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Силабус курсу  

«Методика підтримання державного обвинувачення  в суді» 

2022–2023 навчального року 
 

 

Назва курсу «Методика п ідтримання державного обвинувачення  в суді» 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 08 «Право» 

Спеціальність 081 «Правo» 

Викладачі курсу Когутич Іван Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального процесу і криміналістики 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра кримінального процесу і 

криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-509, тел. 

(032)  239-47-40  

Когутич Іван Іванович: ivan.kohutych@lnu.edu.ua 

http://form.lnu.edu.ua/wp-login.php 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального процесу і 

криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-509 

Когутич Іван Іванович: щовівторка, 11.50 - 13.30 год.; щосереди, 11:50–13:30 

год.       

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть проводитися 

за попередньою домовленістю між викладачем та студентом . Для погодження 

часу консультацій поза визначеним графіком слід написати на електронну 

пошту викладача або зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-procesu-ta- kriminalistyky 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено так, щоб поглибити знання студентів стосовно 

основних аспектів реформування як прокурорської, так і судової систем, 

імплементації у національне законодавство норм міжнародного права та 

процесу, суттєвих змін статусу прокурора у його обвинувальній діяльності в 

суді тощо.  

Стартовою позицією для успішного освоєння студентами спецкурсу є 

наявність належних знань з цілої низки раніше вивчених ними дисциплін: Суд і 

правоохоронні органи України, Кримінального і  Кримінального 

процесуального права України, Прокурорської діяльності в Україні і, 

безумовно, криміналістики. Без цих знань втрачається сенс вивчення спецкурсу.  

У межах спецкурсу відбувається не механічне повторення того, що 

вивчалося в вищеназваних дисциплінах кримінального циклу, а відбуватиметься 

подальше вдосконалення знань криміналістики, кримінального процесуального 

та прокурорського законодавства і практики його застосування, через з'ясування 

реально існуючих в ході підтримання державного (публічного) обвинувачення в 

суді   проблем і найоптимальніших шляхів їх вирішення. Саме для оптимізації 

цього процесу в ході вивчення спецкурсу акцент зроблено на рекомендаціях 

криміналістики та узагальненнях правозастосовної практики стосовно судового 

tel:+380322394740
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=ivan.kohutych@lnu.edu.ua
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провадження тих чи інших категорій кримінальних справ.   

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методика підтримання державного обвинувачення в суді» є 

дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для 

здобуття третього (освітньо - наукового) рівня вищої освіти. 

Мета та завдання 

курсу 

Метою є: ознайомлення студентів з теоретичними та практично-прикладними 

проблемами виконання функціонального обов’язку прокурора з підтримання 

державного (публічного) обвинувачення в суді у розгляді кримінальних справ та 

шляхами їх вирішення у науках кримінального циклу, правозастосовній 

практиці та законодавстві. 

Завдання курсу полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо вирішення 

конкретних ситуацій підтримання прокурором обвинувачення в суді. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення 

в суді. Програма спецкурсу /І.І.Когутич. -  Львів: юридичний факультет 

ЛНУ ім. Івана Франка. 2015. – 36 с. 

2. Когутич І.І. Практикум із спеціального курсу (Методика підтримання 

прокурором державного обвинувачення в суді) / І.І.Когутич. – Львів: 

юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 104 с. 

3. Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення 

в суді: навчальний посібник /І.І.Когутич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2012. – 384 с. 

4. Когутич І.І. Галузеві правові та теоретико – прикладні аспекти методики 

підтримання державного обвинувачення в суді: навчальний посібник / І.І. 

Когутич. – Дрогобич - Львів: “ Коло ”, 2015. – 476 с. 

5. Когутич І.І. Особливості використання криміналістичних знань у судовому 

розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ: лекція із 

спеціального курсу. /І.І.Когутич. – Львів: Видавництво юридичного 

факультету, 2012. – 52 с. 

Додаткова література: 

1. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.- практ. посіб. – К.: Вища 

шк., 2002. – 271 с.  

2. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 

2008. – 888 с. 

3. Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення 

меж використання : монографія / І. І. Когутич. – Львів : Тріада плюс, 

2008. – 420 с. 

4. Когутич І. І. Методологічні проблеми криміналістики: монографія. У 2 ч. 

Ч. 1: Окремі проблеми методології криміналістики / І. І. Когутич. – 

Тернопіль - Львів: Підручники і посібники, 2015. – 372 с.  

5. Когутич І. І. Теорія і практика перехресного допиту в суді: процесуальні і 

криміналістичні аспекти: монографія / І. І. Когутич, В. М. Бабунич. Львів 

– Тернопіль: Підручники і посібники, – 2015. – 160 с  

6. Когутич І. І.Використання знань та засобів криміналістичної тактики і 

методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія / І. І. 

Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. - 448 с.  

7. Когутич І.І. Деякі аспекти врахування стороною обвинувачення тактики 

захисту у кримінальних справах/І.І.Когутич. //  Держава і право:Збірник 

наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 20. –  К:. Ін-т держави 

і права ім. В.М.Корецького НАН України. 2003. – С.278-283. 
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8. Когутич І.І. Деякі криміналістичні аспекти діяльності державного 

обвинувача у судовому слідстві/І.І.Когутич. // Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-

практичної конференції. 3-4 лютого 2005р.- Львів: Юридичний факультет 

ЛНУ ім. Івана Франка. 2005. ( 454 с.) - С. 391-394. 

9. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування 

окремих видів злочинів. Текст лекцій. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 456 с. 

10. Когутич І.І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, 

зібраних на стадії досудового розслідування/І.І.Когутич. // Вісник 

Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий 

часопис. – Хмельницький. 2003. № 2(6). - С. 141-147. 

11. Когутич І.І. Окремі аспекти поняття та змісту підготовки (організації 

роботи) прокурора до підтримання державного обвинувачення / І.І. 

Когутич // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: 

матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (19 травня 

2016 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. -  С. – 

139 – 142. 

12. Когутич І.І. Окремі питання тактики державного обвинувачення в 

суді/І.І.Когутич. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 

2005. Випуск 41. – 391 с. – С.386-394. 

13. Когутич І.І. Особливості та види судового допиту/І.І.Когутич. // Вісник 

Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий 

часопис. – Хмельницький. 2003. № 1(5). - С. 185-190. 

14. Когутич І.І. Поняття і місце методики підтримання державного 

обвинувачення в суді у системі криміналістики /І.І.Когутич // Вісник 

Львівського університету. – 2014. – С. 334 - 342. – (Серія юридична; вип. 

59).  

15. Когутич І.І. Про різноаспектність методики підтримання прокурором в 

суді державного обвинувачення /І.І.Когутич // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: мат-ли ХХІ звітної 

науково - практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2-х ч. Ч.2. – 

Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2015. – С. 215-218. 

16. Когутич І.І. Про ситуативну обумовленість дій державного обвинувача у 

ході розгляду  кримінальних справ / І.І.Когутич // Актуальні проблеми 

вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 

Івано-Франківськ, 2010. Випуск ХХІІІ. – С. 226-232. 

17. Когутич І.І. Про тактику взаємодії й протистояння обвинувачення та 

захисту під час провадження у кримінальних справах/І.І.Когутич. // 

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ 

регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.- Львів: 

Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. - С. 496-498. 

18. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному 

судочинстві: деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К., 2001. 

19. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І.І.Когутич, В.Т.Нор,  

А.А.Павлишин, В.В. Луцик; за ред. В.Т.Нора, - К.: Ін Юре, 2011. – 592с.  

20. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. 

/І.І.Когутич. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. – 394 с  

Нормативний матеріал 
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1. Закон України «Національну поліцію» від 2 липня 2015 року // Відомості 

Верховної Ради. – 2015. – № 40-41. –  Ст. 379. 

2.  Закон України «Про оперативно – розшукову діяльність»  від 18 лютого 

1992 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

3. Закон України «Про організаційно – правові основи боротьби з 

організованою  злочинністю» від 30 червня 1993 року (зі змінами та 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – 

Ст. 358. 

4. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року. № 1697-VII: 

офіц. текст: Голос України від 25.10.2014 — № 206; Офіційний вісник 

України від 07.11.2014 — 2014 р., № 87, стор. 9, стаття 2471, код акту 

74507/2014 р.;Урядовий кур'єр від 14.11.2014 — № 212. 

5. Закон України від 18 листопада 2003 р. «Про телекомунікації». Із 

змінами і доповненнями.  

6. Закон України від 19 грудня 1992 р. „Про адвокатуру”. Із змінами і 

доповненнями.  

7. Закон України від 2 вересня 1993 р. „Про нотаріат”. Із змінами і 

доповненнями.  

8. Закон України від 23 грудня 1997р. „Про Уповноваженого Верховної  

Ради України з прав людини”. Із змінами і доповненнями.  

9. Закон України від 23 квітня 1991р. „Про свободу совісті та релігійні 

організації”. Із змінами і доповненнями.  

10. Закон України від 25 лютого 1994р „Про судову експертизу”. Із змінами і 

доповненнями. 

11. Закон України від 30 червня 1993 р. «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» Із змінами і доповненнями.  

12. Закон України від 7 грудня 2004 р. „Про банки і банківську діяльність” Із 

змінами і доповненнями. 

13. Закону України від 4 жовтня 2001 року «Про поштовий зв’язок». Із 

змінами і доповненнями.  

14. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності 

атестованими судовими експертами, що не працюють у державних 

спеціалізованих експертних установах, затв. наказом Міністра юстиції 

України від 24 грудня 2003р. №170/5 Із змінами і доповненнями.  

15. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі 

речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена спільним 

Наказом Генеральної Прокуратури України, Державної податкової 

адміністрації України, Верховного Суду України, Міністерства 

Внутрішніх Справ України, Служби Безпеки України, Державної Судової 

Адміністрації України від 27 серпня 2010 року N 51/401/649/471/23/125 

16. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затв. 

наказом Міністра юстиції України від 8 жовтня 1998р. №53/5. Із змінами 

і доповненнями. 

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Із змінами і 

доповненнями.  

18. Конституція України від 28 червня 1996р. Із змінами і доповненнями.  

19. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. Із змінами і 
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доповненнями.  

20. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.  

21. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960р. Із 

змінами і доповненнями. 

22. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 „Про 

затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 

рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 

листопада 1998 р. за N 705/3145. Із змінами і доповненнями. 

23. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Міністра 

юстиції України від 8 жовтня 1998р. №53/5. Із змінами і доповненнями. 

24. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 

1992р.. Із змінами і доповненнями. 

25. Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я 

на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та 

зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх 

використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 16 

липня 1993 р. Із змінами і доповненнями. 

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. 

№ 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”.  

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року 

№17 «Про судову практику у справах про злочини та інші 

правопорушення проти довкілля».  

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. №2 

„Про практику застосування судами України законодавства, що регулює 

повернення справ на додаткове розслідування”. Із змінами і 

доповненнями.  

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 N13 

„Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені 

права потерпілих від злочинів”. 

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №5 

«Про судову практику у справах про хабарництво». 

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 

«Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».  

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985р. №11 

„Про додержання судами України процесуального законодавства, яке 

регламентує судовий розгляд кримінальних справ”. Із змінами і 

доповненнями.  

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008р. №2 

„Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі 

дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, дізнання і досудового слідства”. Із змінами і доповненнями.  

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990р. №5 

“Про виконання судами України законодавства і постанов пленуму 
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Верховного суду України з питань судового розгляду кримінальних 

справ і постановлення вироку” Із змінами і доповненнями.  

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 

"Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах". Із змінами 

і доповненнями.  

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997р. №7 

«Про посилення судового захисту прав і свобод людини і громадянина»  

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. №3 

«Про практику застосування судами України законодавства про 

відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення 

безпідставно нажитого майна». Із змінами і доповненнями.  

38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995р. №4 

«Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди». Із змінами і доповненнями. 

39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. 

№10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».  

40.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995р. №11 

„Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка 

потерпіла від злочину, та судових витрат”. Із змінами і доповненнями.  

41. Про деякі питання застосування розділу XI «Перехідні положення» 

Кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 1735/0/4-12 від 26 листопада 2012 року / 

Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

до сайту: http:// http://www.sc.gov.ua// 

42. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі 

угод: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15 

листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua// 

43. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження  з 

перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 10-1717/0/4-12 від 21 листопада 2012 року / 

Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу до сайту:http://http://www.sc.gov.ua// 

44. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому 

провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального кодексу 

України: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1446/0/4-12 від 5 жовтня 

2012 року / Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http:// http://www.sc.gov.ua// 

45. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування: інформаційний лист Вищого 

http://www.sc.gov.ua/
http://www.sc.gov.ua/
http://www.sc.gov.ua/
http://www.sc.gov.ua/
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спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ № 1640/0/4-12 від 9 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

http://www.sc.gov.ua// 

46. Про застосування законодавства, що передбачає відповідальність за 

посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників 

правоохоронних органів: постанова Пленуму Верховного Суду України 

№ 8 від 26 червня 1992 року (із змінами, внесеними згідно з постановою 

Пленуму Верховного Суду України № 12 від 3 грудня 1997 року) / 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua// 

47. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть 

участь у судочинстві: постанова Пленуму Верховного Суду України № 

10 від червня 1999 року / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// http://www.scourt.gov.ua// 

48. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист 

суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть 

участь у судочинстві: постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 

від 30 травня 1997 року (із змінами, внесеними згідно з постановою 

Пленуму Верховного Суду України № 15 від 25 травня 1998 р.) / 

Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon.www.rada.gov.ua// 

49. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: 

постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 

року // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах (1973-2004) / за заг. ред. В.Т. Маляренка. - К.: Концерн 

«Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - С. 7-12. 

50. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 липня 2017 року № 

575 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 84. – Ст. 3408. 

51. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їхніх результатів у 

кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, 

Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України № 

114/1042/516/1199/9З6/1681/51 від 16 листопада 2012 року: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900–

12  

52. Про затвердження інструкції про порядок залучення працівників органів 

досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду 

місця події : Наказ Міністерства внутрішніх справ від 03 листопада 2015 

року № 1339 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 30. – Ст. 1043. 

53. Про затвердження Положення про інформаційно – пошукову систему 

http://www.sc.gov.ua/
http://zakon.www.rada.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://zakon.www.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
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«Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою 

злочинністю МВС України : Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 24 вересня 2012 року № 825 // Офіційний вісник України. – 

2012. – № 82. – Ст. 3309. 

54. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадження: 

Наказ Генерального прокурора України № 4 гн від 19 грудня 2012 року // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications &_t=rec&id=94102. 

55. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно 

до Кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 223-1430/0/4-12 від 3 жовтня 2012 року / 

Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http:// http://www.sc.gov.ua. 

56. Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства 

при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції: 

постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 30 травня 2008 

року (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного 

Суду України № 14 від 24 жовтня 2008 року) / Офіційний веб-сайт 

Верховний Суд України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

http://www.scourt. gov.ua. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу Денне відділення: 32 години аудиторних занять, з яких 16 годин лекцій, 16 

годин практичних занять. Окрім цього, 42 години самостійної роботи.  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач наукового ступеня буде :  

Знати: 

- поняття методики підтримання державного (публічного) обвинувачення;  

- принципи методики підтримання державного обвинувачення;  

- етапи процесу підтримання прокурором обвинувачення. Їх 

характеристику і завдання;  

- структуру окремих методик підтримання обвинувачення у справах про 

вбивства; вбивства на замовлення; крадіжки; грабежі і розбої; вимагання 

та одержання неправомірної вигоди тощо;  

- криміналістичну характеристику відповідних видів злочинів, як 

складових вищенаведених типових методик підтримання державного 

обвинувачення;  

- судові ситуацій, що виникають на різних етапах підтримання державного 

обвинувачення у справах зазначених категорій;  

- особливості вивчення матеріалів досудового розслідування та 

планування участі прокурора у судовому розгляді кримінальних справ;  

- особливості участі прокурора у виконанні типових судових слідчих дій у 

ході судового розгляду справ вищезазначених категорій тощо. 

 

Вміти: 

- правильно розподіляти сили і завдання під час підготовки та судового 

розгляду справ про вбивства; вбивства на замовлення; крадіжки; грабежі 

і розбої; вимагання та одержання неправомірної вигоди тощо;  

- адаптувати свою роботі до специфіки публічного судового розгляду;  

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications
http://www.sc.gov.ua./
http://www.scourt/
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- планувати особисту роботу, з урахуванням діяльності суду та сторони 

захисту в контексті особливостей виконуваних процесуальних функцій;  

- вміти адекватно діяти залежно від різноманітних чинників, властивих 

змагальному судовому процесу;  

- здійснювати керівництво групою державних обвинувачів за відповідних 

ситуацій;  

- чітко розподіляти обов’язки між прокурорськими працівниками та 

співробітниками оперативного забезпечення підтримання державного 

обвинувачення;  

- працювати з документами; виконувати судові слідчі та інші судові 

процесуальні дії; здійснювати аналітичну роботу тощо. 

Ключові слова Прокуратура, судове провадження, підтримання обвинувачення, методика. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних завдань та 

консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Див. у формі ПРОГРАМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Усний  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін: 

«Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», 

«Прокурорська діяльність в Україні», «Криміналістика» та «Кримінологія», 

«Юридична психологія» достатніх для сприйняття категоріального апарату, що 

використовується у вивчені начального матеріалу в рамках дисципліни 

«Методика підтримання публічного обвинувачення в суді», розуміння 

законодавчих джерел, наукової доктрини та судової і прокурорської практики. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне 

заняття, індивідуальні завдання. 

Під час практичних занять забезпечується постановка проблем у сфері 

криміналістики, прокурорської діяльності, кримінальної процесуальної 

діяльності тощо як навчальних дисциплін, а також їхнє обговорення з метою як 

озвучення (акцентування) так і пошуку оптимальних шляхів вирішення цих 

проблем. На практичних заняттях викладач виконує роль модератора дискусії, 

тобто визначає її напрями, забезпечує необхідну динаміку та загострює увагу на 

найактуальніших аспектах (проблемно – теоретичних і прикладних). Після 

завершення обговорення питання викладач підсумовує найважливіші моменти, 

аналізує сильні та слабкі сторони висловлених аргументів.      

Індивідуальні завдання полягають у вирішенні завдань, що має за мету: 

науково – доктринальний, правовий і праксеологічний аналіз відповідних 

аспектів прокурорської діяльності в суді, правильне диференціювання їх впливу 

на розвиток вищеозначених науки та використання їх знань у практиці 

підтримання в суді публічного обвинувачення  у певних категоріях 
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кримінальних проваджень та їх судового розгляду. Вирішення завдання 

відбувається в усній та письмовій формах і полягає або у мотивованому викладі 

відповідного доктринального положення (з посиланням на авторів), або у 

викладі власного варіанту дій і рішень стосовно змодельованої ситуації 

судового розгляду. 

Необхідне 

обладнання 

Студенти використовують технічні засоби та програмне забезпечення під час 

підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідної спеціальної 

літератури, джерел нормативно-правових актів, судової, слідчої та 

прокурорської  практики, а також під час виконання індивідуальних завдань. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів;  

• контрольні заміри : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 25 

балів;  

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька індивідуальних 

завдань. Критеріями перевірки індивідуальних завдань є: правильність 

виокремлення та кваліфікації прикладних аспектів та доктринальних проблем, 

їх праксеологічного значення; чіткість, логічність та послідовність викладеної 

аргументації та її обґрунтованість. 

Практичні заняття проходитимуть у формі дискусій з обраної лектором теми. 

Буде визначено доповідача, яким у письмовій формі буде підготовлено доповідь 

з аргументами на користь розв'язку, який було запропоновано лектором та 

опонента, який повинен бути представити альтернативне вирішення питання яке 

висвітлюватиметься доповідачем та надати доповідачу пропозиції щодо 

вдосконалення його доповіді (за потреби).    

  Оцінювання поточної успішності:  
 Поточна успішність  

(оцінюється за 50-бальною шкалою):  

Відмінно (50) 

Добре (40; 45) 

Задовільно (26; 31) 

Незадовільно (0) 

Критерії оцінювання при проведені заліку - 

Зараховано із диференціацією: 

90-100 балів (відмінно)   

81-89 балів (добре)  

71-80 балів (добре)  

61-70 балів (достатньо)  

51-60 балів (задовільно)  

0-51 балів (не зараховано - незадовільно)  

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Здобувачі освіти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
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виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Викладач фіксує 

неявку студента на практичне заняття, що вважається академічною 

заборгованістю, яку той повинен відпрацювати в межах затвердженого графіка 

консультацій у викладача або у інший узгоджений з викладачем час. 

Відпрацювання полягає у перевірці підготовки студентом тих завдань, які 

виносилися на практичне заняття, на якому той був відсутній.    

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх аспектах без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали одержані за модуль. 

Відтак обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття з метою не пов’язаною з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Критеріями оцінювання роботи студента на практичних заняттях є 

аргументованість наукової, правової позиції та її відповідність чинному 

законодавству; уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити свою 

теоретико - правову позицію; здатність до аргументованого аналізу наукових і 

правових позицій, висловлених іншими студентами; уміння підсумувати усі 

висловлені щодо певної проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні 

сторони, що підлягають аналізу з погляду сучасних підходів у доктрині та 

правозастосуванні; намагання сформулювати перспективні проблеми, що 

можуть виникнути у різних сферах правозастосування та запропонувати шляхи 

їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 1. Поняття та сутність підтримання державного обвинувачення в суді.  

2. Мета та завдання підтримання державного обвинувачення в суді.  

3. Процесуальні повноваження прокурора - державного обвинувача як 

учасника змагального процесу.  

4. Потреба криміналістичного забезпечення підтримання прокурором 

державного обвинувачення в суді. 

5. Поняття методики підтримання прокурором державного обвинувачення в 

суді та місце в системі правової науки. 

6. Система та структура складових методики підтримання прокурором 

державного обвинувачення в суді як підгалузі криміналістичних знань 

(наукознавчий аспект). 

7. Система та структура складових методики підтримання державного 

обвинувачення як цілісного практично - діяльністьного процесу 

прокурора у судовому провадженні (практичний аспект). 

8. Поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину.  

9. Рівні (види) криміналістичної характеристики злочину. 

10. Типові судові ситуації, як елемент методики підтримання державного 
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обвинувачення. 

11. Система судових та судово-слідчих дій як елемент методики підтримання 

державного обвинувачення. 

12. Прокурор в судових дебатах як елемент типової методики підтримання 

державного обвинувачення. 

13. Типові форми і методи криміналістичного пізнання як елемент 

криміналістичної характеристики злочину. 

14. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочину. 

15.  Поняття та елементи кримінологічної характеристики злочину. 

16. Поняття та елементи кримінальної процесуальної характеристики 

злочину. 

17. Поняття та елементи юридико – психологічної характеристики злочину. 

18. Поняття і зміст підготовки прокурора до підтримання державного 

обвинувачення. 

19. Тактичні аспекти підготовки державного обвинувача до судового 

розгляду. 

20. Значення, форми та зміст планування прокурором підтримання 

державного обвинувачення. 

21. Участь прокурора у підготовчому судовому провадженні. 

22. Прокурор у визначенні меж судового розгляду кримінальної справи та 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню і порядку його здійснення.  

23. Прокурор в судових дебатах у кримінальному провадженні. 

24. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки. 

25. Прокурор у судовому допиті під час розгляду кримінальних справ. 

26. Прокурор у пред’явленні для впізнання під час розгляду кримінальних 

справ. 

27. Прокурор у судовому огляді під час розгляду кримінальних справ. 

28. Прокурор у забезпеченні проведення судових експертиз під час розгляду 

кримінальних справ. 

29. Діяльність прокурора в розгляді справ за апеляційною скаргою під час 

розгляду кримінальних справ. 

30. Участь прокурора у касаційному провадженні кримінальних справ. 

31. Кримінально – правова характеристика вбивств.  

32. Кримінологічна характеристика вбивств. 

33. Криміналістична характеристика вбивств. 

34. Кримінальна процесуальна характеристика вбивств. 

35. Юридико - психологічна характеристика вбивств. 

36. Підготовка прокурора до розгляду в суді кримінальних справ про 

вбивства 

37. Тактика допиту обвинуваченого у справах про вбивства. 

38. Тактика допиту свідків у справах про вбивства. 

39. Тактика судового огляду та інших судово-слідчих дій у справах про 

вбивства. 

40. Кримінально – правова характеристика вбивств на замовлення.  

41. Кримінологічна характеристика вбивств на замовлення. 

42. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. 

43. Кримінальна процесуальна характеристика вбивств на замовлення.  

44. Юридико - психологічна характеристика вбивств на замовлення. 

45. Окремі аспекти підготовки прокурора до розгляду в суді кримінальних 
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справ про вбивства на замовлення. 

46. Тактика допиту обвинуваченого у справах про вбивства на замовлення.  

47. Тактика допиту свідків у справах про вбивства на замовлення.  

48. Тактика судового огляду та інших судово-слідчих дій у справах про 

вбивства на замовлення. 

49. Участь державного обвинувача в судових дебатах у справах про вбивства 

на замовлення. 

50. Кримінально – правова характеристика крадіжок.  

51. Кримінологічна характеристика крадіжок. 

52. Криміналістична характеристика крадіжок. 

53. Кримінальна процесуальна характеристика крадіжок. 

54. Юридико - психологічна характеристика крадіжок. 

55. Підготовка прокурора до розгляду в суді кримінальних справ про 

крадіжки. 

56. Тактика допиту обвинуваченого у справах про крадіжки. 

57. Тактика допиту свідків і потерпілих у справах про крадіжки. 

58. Кримінально – правова характеристика грабежів і розбійних нападів. 

59. Кримінологічна характеристика грабежів і розбійних нападів. 

60. Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів.  

61. Кримінальна процесуальна характеристика грабежів і розбійних нападів. 

62. Юридико - психологічна характеристика грабежів і розбійних нападів. 

63. Підготовка прокурора до розгляду в суді кримінальних справ про грабежі 

та розбійні напади. 

64. Тактика допиту обвинуваченого у справах про грабежі і розбійні напади. 

65. Тактика допиту свідків і потерпілих у справах про грабежі і розбійні 

напади. 

66. Кримінально – правова характеристика вимагання. 

67. Кримінологічна характеристика вимагання. 

68. Криміналістична характеристика вимагання. 

69. Кримінальна процесуальна характеристика вимагання. 

70. Юридико - психологічна характеристика вимагання. 

71. Підготовка прокурора до розгляду в суді кримінальних справ про 

вимагання. 

72. Тактика допиту обвинуваченого у справах про вимагання. 

73. Тактика допиту свідків і потерпілих у справах про вимагання. 

74. Кримінально – правова характеристика діянь щодо одержання 

неправомірної вигоди. 

75. Кримінологічна характеристика діянь щодо одержання неправомірної 

вигоди. 

76. Криміналістична характеристика діянь щодо одержання неправомірної 

вигоди. 

77. Підготовка прокурора до судового розгляду та обставини, що підлягають 

встановленню у справах про діяння стосовно одержання неправомірної 

вигоди. 

78. Тактичні аспекти діяльності державного обвинувача в судовому розгляді 

справ про діяння щодо одержання неправомірної вигоди. 

79. Тактика прокурора в судових дебатах.  
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано на завершення 

курсу. 
 


