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ТВОРЧИЙ АСПЕКТ 
 
У статті представлене дослідження творчого аспекту промови прокурора в судових дебатах з огляду на 

застосування творчого підходу до подання і резюмування зібраних під час досудового розслідування та 

безпосередньо досліджених під час судового розгляду доказів. Автор обґрунтовує необхідність активізації процесів 

творчого мислення під час підготовки та проголошення публічним обвинувачем промови в судових дебатах з 

урахуванням особистої інтелектуальної праці прокурора. Проведене теоретичне дослідження наукових точок зору 

дослідників у сфері юриспруденції надало змогу сформулювати власне наукове бачення сутності творчого аспекту 

промови прокурора в судових дебатах. 
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Постановка проблеми. Виступ прокурора 

в судових дебатах є логічним завершенням 

підтримання публічного обвинувачення в 

межах певного кримінального провадження. 

Від якості та логічного обґрунтування такого 

виступу залежить призначення відповідної 

ступеню тяжкості діяння певної  особи (осіб) 

міри покарання, призначеної судом. Водночас, 

виступ в судових дебатах є інтелектуальною 

працею прокурора, під час проведення якої 

доцільним є активізація процесів творчого 

мислення та здатності балансувати під час 

виникнення непередбачених ситуацій. В 

нашому дослідженні пропонуємо зосередитися 

на творчій складовій підготовки прокурора та 

проголошення промови публічним обвинува-

чем в судових дебатах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Творчий характер промови прокурора в 

судових дебатах перебуває у фокусі наукової 

уваги таких дослідників, як І.О. Билиця, О.Б. 

Загурський, І.В. Мудрак, В.В. Сухонос, 

С.В. Чаус, М.М. Ясинок тощо. 

Мета статті полягає в дослідженні творчої 

контекстуальної складової промови прокурора 

на стадії проведення судових дебатів та вио-

кремлення особливостей елементів творчості 

під час підготовки та проголошення промови 

публічним обвинувачем в судових дебатах. 

Основні результати дослідження. Наразі 

наведемо наукові точки зору дослідників у 

галузі кримінального процесу на дефініцію 

поняття «судові дебати» та висловимо власне 

наукове бачення сутності творчої складової 

промови в судових дебатах. 

Наводимо поняття судової промови, 

запропоноване О.Б. Загурським в дисертацій-

ному дослідженні: «Судова промова – це пуб-

лічний виступ уповноваженого учасника про-

цесу, звернений до суду і всіх присутніх при 

розгляді кримінальної справи, проголошений в 

судовому засіданні, який представляє собою 

роз’яснення значення і характеру суттєвих 

обставин справи і його заперечення іншим 

суб’єктам з метою з’ясування істини і поста-

новлення справедливого вироку» [2, с.18-19]. 

Судова промова в кримінальному судо-

чинстві, на думку І.В. Мудрак, – це усний 

публічний виступ учасника судових дебатів, 

предмет якого полягає в аналізі, оцінці та 

формулюванні висновків за матеріалами, що 

були досліджені в судовому засіданні при 

розгляді конкретної кримінальної справи, з 

метою здійснення визначеного процесуальною 

функцією учасника судових дебатів впливу на 

склад суду і присутніх в залі судового 

засідання осіб [5, с.142]. 

На унікальному та індивідуальному харак-

тері творчості в промові обвинувача акцентує 

увагу Р.С. Кацавець у монографії, присвяченій 

дослідженню судових промов обвинувача і 

захисника в кримінальному процесі. Так, на 

певному етапі, наголошує дослідник, судова 

промова «належить» тільки мовцеві, тому 

необхідно занотовувати потік своїх думок, 

детальніше розібратися в своїх думках для 
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набуття впевненості у власних судженнях; 

потім найбільш точно, ясно, стисло викласти 

їх перед аудиторією [3, с.53]. 

Вважаємо, що підготовка прокурора до вис-

тупу в судових дебатах має бути ретельно опра-

цьована. В такому випадку кращим варіантом, 

на нашу думку, буде складання письмових тез 

обвинувальної промови. Саме складання пись-

мових тез дозволить прокурору психологічно 

підготуватися до пропонування міри покарання 

задля того, щоб знати заздалегідь перспективу 

перебування правопорушника на волі. 

М.М. Ясинок у монографії, присвяченій 

судовим дебатам, аналізуючи конкретний 

зміст обвинувальних промов прокурорів, 

наголошує на творчому характері виступу 

прокурора на цій стадії судового процесу. 

Зокрема, промова повинна проголошуватись і 

сприйматись за законами художнього твору 

(вступ, зав’язка, розв’язка, епілог), тоді це буде 

цікаво, тоді вона досягає результату. Але для 

того, щоб це було так необхідно попрацювати 

над «силою» кожного слова, точною послі-

довністю змісту речень, лаконічністю і зрозу-

мілістю висновків [9, с.106-107]. 

Заслуговує на зосередження нашої уваги 

правова позиція М.М. Ясинока, який зазначає, 

що прокурори зрідні художникам, які кожного 

дня працюючи із одними і тими ж фарбами, 

кравці прошиваючи одні і ті ж тканини 

створюють шедеври, іноді не замислюючись 

над тим, що вони дійсно зійшли на вершину 

своєї професії. Спостерігаючи все це ми 

говоримо, що це є мистецтвом, яке має 

багатий зміст, своє серце. Але ж робота 

прокурора при його виступі в суді це також є 

мистецтвом. Просто таке мистецтво є виключ-

но профільним. Воно не набуває масовості. В 

той же час таке мистецтво полягає в умінні 

розкрити причини і підстави того чи іншого 

діяння, його мотиви, доказати факти, які 

відповідають дійсності, встановити дійсні 

взаємовідносин між людьми та дати їм харак-

теристики тощо [9, с.108]. 

О.Б. Загурський [2, с.11] наводить тезу про 

пріоритетне значення творчого ставлення 

учасника судового розгляду до підготовки і 

проголошення судової промови. 

Натомість сприймати роботу прокурора 

виключно як його творчість було б не вірно. 

Це тяжка розумово-аналітична робота, за якою 

стоїть людина, її сім’я, її майбутнє. Така 

робота безумовно приносить користь людям. З 

урахуванням даних обставин доречно було б 

говорити про елементи творчості, оскільки 

кожен обвинувальний акт є закінченою 

особистою інтелектуальною працею прокуро-

ра, оскільки зміст таких процесуальних 

документів йому ніхто не підказує і не пише. В 

той же час ознайомившись із його працею ми 

відразу розуміємо думку автора [9, с.106-107]. 

Підтримуємо останню тезу та підкрес-

люємо, що промова прокурора має мати 

творчий характер. Але базисом цієї промови 

мають бути норми закону та докази, отримані 

під час досудового розслідування та підтвер-

джені у судовому засіданні безпосередньо. 

Водночас кожен прокурор має індивідуально 

підходити до складання власних тез промови, 

які не мають бути шаблонними. Безумовно, 

вважаємо, що промова має містити «ієрархічну 

сітку» з обов’язкових структурних елементів. 

Але тези обвинувальної промови прокурора 

мають бути складені професійно, логічно 

побудовані та послідовно й чітко проголошені 

під час проведення судових дебатів. Зазначене 

дозволить процесуально точно підійти до 

висловлення «ядра обвинувачення» – виокрем-

лення власної пропозиції міри покарання, 

заснованої на ретельному опрацюванні та 

дослідженні доказової бази в рамках даного 

кримінального провадження.  

На додаток до цього С.В. Чаус зауважує, що 

прокурор не вправі замовчувати про позитивні 

морально-етичні риси підсудного, його попе-

редні здобутки, що можуть вплинути на 

пом’якшення відповідальності. У мові 

недопустимі насмішки над підсудним, гру-

бість, образливі характеристики, а також заяви 

з приводу зовнішності підсудного, його 

національності, віросповідування і т. ін. 

Обґрунтування міри покарання у виступі 

публічного обвинувача також потребує висо-

кої об’єктивності, урахування наслідків та 

міри покарання, обставин, не тільки обтя-

жуючих, але й пом’якшуючих відповідаль-

ність [7, с.149]. 

Потрібно пам’ятати, що в кожній кри-

мінальній справі є центральні фігури, а є 

другорядні. При цьому вони діють в часі 

одночасно приймаючи участь в тих чи інших 

подіях, то в активній, то в пасивній формі. Це 

дає можливість оратору словесно відтворити 
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картину подій, розділяючи загальний хід подій 

від другорядних фактів [9, с.108-109]. 

Доцільно звернути увагу на метафоричний 

опис творчого аспекту промови прокурора в 

судових дебатах як уособлення прокурора в 

ролі екскурсовода в судовій галереї, який 

надає М.М. Ясинок в монографії. 

Судовий оратор, як завзятий екскурсовод 

проводить всіх учасників судових слухань по 

коридорах життєвих галерей своїх героїв, 

зупиняючись, то біля однієї картини, то біля 

другої, змальовуючи суб’єктів характерними 

для них фарбами, даючи пояснення щодо цих 

картин, роблячи свої висновки, які ґрунтують-

ся на сюжеті даних полотен [9, с.110]. 

На додаток до цієї метафоричної тези 

зазначаємо, що власне прокурору і належить 

ключова роль виступу в судових дебатах, 

сутність якої полягає у доведенні перед судом 

виключно правовими засобами вини «голов-

ного героя» певного життєвого сценарію у 

вчиненні кримінального правопорушення.  

О.Л. Чернобай підкреслює, що обвинува-

льна промова має бути юридично точною, 

простою і зрозумілою, відрізнятися логічністю 

суджень, чіткою послідовністю їх аргумента-

ції, точністю в юридичній оцінці вчиненого 

правопорушення і визначенням міри 

покарання [8, с.303]. 

І.В. Мудрак [4,с.10] зазначає, що судова про-

мова за способом свого об’єктивного виражен-

ня є творчістю та має індивідуальний характер. 

Це дає підставу стверджувати про недоречність 

формалізації структури судової промови 

професійних учасників судових дебатів. 

Вважаємо, що творчий аспект промови в 

дебатах очевидно розкривається в ситуаціях 

непередбаченості, які можуть повсякчас 

виникати в судовому процесі та до яких 

прокурор має бути психологічно підготов-

лений. Такі ситуації активізують процеси 

творчого мислення та знаходження єдиного 

доцільного варіанту поведінки та результату в 

судових дебатах. Завдяки останньому 

необхідним є розвиток психологічної стійкості 

публічного обвинувача. 

На думку В.В. Сухоноса [6, с.116], 

підсиленню значення творчого аспекту промо-

ви в судових дебатах сприяє виключення чи 

заміна іншими частинами деяких елементів 

промови залежно від більшого чи меншого 

значення під впливом конкретних обставин. 

 Для того, щоб підтримання публічного 

обвинувачення відбувалося в міру його 

обґрунтованості та залежало лише від даних і 

результатів, отриманих під час судового 

слідства, вважає І.О. Билиця [1, с.150], 

прокурор повинен бути принциповою, критич-

ною і творчо мислячою людиною, здатною в 

інтересах справи знехтувати хибним само-

любством і відмовитися від невірної позиції по 

справі, задля того, щоб допомогти суду 

прийняти правильне рішення. 

На наше переконання, кожному публічному 

обвинувачеві доцільно безперервно само-

вдосконалюватися, акцентувати увагу на 

розвиток процесів творчого мислення, адже 

особливості роботи прокурора пов’язані з 

успішним виконанням повсякденних робочих 

завдань в умовах швидкого прийняття рішень, 

які безпосередньо зумовлені процесами 

гнучкості мислення.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

сутність творчого аспекту промови прокурора 

в судових дебатах полягає в здатності за 

допомогою процесів творчого мислення так 

представити свій виступ перед судом та 

учасниками процесу, щоб у них не виникло 

сумнівів у доведенні вини певної особи (осіб) 

у вчиненні кримінального правопорушення чи 

правопорушень. В даному контексті пропо-

нуємо організовувати семінари та тренінги 

розвитку творчого мислення для працівників 

органів прокуратури України з метою підви-

щення професійних здібностей та здатності до 

кращого виконання професійних обов’язків в 

сучасних умовах розвитку держави.  
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Рудюк А.С. 

РЕЧЬ ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ ПРЕНИЯХ: ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье представлено исследование творческого аспекта речи прокурора в судебных прениях, учитывая 

применение творческого подхода к представлению и резюмированию собранных во время досудебного 

расследования и непосредственно исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств. Автор 

обосновывает необходимость активизации процессов творческого мышления при подготовке и оглашении 

публичным обвинителем речи в судебных прениях с учетом личного интеллектуального труда прокурора. 

Проведённое теоретическое исследование научных точек зрения исследователей в области юриспруденции дало 

возможность сформулировать собственное научное видение сущности творческого аспекта речи прокурора в 

судебных прениях. 

Ключевые слова: прокурор, судебные прения, речь прокурора в судебных прениях, тезисы обвинительной речи, 

творческий аспект, творческое мышление. 

 

Rudyuk A. 

PROSECUTOR’S SPEECH IN LEGAL DEBATES: CREATIVE ASPECT 
The article presents the research of the creative aspect of the prosecutor’s speech in legal debates in view of the application of 

a creative approach to the presentation and summarizing of the evidences collected during the pre-trial investigation and 

directly investigated during the court hearing. The author substantiates the need to activate the processes of creative thinking 

when preparing and proclaiming a public prosecutor's speech in legal debates considering personal intellectual work of the 

prosecutor. The performed theoretical research of researchers’ scientific views in the field of jurisprudence has made it 

possible to formulate the actual scientific vision of the essence of the creative aspect of the prosecutor’s speech in legal 

debates. 

Key words: prosecutor, legal debates, prosecutor’s speech in legal debates, abstracts of the speech for the prosecution, 

creative aspect, creative thinking. 
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