діяльності прокурора як процесуального керівника у ході 

досудового розслідування, а також здійснення функцій прокурора під час 

судового розгляду кримінальної справи; організаційно-правові аспекти
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реалізації диспозитивних засад діяльності прокурора в кримінальному 

провадженні на підставі угод.

За результатами аналізу проблемних питань здійснення 

прокурорського нагляду групою прокурорів формулюються конкретні й 

дієві пропозиції стосовно доцільності запровадження в Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань автоматизованої функції визначення 

процесуального керівника або групи керівників у конкретному 

кримінальному провадженні, що дозволятиме розподіляти кримінальні 

провадження з огляду на спеціалізацію прокурорів, їхнє навантаження, 

відсутність у зв’язку з перебуванням у відпустці або тимчасовою 

непрацездатністю, а також інші особливості (стор. 105).

Досліджуючи взаємини прокурора -  державного обвинувача та 

прокурора вищого рівня, здобувачка звертає увагу, що останній не є 

стороною кримінального провадження та не обізнаний щодо особливостей 

його досудового розслідування й судового розгляду (стор. 121), що 

дозволило їй дійти висновку про потребу вдосконалення правової 

регламентації зміни обвинувачення під час судового провадження шляхом 

внесення змін до КПК України, зокрема, виключення зі ст. 341 норми 

стосовно 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 (стор. 123).

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, що, на думку дослідниці, визначає 

нагальну потребу комплексного вирішення процесуальних, організаційних 

та морально-психологічних проблем, пов’язаних із відмовою прокурора від
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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 (стор. 134-135).

Висвітлюючи досвід погодження з керівником прокуратури рішення 

про укладення угоди, авторка зазначає, що така практика 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. 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 необхідність 

усунення перешкод у розвитку оперативного вирішення кримінально- 

правового конфлікту, дисертантка переконливо аргументує, що вимога 

погодження з керівником прокуратури процесуальної позиції прокурора є 

недоцільною (стор. 151-152).

Розділ 3 «Організаційні засади забезпечення реалізації прокурором 

диспозитивності в кримінальному провадженні» складається з двох 

підрозділів, що розкривають адміністративні та самоврядні заходи 

підвищення ефективності функціонування органів прокуратури щодо 

забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної складової участі

ї ї
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прокурора в кримінальному провадженні, а також шляхи удосконалення 

кадрового забезпечення органів прокуратури в цій сфері.

Аналізуючи системну побудову органів прокурорського самоврядування 

в Україні, дослідниця доречно акцентує увагу на тому, 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.

Натомість Закон України «Про прокуратуру» детально не визначає 

такого органу прокурорського самоврядування, як збори прокурорів інших 

рівнів прокурорської системи, що приводить дисертантку до логічного 

висновку про те, що збори прокурорів мають бути визнані первинними 

органами прокурорського самоврядування, і їм повинні бути надані відповідні 

повноваження, насамперед щодо забезпечення незалежності прокуратури 

(стор. 170-171).

Не можна не погодитися із здобувачкою, 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. 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
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підвищення ефективності; нормативне врегулювання можливості реалізації 

самоврядування на рівні окремої прокуратури; розширення повноважень у 

сфері вирішення питань внутрішньої діяльності органів прокуратури (стор. 

172).

На підставі прикладів європейського та вітчизняного досвіду дисертантка 

аргументовано пропонує змінити систему підготовки кадрів для органів 

прокуратури шляхом заміни вимоги до стажу роботи в галузі права на тривалу 

спеціальну підготовку кандидатів протягом двох років, а також закріпленням на 

законодавчому рівні нової посади, нижчої від посади прокурора місцевої 

прокуратури (наприклад, «помічник прокурора»), що дозволить не тільки 

зберегти добір працівників із юридичним стажем, але й надасть можливість 

молодим кадрам працювати в органах прокуратури (стор. 185).

Слід підтримати думку авторки стосовно необхідності вирішення 

питання визначення штатної чисельності прокурорів для різних органів 

прокуратури, для чого мають бути враховані такі основні параметри, як 

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 

(стор. 188).

Ми поділяємо висновок здобувачки про те, що 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;
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результативну систему контролювання стану кадрового забезпечення органів 

прокуратури (стор. 192).

Автореферат кандидатської дисертації ідентичний змісту основних 

положень дисертаційного дослідження та відповідає науковій спеціальності 

12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Дисертація виконана грамотною українською мовою з дотриманням 

вимог наукового стилю. Висновки, положення та рекомендації дисертації 

повно викладені в авторефераті та друкованих працях, отримавши 

відображення 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. Поставлені в роботі 

завдання виконано. Оформлення дисертації та автореферату відповідає 

нормативним вимогам.

Теоретична та практична значимість результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що сформульовані автором висновки та 

пропозиції можуть бути використані у нормотворчій діяльності (для 

вдосконалення норм чинного законодавства України про прокуратуру), 

правозастосовній сфері (у практичній діяльності прокурорів) та навчально- 

методичній діяльності (в процесі викладання навчальних дисциплін 

«Прокуратура в системі державних органів», «Прокурорський нагляд», 

«Актуальні проблеми кримінального процесу України» та під час 

підготовки підручників, посібників, методичних матеріалів і рекомендацій).

Дискусійні положення та зауваження. Разом з тим, слід звернути 

увагу на окремі положення, що викликають зауваження або запрошують до 

дискусії під час публічного захисту.

1. На стор. 178-179 дисертації вчена зазначає, що кадрова політика в 

органах прокуратури за своїм змістом є закріпленою на нормативному рівні
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сукупністю засад, правил, принципів, норм, стратегій та рекомендацій 

стосовно загальної організації роботи з кадрами в органах прокуратури.

Авторський підхід щодо змістовного наповнення кадрової політики в 

органах прокуратури викликає заперечення, адже надаючи перевагу 

нормативному аспекту кадрової політики, що охоплює розгалужену 

сукупність закріплених засад, правил, принципів, норм тощо стосовно 

загальної організації роботи з кадрами в органах прокуратури, дослідниця 

обминає увагою діяльнісний, функціональний аспект, що включає фактичні 

заходи на реалізацію нормативних вимог. Останні, на жаль, нерідко 

протирічать офіційно проголошеним й визначеним на законодавчому рівні 

цілям, що зумовлює потребу аналізу кадрової політики в єдності її 

програмної та фактичної складових.

2. На стор. 112 дисертації здобувачка вказує, що 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. Водночас згідно із Законом № 1401-VIII від 

02.06.2016 Конституцію України доповнено статтею 131-1, яка оперує 

поняттям “підтримання публічного обвинувачення в суді”. З огляду на це, 

необхідним вбачається застосування термінологічного апарату, що 

використовується в Основному Законі держави.

3. На стор. 160 дисертації авторка на підставі аналізу наявних у 

правовій доктрині підходів уважає за необхідне розглядати як тотожні за 

змістом поняття «організація роботи в органах прокуратури» та «управління 

в органах прокуратури». Із цим не можна погодитися, оскільки змістовне 

поле згаданих дефініцій лише частково переплітається. Відповідно до 

поширеної в науці позиції, термін «організація роботи в органах 

прокуратури» охоплює такі напрями, як планування роботи, облік і 

звітність, діловодство, підбір і розстановку кадрів, розподіл обов’язків між
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працівниками, контроль і перевірку виконання, оцінку ефективності, 

інформаційно-аналітичне забезпечення тощо. Отже, це самостійні поняття, 

що по-різному характеризують прагнення упорядкувати роботу в органах 

прокуратури.

4. На стор. 107 дисертації дослідниця вказує, що 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.

З огляду на те, що згідно ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор здійснює 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, а також враховуючи дискусійність в науці питання про 

функції прокурора в досудовому кримінальному провадженні, потребує 

уточнення позиція авторки з приводу того, чи є окреслена в дисертації 

функція процесуального керівництва досудовим розслідуванням окремою 

самостійною функцією керівника органу прокуратури або вона виступає 

складовою функції нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування?

5. На стор. 160-161 дисертації здобувачка із посиланням на існуючий 

в доктрині підхід зазначає, що “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
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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”.

Не заперечуючи важливості підвищення прозорості в діяльності 

прокуратури, залучення представників громадськості до обговорення 

напрямків реформування органів прокуратури та інших згаданих вище 

завдань, ми, тим не менше, не можемо підтримати некритичну позицію 

дослідниці, яка поділяє висловлену в теорії думку про віднесення таких 

завдань до переліку основних завдань адміністрування в органах 

прокуратури.

Основні завдання адміністрування мають бути орієнтовані передусім 

на реалізацію призначення та мети прокуратури. Остання визначена у 

профільному законі як захист прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави. Отже, до основних завдань адміністрування в 

органах прокуратури мають відноситися раціональне закріплення й 

стимулювання працівників органів прокуратури до усебічного захисту прав 

і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави; підвищення 

професійної ефективності колективу тощо.

6. На стор. 189 дисертації авторка констатує, що ще одним 

проблемним питанням є відсутність критеріїв оцінювання роботи окремих 

прокурорів та органів прокуратури загалом. Така позиція потребує 

уточнення, адже на рівні відомчих нормативно-правових актів частину 

критеріїв визначено. Так, у п. 23 наказу Генеральної прокуратури України 

“Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України” від 

19.01.2017 № 15 передбачено, що основними критеріями оцінки

17

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ефективності діяльності органів прокуратури необхідно вважати 

додержання Конституції та законів України при здійсненні прокурорських 

повноважень відповідно до визначених законом засад діяльності 

прокуратури, забезпечення належної організації роботи і управління, 

повноту та своєчасність вжиття заходів до усунення порушень закону, 

реальний захист та поновлення порушених прав і свобод людини, інтересів 

суспільства та держави, відшкодування завданих збитків.

У п. 10 наказу Генеральної прокуратури України “Про координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та 

корупції” від 16.01.2013 № 1/1 гн зафіксовано, що основними критеріями 

оцінки ефективності координаційної діяльності прокурорів слід вважати 

реальний вплив на покращання стану протидії злочинності та корупції, 

підвищення ефективності їх профілактики, захист прав і свобод громадян та 

інтересів держави від злочинних посягань, у тому числі щодо 

відшкодування завданих їм збитків, рівень довіри громадськості до органів 

прокуратури та правоохоронних органів.

Отже, формально критерії оцінювання роботи за окремими 

напрямами встановлено, у зв’язку з чим доречно вести мову не про 

відсутність критеріїв оцінювання роботи, а про нечіткість й “розмитість” 

таких критеріїв.

Незважаючи на окремі зауваження, слід констатувати, що вони не 

мають принципового характеру й у цілому не впливають на високу 

позитивну оцінку дисертації Сляднєвої К.А.

Дисертаційна праця Катерини Анатоліївни Сляднєвої містить нові 

науково обґрунтовані результати, які розв’язують конкретне наукове 

завдання, що має істотне значення для науки, й зміст якого полягає в 

розробці теоретичних основ та практичних рекомендацій реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в 

кримінальному провадженні в Україні.
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Загальний висновок. Дисертація "Диспозитивність як організаційна 

складова участі прокурора в кримінальному провадженні в Україні" 

відповідає вимогам, закріпленим у п.п. 9, 11 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (із змін.), а її авторка -  Сляднєва Катерина 

Анатоліївна -  за результатами прилюдного захисту заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

Завідувач кафедри організації 

правоохоронних та судових органів
І ї у г а ш 'к Ь ’п г п  то п 'Х ’о  п  к п і  п  \  и  і із пп<> п ю п

С.О. Іваницький

В.Р. Кім

4
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