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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 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 

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 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: 

– 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 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 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.  

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами; охарактеризовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; наведено відомості про їх апробацію та 

впровадження, а також кількість публікацій, структуру та обсяг роботи. 

Розділ 1 «Зміст та значення диспозитивності як в кримінальному процесі» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Диспозитивність як загальна засада кримінального 

провадження» досліджено поняття та характерні риси 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. 

Обґрунтовано, що 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 кримінальному провадженні, 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. 

Аргументовано, що 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.  



 

 

У підрозділі 1.2 «Співвідношення диспозитивності з іншими засадами 

кримінального провадження» в результаті дослідження змісту таких засад 

кримінального провадження як публічність, змагальність, рівність перед законом і 

судом, презумпція невинуватості та визначення їхньої фактичної взаємодії з засадою 

диспозитивності обґрунтовано наявність тісного взаємозв’язку між ними. 

Доведено, що 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 у 

справедливість та невідворотність покарання шляхом повного, всебічного та 

неупередженого встановлення фактичних обставин справи та притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні кримінальних 

правопорушень. 

Встановлено, що 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.  

Доведено, що засади диспозитивності та рівності є взаємозалежними та 

взаємообумовлюючими, 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. 

Запропоновано тлумачити співвідношення засад презумпції невинуватості та 

диспозитивності 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.  

У підрозділі 1.3 «Прокурор як суб’єкт реалізації диспозитивних засад у 

кримінальному провадженні» 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. 



 

 

Здійснено класифікацію гарантій забезпечення диспозитивних засад у 

діяльності прокурора залежно від змістовної складової та виділено дві групи таких 

гарантій: функціональні й 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. 

Обґрунтовано, 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 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 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. 

Розділ 2 «Реалізація диспозитивності як організаційної складової в 

діяльності прокурора в кримінальному провадженні» складається з трьох 

підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Диспозитивність як організаційна складова в діяльності 

прокурора як процесуального керівника на стадії досудового розслідування» 

розкрито сутність диспозитивності як організаційної складової в діяльності 

прокурора як процесуального керівника, виявлено наявні проблеми в цій сфері та 

розроблено науково обґрунтовані підходи щодо можливих шляхів їх подолання. 



 

 

Встановлено, що випадки надання керівниками регіональних прокуратур або 

Генеральної прокуратури України своїм підлеглим прокурорам чи слідчому 

доручення 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. 

Аргументовано, що 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. 

Підрозділ 2.2 «Диспозитивність як організаційна складова в діяльності 

прокурора на стадії судового провадження в першій інстанції» складається з двох 

підпунктів, у яких окреслено основні форми реалізації прокурором диспозитивних 

засад під час здійснення функції підтримання державного обвинувачення в суді. 

У пункті 2.2.1 «Зміна обвинувачення прокурором як форма реалізації 

диспозитивності» проаналізовано 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 

необґрунтованих 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 ч. 1 ст. 36 КПК України. 

Доведено, що 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 

обов’язок погодження прокурором обвинувального акта зі зміненим 

обвинуваченням із прокурором вищого рівня та, відповідно, наслідки відмови в 

такому погодженні, передбачені ч. 2 ст. 341 КПК України. 

У пункті 2.2.2 «Відмова прокурора від підтримання державного 

обвинувачення як форма реалізації диспозитивності» доведено, що диспозитивні 

засади діяльності прокурора в разі відмови у 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. 

Обґрунтовано, що 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. 

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 відповідальності за 

невиконання або створення перешкод у виконанні вимог, передбачених ч. 1 ст. 340 

КПК України. 

У підрозділі 2.3 «Диспозитивність як організаційна складова участі 

прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод» визначено ознаки 

диспозитивності в діяльності прокурора в кримінальному провадженні на підставі 

угод.  

Обґрунтовано, 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 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 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 у 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 у 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 у разі її 

невиконання. 

Доведено, що 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 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» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративні та самоврядні заходи підвищення 

ефективності функціонування органів прокуратури щодо забезпечення реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора  в кримінальному 

провадженні» 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. 

Аргументовано, що 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. 

Визначено напрями покращення роботи органів прокурорського 

самоврядування: 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. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення кадрового забезпечення органів прокуратури 

в системі заходів щодо забезпечення реалізації диспозитивності як організаційної 

складової участі прокурора в кримінальному провадженні» встановлено 

співвідношення понять «кадрове забезпечення органів прокуратури» та «кадрова 

політика в органах прокуратури». Обґрунтовано, 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 

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. 

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; 

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.  

ВИСНОВКИ 

 

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. 



 

 

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, 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. 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 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.  

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ 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 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 Ужгородського національного 

університету. Серія Право. 2018. Випуск 53. Том 2. С. 128–132. 

8. 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. 

 

9. 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. 

10. 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 2018). 2018. С. 309–311. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Сляднєва К.А. Особливості реалізації кадрової політики в органах 

прокуратури України у світлі євроінтеграційних процесів. Політико-правові 

реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 5–6 жовтня 2018 року). 

2018. С. 107–110. 

14. Сляднєва К.А. Співвідношення норм міжнародного та національного 

права, які гарантують незалежність прокурора у кримінальному провадженні. Рівень 

ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність 

та юридичну практику: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 



 

 

(м. Харків, 2–3 лютого 2018 року). 2018. С. 92–96. 

 

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. – 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 та 

з’ясовано її характерні риси, визначено співвідношення диспозитивності з іншими 

засадами кримінального провадження, а також розкрито сутність диспозитивності 

як організаційної складової в діяльності прокурора. 

У науковій роботі охарактеризовано диспозитивні засади в діяльності 

прокурора як процесуального керівника на стадії досудового розслідування, 

окреслено форми реалізації прокурором диспозитивних засад під час здійснення 

функції підтримання державного обвинувачення в суді. Визначено диспозитивні 

засади участі прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод. 

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 та визначено складові кадрового 

забезпечення органів прокуратури в системі заходів щодо забезпечення реалізації 

диспозитивності як організаційної складової участі прокурора в кримінальному 

провадженні. 

В межах цього дослідження автором розроблено та надано пропозиції 

стосовно вдосконалення чинного законодавства України щодо реалізації 

диспозитивності як організаційної складової у діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні. 

Ключові слова: прокуратура, процесуальний керівник, державне 

обвинувачення, диспозитивні засади, організація діяльності прокуратури, 

диспозитивність у діяльності прокурора, незалежність та самостійність прокурора. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сляднева К.А. Диспозитивность как организационная составляющая 

участия прокурора в уголовном производстве в Украине. – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 



 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, в 

которой рассматривается диспозитивность как организационная составляющая 

участия прокурора в уголовном производстве в Украине. 

На основании анализа научных источников и нормативно-правовых актов 

автором усовершенствовано понятие диспозитивности как принципа уголовного 

производства, под которым понимается закрепленная в уголовном процессуальном 

законе юридическая возможность субъектов уголовного процесса по своему 

усмотрению и по собственной инициативе на всех стадиях уголовного производства 

в пределах и способами, которые предусмотрены уголовным процессуальным 

законом, выбирать средства и формы защиты и реализации своих прав, чем 

непосредственно оказывать влияние на ход и завершение уголовного производства. 

Автором выделены такие её характерные черты: 1) закрепление в нормах УПК 

Украины; 2) действие на всех стадиях уголовного производства; 3) неразрывная 

связь с другими принципами уголовного процесса, в частности принципами 

публичности, состязательности и презумпции невиновности; 4) влияние на форму и 

содержание стадий и институтов уголовного процесса; 5) нарушение этого 

принципа на любой стадии означает незаконность решения по делу и влечет его 

отмену;  6) введение в УПК Украины норм, расширяющих свободу действий 

субъектов уголовного процесса, соответствует избранной в Украине 

евроинтеграционной политике обеспечения права на справедливый суд. 

Определено соотношение диспозитивности с другими принципами уголовного 

производства, а также раскрыта сущность диспозитивности как организационной 

состовляющей в деятельности прокурора, под которой следует понимать 

юридическую возможность совершения и/или воздержания от совершения 

прокурором действий, а также принятие решений по собственному усмотрению в 

пределах процессуальных прав и обязанностей, которые носят императивный 

характер и направлены на обеспечение реализации функции прокуратуры в 

уголовном производстве, осуществляемых в формах и порядке, предусмотренных 

УПК Украины, для достижения задач уголовного судопроизводства. 

В научной работе охарактеризована диспозитивность как организацонная 

составляющая в деятельности прокурора как процессуального руководителя на 

стадии досудебного расследования. В работе обоснованно, что диспозитивность в 

деятельности прокурора связана с реализацией конституционных функций 

процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания 

государственного обвинения в суде и должна быть направлена на обеспечение основ 

независимости и самостоятельности прокурора. 

Определены основные формы реализации прокурором диспозитивных 

принципов при осуществлении функции поддержания государственного обвинения 

в суде и ключевые основы диспозитивности как организационной составляющей 

участия прокурора в уголовном производстве на основании соглашений. 



 

 

В диссертационном исследовании определены административные и 

самоуправленческие инструменты повышения эффективности функционирования 

органов прокуратуры по обеспечению реализации диспозитивности как 

организационной составляющей участия прокурора в уголовном производстве и 

определены составляющие кадрового обеспечения органов прокуратуры. 

В рамках данного исследования автором сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства Украины относительно 

реализации диспозитивности как организационной составляющей в деятельности 

прокурора в уголовном производстве. 

Ключевые слова: прокуратура, процессуальный руководитель, 

государственное обвинение, организация деятельности прокуратуры, 

диспозитивные начала, диспозитивность в деятельности прокурора, независимость и 

самостоятельность прокурора. 

 

SUMMARY 

 

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

participation in criminal proceedings in Ukraine. – Qualifying research paper in the 

form of manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of legal sciences on specialty 12.00.10 – 

judiciary; prosecutor; advocacy. – 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. 

By analyzing scientific sources and normative legal acts the author has improved the 

concept of disposition as a principle of criminal proceedings and has ascertained its 

specific features. The correlation between disposition and other principles of criminal 

proceedings is determined and the essence of disposition as an organizational component 

in prosecutor's activity is revealed.   

The scientific work describes the dispositive principles in the prosecutor's activity as 

a procedural supervisor at the stage of pretrial inquiry, outlines the basic forms of 

implementing the dispositive principles while supporting the state prosecution in court. 

Main dispositive principles of the prosecutor's participation in criminal proceedings based 

on agreements are determined. 

The research outlines administrative and self-governing means of increasing the 

efficiency of the functioning of the public prosecutors office aimed to ensure the  

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

proceedings as well as defines basic components of the staffing of the prosecution bodies. 

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. 
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