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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із ключових 

напрямів розвитку нашої держави на сучасному етапі є реформування 

системи судових та правоохоронних органів, конкретизація їх 

функціональної спрямованості та забезпечення їх роботи відповідно до 

кращих світових зразків. Не стала виключенням і існуюча в Україні система 

органів кримінального переслідування, парадигма практичної діяльності яких 

кардинально змінилася після прийняття КПК України 2012 року та Закону 

України «Про прокуратуру» 2014 року. Наразі, виходячи із сутності 

змагального кримінального процесу ключовим етапом здійснення 

кримінального переслідування є стадія судового розгляду, де ключовим 

суб’єктом обвинувальної діяльності є прокурор. Так, згідно з даними 

статистичної звітності у 2016 р. прокурори взяли участь у розгляді судами 

першої інстанції 156953 кримінальних справ, у 2017 р. – 146803, 2018 р. – 

139326, 2019 р. – 135273, а за січень-червень 2020 року у розгляді 65862 

кримінальних справ відповідно. 

Водночас аналіз практики роботи органів прокуратури свідчить, що під 

час судового розгляду останні зіштовхуються з несприятливими судовими 

ситуаціями, які вимагають прийняття складних процесуальних та 

організаційно-тактичних рішень. Зокрема, у 2016 р. прокурорами у суді 

першої інстанції змінено обвинувачення у 1472 кримінальних справах, 2017 

р. – у 1294, 2018 р. – у 1271, 2019 р. – у 1105, а за січень-червень 2020 року у 

423 кримінальних провадженнях відповідно.1  

Крім того, в умовах змагальності зростає необхідність розроблення типових 

організаційно-тактичних моделей здійснення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження, оскільки безпосереднє дослідження 

доказів судом потребує ретельної підготовки прокурора до судових засідань, а 

також формування навичок щодо використання широкого спектру тактичних 

прийомів під час проведення судових дій. Водночас аналіз наукових досліджень 

свідчить про недостатню наукову розробленість питань здійснення кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження на основі наявних у 

криміналістиці наукових напрацювань і, як наслідок, відсутність комплексного 

наукового обґрунтування організаційно-тактичної моделі здійснення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження. 

Наведене призводить до зниження якості підтримання державного обвинувачення, 

особливо серед прокурорів, які не мають значного досвіду роботи щодо 

підтримання державного обвинувачення у суді. 

                                                 
1 Статистичні дані Офісу Генерального прокурора  
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У межах кримінального процесуального права проблема кримінального 

переслідування, здійснюваного прокурором на різних стадіях кримінального 

процесу, досліджувалась у наукових працях Ю.П. Аленіна, Л.І. Аркуші, 

І.В. Басистої, В.І. Галагана, Н.В. Глинської, І.В. Гловюк, В.О. Гринюка, 

Ю.М. Грошевого, В.С. Зеленецького, О.В. Капліної, М.П. Каркача, 

О.А. Квачевського, О.П. Кучинської, О.М. Ларіна, Л.М. Лобойка, Т.О. Лоскутова, 

В.В. Луцика, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, М.А. Погорецького, 

М.М. Полянського, В.О. Попелюшка, І.В. Рогатюка, Д.Б. Сергєєвої, Г.П. Середи, 

І.А. Тітка, О.М. Толочка, Л.Д. Удалової, О.Г. Шило, М.Є. Шумила, 

В.М. Юрчишина, О.Г. Яновської та інших науковців. 

Окремі питання щодо тактики здійснення кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження досліджували В.М. Ісаєнко, 

І.Л. Кисленко, І.І. Когутич, Л.В. Кудрявцев, Ю.Л. Крючков, Р.М. Крикливий, 

Л.А. Легеза, В.О. Середа, М.П. Тахтаров, Д.М. Цехан та інші науковці.    

Визнаючи значимість здобутків вчених, слід зазначити, що окремі із 

вказаних досліджень проводилися на основі кримінального процесуального 

законодавства країн ближнього зарубіжжя, а більшість вітчизняних наукових 

праць базуються на положеннях КПК України 1960 року. Таким чином, 

наразі комплексно проблема організації і тактики кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження залишається 

недостатньо розробленою.  

Наведене і зумовлює актуальність та новизну теми представленого 

дисертаційного дослідження. 

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

грантами. Дослідження узгоджується з Стратегією реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р.р. 

(Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015); Переліком 

перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11). Обраний напрям дослідження відповідає Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності ОВС України на 

період 2015-2019 років, затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 

р. №275. Дисертація спрямована на реалізацію Плану заходів Міністерства 

внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм Кримінального 

процесуального законодавства України, затвердженого наказом МВС 

України від 06.07.2017 р. № 570. Дослідження проведено відповідно до 

планів науково-дослідних робіт Одеського державного університету 

внутрішніх справ за комплексною темою «Пріоритетні напрями розвитку 

реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773) та 
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кафедральної теми «Актуальні проблеми досудового розслідування» 

(державний реєстраційний номер 0114U004018). 

Тема дослідження затверджена Вченою радою Одеського державного 

університету внутрішніх справ 31 березня 2016 року (протокол №8).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне розв’язання 

проблеми щодо організації і тактики кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження та розроблення на основі 

положень криміналістики відповідних рекомендацій із його оптимізації.  

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішувалися такі завдання:  

окреслити сучасний стан наукової розробленості проблеми; 

охарактеризувати сутність кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження;  

визначити структуру правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження та розробити 

пропозиції з його удосконалення;  

сформулювати поняття та визначити структуру криміналістичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження; 

окреслити форми та напрями взаємодії прокурора із іншими учасниками 

кримінального провадження під час кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження;  

сформулювати поняття та визначити структуру інформаційно-аналітичного 

забезпечення підготовки прокурора до здійснення кримінального переслідування  

у судових стадіях кримінального провадження; 

висвітлити тактичні особливості кримінального переслідування під час 

підготовчого провадження у залежності від типових судових ситуацій; 

розкрити тактичні особливості кримінального переслідування під час 

судового розгляду.   

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають під час здійснення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження.   

Предметом дослідження є організація і тактика кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження.  

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в 

роботі використана сукупність загальнонаукових, міждисциплінарних та 

спеціально-наукових методів пізнання. Використання діалектичного методу 

дозволило дослідити та охарактеризувати проблематику трансформації 

функціональної спрямованості прокурора у кримінальному провадженні у 

нерозривному зв’язку із реформуванням усієї системи правоохоронних 

органів та національного законодавства (підрозділи 1.2, 1.3.); структурного 

аналізу – визначити структуру криміналістичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, а також виокремити елементи організаційного та тактичного 
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блоку такої діяльності (підрозділ 1.4.); структурно-функціональний – 

застосовувався під час визначення місця та функціональної спрямованості 

прокурора у системі кримінального переслідування, а також форм та методів 

його взаємодії з іншими учасниками кримінального провадження (підрозділи 

1.2., 2.1.); історико-правовий – дав змогу дослідити розвиток нормативно-

правового регулювання кримінального переслідування здійснюваного 

прокурором у різні історичні періоди, зокрема під час дії КПК України 1960 

року та КПК України 2012 року (підрозділ 1.3.); за допомогою логіко-

юридичного методу сформульовано визначення криміналістичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження (підрозділ 1.4.), а також визначення інформаційно-аналітичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження (підрозділ 2.2.); статистичний – під час опрацювання 

матеріалів практики та статистичних даних щодо діяльності прокурорів у 

судових стадіях кримінального провадження з подальшою інтерпретацією 

одержаних результатів у дисертації (підрозділи 1.4., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.); 

соціологічні методи (анкетування, інтерв’ювання) – з метою вивчення думок 

різних респондентів щодо проблемних питань кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження (розділи 2-3). 

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані дані 

статистичної звітності за 2016-2020 роки; 85 судових рішень (ухвал); зведені 

дані опитування  210 працівників прокуратури в Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Рівненській, Вінницькій та Волинській областях, які за 

функціональним розподілом у межах своїх прокуратур здійснюють 

кримінальне переслідування у судових стадіях кримінального провадження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що воно є одним із перших в Україні комплексним міждисциплінарним 

дослідженням організації і тактики кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження. 

У межах здійсненого дослідження одержано результати, які мають 

наукову новизну:  

уперше: 

сформульовано визначення криміналістичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, під яким пропонується розуміти розроблену на основі 

криміналістичних знань, цілісну систему організаційних заходів та тактичних 

прийомів, які використовуються прокурором під час підтримання державного 

обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого перегляду 

судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження), а також 

обґрунтовано, що структурними елементами організаційного блоку 

діяльності прокурора із здійснення кримінального переслідування є: 
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а) підготовка прокурора до кримінального переслідування; б) інформаційно-

аналітичне забезпечення кримінального переслідування; в) взаємодія сторони 

обвинувачення під час кримінального переслідування;  

у межах дослідження взаємодії запропоновано такі моделі організації 

підготовки групи прокурорів до здійснення кримінального переслідування: 

«за обвинуваченими» та «за джерелами доказів» із виокремленням у їх межах 

підгруп та основних напрямів роботи прокурора у межах кожної моделі; 

виокремлено чинники, які зумовлюють необхідність взаємодії прокурора 

з оперативними підрозділами у судових стадіях кримінального провадження, 

а також виокремлено та охарактеризовано такі організаційно-тактичні форми 

взаємодії: а) проведення координаційних оперативних нарад; б) організація 

оперативного контролю за учасниками кримінального провадження; 

сформульовано визначення інформаційно-аналітичного забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, під яким пропонується розуміти діяльність суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне переслідування, спрямовану на формування 

системи аналітично опрацьованих даних щодо учасників кримінального 

провадження та обставин вчиненого кримінального правопорушення із 

метою обрання прокурором оптимальної організаційно-тактичної моделі 

підтримання державного обвинувачення; 

виокремлено та охарактеризовано типові несприятливі судові ситуації, 

які формуються під час підготовчого провадження: по-перше, це задоволення 

судом клопотання обвинуваченого чи його захисника щодо зміни 

запобіжного заходу із тримання під вартою на будь-який інший запобіжний 

захід не пов’язаний з ізоляцією обвинуваченого; по-друге, це повернення 

обвинувального акта прокурору із визначенням типового алгоритму дій 

прокурора залежно від підстави повернення обвинувального акта, а також 

запропоновано алгоритми вирішення завдань, які виникають у таких 

ситуаціях; по-третє, це відмова суду у затвердженні угоди між прокурором 

та обвинуваченим; 

удосконалено: 

теоретико-прикладні положення щодо тактики кримінального 

переслідування під час судового розгляду у частині: конкретизації тактичних 

прийомів представлення доказів обвинувачення; систематизації тактичних 

прийомів проведення допитів учасників кримінального провадження; 

конкретизації тактичних прийомів, спрямованих на подолання протидії 

діяльності прокурора зі здійснення кримінального переслідування; 

теоретичні положення щодо сутності кримінального переслідування, 

здійснюваного прокурором у судових стадіях кримінального провадження 

крізь призму функції кримінального переслідування, а також розроблення 
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визначення кримінальної процесуальної функції на основі 

міждисциплінарного підходу; 

дістали подальшого розвитку: 

узагальнення щодо стану наукової розробленості проблеми організації і 

тактики кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, зокрема систематизовано та класифіковано на групи теоретичні 

напрацювання, які є основою для формування організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження; 

положення щодо систематизації правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження та пропозиції з 

оптимізації кримінального процесуального регулювання такої діяльності.    

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення, 

висновки та пропозиції, сформульовані у дисертації використовуються у:  

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових розробок 

положень щодо організації і тактики обвинувальної діяльності прокурора у 

судових стадіях кримінального провадження;  

правозастосовній діяльності – для організаційного, методичного, 

інформаційного забезпечення роботи органів прокуратури щодо здійснення 

кримінального переслідування;  

освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Методика і тактика розслідування злочинів» у вищих 

навчальних закладах, а також підготовці підручників, навчальних посібників, 

практикумів із зазначених дисциплін (акти впровадження у навчальний 

процес Національного університету «Одеська юридична академія» від 9 

грудня 2020 р., Одеського державного університету внутрішніх справ від 15 

грудня 2020 р.).  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри кримінального процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ та доповідалися на: міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права» (14-15 червня 2019 р., м. Львів); міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (17-18 січня 2020 р., м. Харків); 

міжнародній науково-практичній конференції «Право як ефективний 

регулятор» (14-15 лютого 2020 р., м. Львів).  

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані у 

дисертації, відображено у восьми наукових публікаціях, з яких три статті – у 

виданнях, що включені МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук, дві – у зарубіжному юридичному виданні, три – у збірниках 

тез наукових доповідей, що оприлюдненні на міжнародних науково-

практичних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (251 найменування) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки, з яких основного тексту 

185 сторінок, та  чотирьох додатків.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, зазначено 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, його наукову новизну, практичне 

значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію та публікації 

результатів дослідження, структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-правові засади кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження» складається з 

чотирьох підрозділів, в яких проаналізовано сучасний стан наукової розробленості 

вказаної проблематики, сутність кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження крізь призму діяльності прокурора, визначено 

структуру правового регулювання кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження, а також визначено сутність та структуру 

криміналістичного забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження.  

У підрозділі 1.1. «Сучасний стан наукових досліджень кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження» визначено, 

що систематизація наявних наукових досліджень на початковому етапі 

наукового пошуку вирішує такі основні завдання: а) забезпечує 

конкретизацію предметного поля дослідження; б) формулює уявлення щодо 

реального стану наукового дослідження проблеми; в) забезпечує 

виокремлення спектру проблемних питань, які потребують власного 

наукового аналізу. Встановлено, що діяльність прокурора у межах 

кримінального провадження досліджувалася значною кількістю науковців 

крізь призму: функції кримінального переслідування, яка реалізується 

прокурором у межах кримінального провадження (Д.В. Борзих, 

Д.Є. Мартиненко); особливостей формування функції обвинувачення у 

кримінальному провадженні (І.В. Гловюк, В.О. Гринюк, І.В. Рогатюк); 

юридичної природи обвинувачення перед судом (М.М. Полянський); 

підвищення ефективності діяльності органів прокуратури щодо підтримання 

державного обвинувачення (В.О. Середа); діяльності прокурора у 

контрольних стадіях кримінального провадження (Д.О. Пилипенко); 

повноважень прокурора у сфері приватного обвинувачення; особливостей 
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підтримання обвинувачення у різних категоріях кримінальних проваджень 

(Ю.Л. Крючко, Л.М. Легеза).  

У підрозділі 1.2. «Сутність кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження» визначено, що у межах 

Конституційної реформи відбулася трансформація функціональної 

спрямованості органів прокуратури, зокрема втрата ними таких функцій: 

а) нагляд за додержанням і застосуванням законів; б) нагляд за додержанням 

прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами; в) нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 

свободи громадян; г) досудового розслідування. Встановлено, що сутність 

кримінально-процесуальних функцій прокурора, зокрема й у частині 

здійснення кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, обґрунтована дослідниками крізь призму кримінального 

процесуального права без урахування організаційно-тактичної складової їх 

реалізації. Обґрунтовано, що реформування функціональної структури 

органів прокуратури призвело до поляризації наукових поглядів щодо стадій 

кримінального провадження, у межах яких розпочинається кримінальне 

переслідування, здійснюване прокурором.  

Встановлено, що у результаті конституційної реформи 2016 року 

законодавець закріпив функцію «підтримання публічного обвинувачення в 

суді», акцентуючи таким чином увагу на пріоритеті суспільних інтересів над 

державними; політиці людиноцентризму у діяльності органів прокуратури та 

визнання міжнародно-правового підходу щодо функціональної 

спрямованості прокурора у кримінальному провадженні. Підтримано 

сформульований у межах кримінальної процесуальної науки підхід, що 

обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні є 

складовою функції кримінального переслідування. 

 У підрозділі 1.3. «Правове регулювання кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження» визначено, що основою 

правового регулювання функції кримінального переслідування, яка 

реалізується прокурором у судових стадіях кримінального провадження є 

законодавство України, до структури якого згідно із трактуванням 

Конституційного Суду України входять: закони України; чинні міжнародні 

договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, 

постанови Верховної Ради України; укази Президента України; декрети і 

постанови Кабінету Міністрів України, прийняті у межах їхніх повноважень, 

Конституції України і законів України. Підтримано запропоновану вченими 
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класифікацію нормативної бази, яка регулює обвинувальну діяльність 

прокурора, на зовнішню та внутрішню.  

Визначено, що КПК України 2012 року закріпив нові, порівняно з 

попереднім КПК, повноваження прокурора, зокрема, щодо: повідомлення 

особі про підозру; доручення органам досудового розслідування проведення 

розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за 

межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі 

особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави; 

затверджувати чи відмовляти в затвердженні обвинувального акта, клопотань 

про застосування примусових заходів медичного/виховного характеру, 

вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи 

вищезазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи 

зазначені клопотання; звертатися до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного/виховного 

характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; ініціювати перед керівником органу досудового 

розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення 

досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності 

підстав, передбачених КПК України, для його відводу, або у випадку 

неефективного досудового розслідування; відмовлятися від підтримання 

державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове 

обвинувачення в порядку, що визначений КПК України; погоджувати або 

відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про 

проведення слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених КПК України чи самостійно подавати такі клопотання. 

Визначено, що нормативно-правові акти, забезпечуючи повну зовнішню 

незалежність прокурора у судових стадіях кримінального провадження, 

водночас встановлюють обмеження щодо внутрішньої процесуальної 

незалежності у частині: а) відмови прокурора від підтримання державного 

обвинувачення; б) зміни обвинувачення; в) висунення нового обвинувачення. 

У підрозділі 1.4. «Поняття та структура криміналістичного 

забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження» обґрунтовано, що, екстраполюючи 

напрацьовані у межах криміналістики наукові підходи, структурними 

елементами організації підтримання кримінального переслідування можна 

визначити: а) підготовку прокурора до підтримання державного 

обвинувачення; б) інформаційно-аналітичне забезпечення підтримання 

державного обвинувачення; в) взаємодію сторони обвинувачення у судових 

стадіях кримінального провадження. 

Визначено, що типова структурна модель підготовки до здійснення 

кримінального переслідування у судових стадіях включає такі елементи: 
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а) аналіз матеріалів кримінального провадження; б) аналіз матеріалів 

оперативно-розшукової справи; в) визначення суб’єктів, з якими повинна 

бути організована взаємодія під час кримінального переслідування; 

г) складання плану кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження. 

Обґрунтовано, що під час аналізу матеріалів кримінального провадження 

увага прокурора акцентується на: по-перше, правильності та повноті 

кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного; по-друге, повторній 

оцінці доказів, на яких ґрунтується обвинувачення. Метою повторної оцінки 

доказів є: а) перевірка їх належності та допустимості; б) встановлення 

реальної наявності усіх доказів у матеріалах кримінального провадження; 

в) оцінка можливості дослідження кожного доказу безпосередньо судом. 

Визначено, що аналіз матеріалів оперативно-розшукової справи забезпечує 

отримання прокурором даних щодо: а) системи проведених під час 

досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів, внаслідок чого отримано орієнтуючу чи 

іншу оперативно-розшукову інформацію, яка не увійшла до матеріалів 

кримінального провадження; б) осіб, які перевірялися на причетність до 

вчинення кримінального правопорушення, але їх вина не була доведена під 

час досудового розслідування; в) можливості причетності обвинуваченого до 

вчинення інших кримінальних правопорушень; г) системи соціально-

корисних та кримінальних зв’язків обвинуваченого. 

Обґрунтовано, що визначення суб’єктів взаємодії зумовлюється: 

а) віднесенням вчиненого злочину до відповідної класифікаційної групи; 

б) складністю кримінального провадження; в) рівнем очікуваної протидії 

діяльності прокурора у судових стадіях кримінального провадження; 

г) необхідністю вжиття заходів щодо негласного захисту доказів у судових стадіях.  

Структурно тактика кримінального переслідування прокурором у судових 

стадіях кримінального провадження включає такі типові елементи: по-перше, 

тактичні прийоми, засоби та методи, спрямовані на оптимізацію дослідження 

доказів під час судового розгляду; по-друге, тактичні прийоми, методи та засоби 

щодо оптимізації зміни обвинувачення чи висунення нового обвинувачення у 

судових стадіях кримінального провадження; по-третє, тактичні прийоми, методи 

та засоби, спрямовані на нейтралізацію протидії кримінальному переслідуванню у 

судових стадіях кримінального провадження. 

Другий розділ «Організація кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження» складається з двох підрозділів, в яких 

визначено, охарактеризовано форми та напрями взаємодії прокурора з іншими 

учасниками кримінального провадження у судових стадіях; окреслено структуру 

інформаційно-аналітичного забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження.  
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У підрозділі 2.1. «Взаємодія прокурора з іншими учасниками 

кримінального провадження під час підготовки та здійснення кримінального 

переслідування» наголошено, що новелою КПК України 2012 року є можливість 

керівника органу прокуратури визначити групу прокурорів у конкретному 

кримінальному провадженні. Водночас встановлено, що наразі існує нормативна 

неврегульованість чіткого розподілу повноважень між групою прокурорів у 

межах одного кримінального провадження. У межах моделі розподілу 

прокурорів «за обвинуваченими» прокурор, який входить до складу групи, 

закріплюється за конкретним обвинуваченим із метою виконання таких завдань: 

по-перше, аналізу та оцінки кожного окремого, а також усієї сукупності доказів, 

які підтверджують вину конкретного обвинуваченого у вчиненні 

інкримінованого злочину; по-друге, дослідження особи обвинуваченого, зокрема 

й аналізуючи матеріали оперативно-розшукових справ з метою: а) повторної 

оцінки ролі обвинуваченого у механізмі злочинної діяльності; б) визначення 

статусу конкретного обвинуваченого у структурі організованих злочинних 

угруповань та у кримінальному середовищі загалом; в) оцінки системи 

соціально-корисних та кримінальних зв’язків обвинуваченого; г) прогнозування 

моделі поведінки обвинуваченого під час судового розгляду кримінального 

провадження; е) оцінки можливості протидії з боку обвинуваченого діяльності 

прокурора із кримінального переслідування. 

У межах моделі розподілу прокурорів «за джерелами доказів»: 

- прокурор групи, закріплений за аналізом показань, акцентує свою увагу 

на: якості допитів учасників кримінального провадження під час досудового 

розслідування; виявлені суперечностей у показаннях, які можуть бути 

використанні стороною захисту під час судового розгляду, та з’ясуванні 

причин не усунення таких суперечностей під час досудового розслідування; 

можливості реального допиту осіб, які давали показання під час досудового 

розслідування під час судового розгляду; прогнозуванні можливості зміни 

показань окремими учасниками кримінального провадження; визначенні 

можливості учасника кримінального провадження надати у судовому 

засіданні показання аналогічної якості (детальності, точності) як під час 

досудового розслідування; прогнозуванні можливості умисної протидії 

особи, які допитувалася під час досудового розслідування підтриманню 

державного обвинувачення; 

- прокурор, закріплений за аналізом речових доказів, акцентує увагу на: місці 

знаходження кожного речового доказу, а також належному оформленні 

документів, які підтверджують місцезнаходження конкретного речового доказу та 

його зберігання; наявності усіх підтверджуючих документів щодо речових доказів, 

які на законних підставах знищенні під час досудового розслідування; реальному 

стані речових доказів та збереженні на них ознак, які підтверджують їх відношення 

до конкретного кримінального правопорушення, оскільки згідно з вимогами 
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нормативних документів умовою зберігання речових доказів повинне бути 

забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей; виявленні, з’ясуванні 

та вжитті у разі наявності законної можливості заходів щодо усунення причин 

неналежного зберігання речових доказів; у разі втрати під час досудового 

розслідування речових доказів, у межах своїх повноважень з’ясовує причину 

втрати речових доказів та притягнення до встановленої законом відповідальності 

винних осіб;  

- прокурор, закріплений за аналізом документів як джерел доказів, 

сформованих у вигляді документів, акцентує увагу на: забезпеченні 

процедури, яка дозволяє використати матеріали, зібранні відповідними 

оперативними підрозділами у межах їх компетенції, як докази у 

кримінальному провадженні; наявності у матеріалах справи дублікатів 

окремих документів та з’ясовує причини відсутності у матеріалах 

кримінального провадження їх оригіналів; аналізує правильність складених у 

порядку, передбаченому КПК України, протоколів процесуальних дій, а 

також додатків до них. 

Обґрунтовано, що організаційно-тактична взаємодія прокурора з 

оперативними підрозділами у судових стадіях кримінального провадження є 

обов’язковою у таких випадках:  по-перше, кримінальне провадження 

розпочато за матеріалами оперативно-розшукової діяльності; по-друге, у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених злочинними 

угрупованнями, лідерами та активними учасниками кримінального 

середовища; по-третє, у кримінальних провадженнях, де здійснюється 

активна протидія кримінальному переслідуванню з боку обвинувачених та їх 

зв’язків; по-четверте, у кримінальних провадженнях щодо серійних злочинів 

насильницького характеру, що зумовлюється активною пошуковою роботою 

щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності з боку оперативних 

підрозділів навіть після направлення кримінального провадження до суду у 

межах заведеної оперативно-розшукової справи. 

У підрозділі 2.2. «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження» визначено, що джерелом інформаційно-аналітичного 

забезпечення є матеріали архівних кримінальних проваджень, що можуть 

використовуватися під час здійснення кримінального переслідування у 

кримінальних провадженнях щодо: а) злочинів, вчинених рецидивістами; 

б) злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями; 

в) злочинів серійного характеру. Встановлено, що під час кримінального 

переслідування рецидивістів аналіз архівних кримінальних проваджень щодо 

злочинів, вчинених цією особою, дозволяє: а) проаналізувати становлення та 

розвиток кримінальної кар’єри конкретної особи; б) встановити систему його 

кримінальних зв’язків, які невідомі прокурору у зв’язку із розслідуванням 
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конкретного кримінального провадження; в) прогнозувати можливу модель 

поведінки особи під час судового розгляду, зважаючи на типові поведінкові 

моделі під час судових засідань в інших кримінальних провадженнях; 

г) визначити місце особи у системі кримінального середовища і, як наслідок, 

його морально-етичні установки, сформовані кримінальною субкультурою, 

зокрема відношення до правоохоронних органів та суду, готовність співпраці 

з останніми тощо. 

Обґрунтовано, що під час кримінального переслідування організованих 

злочинних угруповань критеріями, які використовуються під час відбору 

архівних кримінальних проваджень для аналізу є: а) тривалість дії 

злочинного угруповання; б) засудження його учасників у межах одного 

кримінального провадження; в) базові форми злочинної діяльності 

угруповання; г) поширення на діяльність угруповання злочинного впливу 

конкретного лідера кримінального середовища, який не є безпосереднім 

учасником злочинного угруповання. 

Визначено, що, з тактичного боку, аналіз таких кримінальних 

проваджень дозволяє прокурору типізувати обвинувачених за ступенем 

інтенсивності кримінальної установки: по-перше, обвинувачені, які є членами 

конкретного злочинного угруповання та мають стійку установку на 

злочинний спосіб життя із прагненням до побудови кримінальної кар’єри; по-

друге, обвинувачені, які є членами злочинного угруповання, але не мають 

стійкої кримінальної установки та прагнення до побудови кримінальної 

кар’єри, а вчинення ними злочину у складі угруповання зумовлено іншими 

обставинами, зокрема: а) психологічним тиском на них із боку інших членів 

злочинного угруповання; б) наявністю реальної загрози їх особистої безпеки 

та/або безпеки членів їх сімей у разі виходу із складу злочинного 

угруповання; в) неможливість соціальної адаптації у суспільстві після 

відбування покарання у виді позбавлення волі. Наголошено, що, із 

тактичного боку, обвинувачені другої групи можуть розглядатися 

прокурором як кандидати для укладення угоди про визнання винуватості. 

Обґрунтовано, що метою аналізу архівних кримінальних проваджень щодо 

діяльності організованого злочинного угруповання є: а) формування у прокурора 

відповідного системного уявлення щодо формування та розвитку конкретного 

злочинного угруповання як відповідної соціальної мікросистеми, особливостей 

формування стійкості та ієрархічності взаємовідносин у його структурі тощо; 

б) трансформація кримінальних ролей кожного із обвинувачених у структурі 

такого угруповання та формування у них стійкої мотивації на кримінальний спосіб 

життя; в) виявлення осіб, які були причетними до злочинної діяльності 

угруповання, інформація щодо яких відсутня у конкретному кримінальному 

провадженні, направленому до суду.   
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 Визначено, що самостійним джерелом інформаційно-аналітичного 

забезпечення кримінального переслідування є дані, накопичені оперативними 

підрозділами, зокрема в: а) оперативних обліках; б) матеріалах оперативно-

розшукових справ, зокрема й архівних оперативно-розшукових справ. 

У контексті аналізу прокурором оперативно-розшукових справ та справ 

контрольно-спостережного провадження практична допомога з боку працівника 

оперативного підрозділу спрямовується на: а) визначення надійності окремих свідків 

обвинувачення; б) визначення можливих напрямів дискредитації свідків захисту; 

в) розроблення тактичних прийомів щодо цільового витоку інформації під час 

кримінального переслідування; г) визначення слабких місць у доказовій базі та 

розроблення заходів щодо її посилення у ході судового розгляду;  д) визначення 

необхідності використання негласних працівників під час судового розгляду; 

е) допомогу у виборі тактики допиту окремих учасників судового провадження; 

є) розроблення тактичних особливостей проведення окремих процесуальних заходів. 

Визначено, що використання оперативних обліків забезпечує отримання 

прокурором інформації щодо: а) розроблення обвинуваченого у зв’язку із 

підготовкою ним вчинення іншого злочину або причетності до нерозкритого 

злочину;  б) характеристики обвинуваченого та особливостей його системи 

зв’язків та комунікацій, яка отримана від осіб, які конфіденційно 

співпрацюють з оперативними підрозділами; в) інформації щодо 

обвинуваченого, яка отримана оперативними підрозділами під час 

проведення пошукових та адміністративно-перевірочних заходів щодо 

обвинуваченого у зв’язку із перевіркою причетності його до вчинення інших 

кримінальних правопорушень; г) участі обвинуваченого у діяльності 

комерційних структур, громадських організацій тощо, а також інших 

складових, які утворюють інфраструктуру його злочинної діяльності; 

д) суб’єктів підприємницької діяльності, які контролюються непрямо 

обвинуваченим та/або його стійкими зв’язками; е) результатів оперативно-

розшукових заходів, які проводилися щодо обвинуваченого та не відображені 

у матеріалах кримінального провадження; є) осіб, які мають вплив на 

обвинуваченого та, використовуючи останній, можуть моделювати його 

поведінку під час судового провадження. 

Третій розділ «Тактика кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження» складається з двох підрозділів, в 

яких розроблено тактичні особливості кримінального переслідування під час 

підготовчого провадження та судового розгляду.  

У підрозділі 3.1. «Тактичні особливості кримінального переслідування 

під час підготовчого провадження» встановлено, що вченими наразі 

приділяється недостатньо уваги дослідженню «судової ситуації» як окремої 

категорії, а доволі часто спостерігається використання методологічного 

підходу згідно з яким: а) використовується поняття «криміналістична 
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ситуація» як загальна категорія; б) відбувається екстраполяція змісту слідчих 

ситуацій на стадію судового розгляду. У контексті здійснення прокурором 

кримінального переслідування, у межах підготовчого провадження 

виокремлено дві типові судові ситуації – «сприятлива судова ситуація» та 

«несприятлива судова ситуація».  

Визначено, що сприятлива судова ситуація у підготовчому провадженні 

характеризується такими ознаками: а) явка у судове засідання усіх учасників 

кримінального провадження; б) у разі направлення прокурором до суду угоди про 

визнання винуватості – затвердження її судом; в) відсутність клопотань сторони 

захисту та/або відмова у їх задоволені судом; г) вчинення судом усіх інших дій, 

необхідних для призначення та початку судового розгляду; д) у разі подання 

обвинуваченим клопотань щодо зміни чи скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження, зокрема, запобіжного заходу, обраного щодо 

обвинуваченого під час досудового розслідування – відмова суду у задоволенні 

таких клопотань; е) задоволення судом клопотання прокурора щодо зміни 

обвинуваченому запобіжного заходу, а також застосування більш суворих заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

У несприятливій судовій ситуації, яка характеризується задоволенням 

судом клопотання обвинуваченого чи його захисника щодо зміни 

запобіжного заходу із тримання під вартою на будь-який інший запобіжний 

захід не пов’язаний з ізоляцією обвинуваченого основними завданнями 

прокурора є: а) вивчення клопотання про зміну запобіжного заходу у виді 

тримання під вартою, зокрема його мотивувальної частини та визначення тих 

обставин, які наводяться стороною захисту щодо усунення ризиків, 

передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України; б) організація оперативного 

контролю за обвинуваченим, звільненим із-під варти шляхом організації 

взаємодії із відповідними оперативними підрозділами. 

Визначено, що метою організації оперативного контролю у такій 

ситуації є: по-перше, виявлення та своєчасне попередження спроб протидії 

кримінальному переслідуванню з боку обвинуваченого, який знаходиться на 

волі; по-друге, встановлення кола спілкування обвинуваченого та виявлення 

раніше невідомих його зв’язків із подальшою їх перевіркою на причетність 

до вчинення злочину; по-третє, виявлення речових доказів, які не були 

отримані під час досудового розслідування; по-четверте, своєчасне 

виявлення ознак та вжиття заходів щодо перешкоджання обвинуваченому 

уникнути кримінального переслідування та кримінального покарання. 

У несприятливій судовій ситуації, яка характеризується поверненням 

обвинувального акта прокурору, виокремлено такі типові алгоритми її розв’язання:  

по-перше, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального акта 

прокурору є необхідність перекваліфікації дій обвинуваченого у межах однієї 

статті КК України – зміна змісту викладення обставин вчинення кримінального 
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правопорушення, формулювання обвинувачення за відповідною частиною статті 

КК України та направлення обвинувального акта до суду; 

по-друге, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору є необхідність додаткової кваліфікації дій особи 

обвинуваченого – внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення особою 

відповідного кримінального правопорушення – проведення досудового 

розслідування, у межах якого особі повідомляється про підозру у вчиненні 

конкретного злочину, – формування обвинувачення (складання 

обвинувального акта) – направлення матеріалів кримінального провадження 

до суду у загальному порядку, визначеному КПК України, із подальшим 

клопотанням про об’єднання кримінальних проваджень; 

по-третє, у випадку, якщо підставою для повернення обвинувального акта 

прокурору є необхідність усунення технічних недоліків обвинувального акта – 

опрацювання ухвали суду – визначення та аналіз встановлених судом недоліків – 

усунення вказаних недоліків – направлення обвинувального акта до суду; 

по-четверте, у випадку, якщо підставою для повернення 

обвинувального акта прокурору є усунення окремих змістовних недоліків, 

зокрема щодо опису діяння особи (надмірна натуралізація акту злочину) – 

опрацювання ухвали суду – внесення змістовних змін до обвинувального 

акта – направлення його до суду. 

У підрозділі 3.2. «Тактичні особливості кримінального переслідування 

під час судового розгляду» обґрунтовано, що відсутність обов’язкових 

приписів щодо порядку чи послідовності дослідження доказів під час 

судового розгляду забезпечує прокурору можливість коригування 

розробленої організаційно-тактичної моделі кримінального переслідування з 

урахуванням результатів підготовчого провадження. Визначено, що під час 

формулювання запитань обвинуваченому обов’язковому врахуванню 

підлягають: а) його особисті характеристики; б) роль конкретного 

обвинуваченого у механізмі злочинної діяльності; в) період часу між 

вчиненням злочину та судовим розглядом.  

Найскладнішою є судова ситуація, у межах якої обвинувачений змінює 

показання або відмовляється від дачі показань, що зумовлює необхідність 

коригування прокурором розробленої раніше організаційно-тактичної моделі 

кримінального переслідування у частині представлення доказів. Визначено, 

що зміна обвинувачення – це внесення прокурором до обвинувального акта 

певних змін/доповнень/коригувань, що вносять корективи в 

суть/характер/обсяг раніше існуючого обвинувачення. Визначено, що у 

контексті зміни обвинувачення подальша організаційно-тактична модель 

кримінального переслідування зумовлюється сутністю внесених до 

обвинувачення змін, зокрема й відмовою прокурора від подальшого 

підтримання обвинувачення.    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нове вирішення наукового завдання, яке полягало 

в обґрунтуванні організаційно-тактичної моделі кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження. Основними 

науковими та практичними результатами є такі:  

1. У межах кримінального процесуального права обвинувальна 

діяльність прокурора у різних стадіях кримінального провадження ґрунтовно 

досліджена у межах чинності різних КПК України. Наявність зв’язків між 

особливостями кримінального процесуального регулювання обвинувальної 

діяльності прокурора та відповідною системою тактичних прийомів та 

засобів, які використовуються під час кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження, значно знижує можливість 

використання як теоретичної основи дослідження цієї проблеми наукових 

праць, які виконанні на основі КПК України 1960 року.   

Криміналістичне забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження залишається недостатньо розробленою 

проблемою, а в умовах чинності КПК України 2012 року взагалі досліджена 

фрагментарно, а низький рівень інтенсивності наукових досліджень щодо 

криміналістичного забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження зумовлюється традиційно 

консервативним поглядом вчених-криміналістів на визначення його 

структурними елементами злочинної діяльності та діяльності із 

розслідування злочинів (слідчої діяльності).     

2. Крізь призму застосування міждисциплінарного підходу, кримінальна 

процесуальна функція – це регламентований кримінальним процесуальним 

законодавством напрям діяльності суб’єкта (суб’єктів) кримінального 

провадження у межах їх прав та обов’язків, який характеризується відокремленою 

системою завдань та організаційно-тактичних прийомів їх реалізації. 

У межах кримінального провадження функціональна спрямованість 

діяльності прокурора реалізується за такими напрямами: а) кримінальне 

переслідування; б) забезпечення законності шляхом здійснення нагляду за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.  

Кримінальне переслідування, здійснюване прокурором, реалізується в 

два етапи, які мають власну внутрішню структуру: а) підготовка 

обвинувачення; б) підтримання державного обвинувачення.  

Підтримання державного обвинувачення здійснюється шляхом реалізації 

загальних та спеціальних процесуальних повноважень, а також застосування 

комплексу організаційно-тактичних заходів, які забезпечують їх реалізацію 

та не суперечать засадам кримінального провадження. 
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3. Криміналістичне забезпечення кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження – це розроблена на основі 

криміналістичних знань, цілісна система організаційних заходів та тактичних 

прийомів, які використовуються прокурором під час підтримання державного 

обвинувачення в суді першої інстанції та під час подальшого перегляду 

судових рішень (апеляційного/касаційного оскарження).  

Структурними елементами кримінального переслідування у судових 

стадіях кримінального провадження, які потребують використання 

криміналістичних знань та моделей, є: по-перше, організація підтримання 

державного обвинувачення; по-друге, тактичні особливості підтримання 

державного обвинувачення. 

Тактика кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження – це заснована на теоретико-прикладних напрацюваннях 

криміналістики система прийомів, засобів і методів, які використовуються 

прокурором для забезпечення реалізації його повноважень у судових стадіях 

кримінального провадження з метою доведення законності та 

обґрунтованості висунутого обвинувачення. 

4. Основними формами сприяння слідчого прокурору під час підготовки 

до здійснення кримінального переслідування у судових стадіях є: а) надання 

прокурору рекомендацій щодо доцільності застосування конкретних 

тактичних прийомів під час допиту окремих учасників кримінального 

провадження у судових стадіях кримінального провадження з урахуванням 

моделі їх поведінки під час досудового розслідування; б) спільне узгодження 

порядку дослідження у суді доказів, зібраних стороною обвинувачення, та 

оцінка можливості визнання окремого доказу недопустимим; в) спільне 

розроблення моделей подолання конфліктних судових ситуацій, оскільки 

слідчий детально ознайомлений із чинниками та обставинами, які можуть 

детермінувати виникнення останніх; г) спільне планування можливості зміни 

обвинувачення у суді та/або висунення особі додаткового обвинувачення; 

д) оцінка необхідності проведення під час судового провадження слідчих 

(розшукових) дій; е) надання прокурору власних матеріалів та записів, 

зроблених під час розслідування кримінального провадження, які не є 

частиною його матеріалів, зокрема планів підготовки до допиту окремих 

учасників кримінального провадження, схем зв’язків між учасниками 

кримінального провадження тощо. 

Формами організаційно-тактичної взаємодії між прокурором та 

працівниками оперативних підрозділів є: 

по-перше, проведення координаційних оперативних нарад з метою: 

а) прогнозування можливої поведінки обвинуваченого та його зв’язків під час 

судового розгляду;  б) оцінки системи зв’язків обвинуваченого на підставі 

наявної оперативної інформації з метою моделювання їх впливу на судовий 
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розгляд кримінального провадження; в) у разі потреби аналізу наявної 

оперативної інформації щодо свідків, зокрема тих, які притягувалися до 

кримінальної відповідальності та/або є учасниками злочинних угруповань;  

по-друге, організація оперативного контролю за учасниками 

кримінального провадження.  

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального переслідування 

у судових стадіях кримінального провадження – це діяльність суб’єктів, які 

здійснюють кримінальне переслідування, спрямована на формування системи 

аналітично опрацьованих даних щодо учасників кримінального провадження 

та обставин вчиненого кримінального правопорушення із метою обрання 

прокурором оптимальної організаційно-тактичної моделі підтримання 

державного обвинувачення. 

Основними джерелами інформаційно-аналітичного забезпечення такої 

діяльності є: матеріали кримінального провадження; матеріали архівних 

кримінальних проваджень, систематизовані за відповідними критеріями; дані 

оперативно-розшукового характеру, отримані працівниками оперативних 

підрозділів під час виконання завдань щодо протидії злочинності. 

6. Типовими судовими ситуаціями у межах підготовчого провадження, які 

визначають подальшу організаційно-тактичну модель кримінального 

переслідування, є: «сприятлива судова ситуація» та «несприятлива судова ситуація».  

Різновидами «несприятливої судової ситуації» у межах підготовчого 

провадження є:  

1) задоволення судом клопотання обвинуваченого чи його захисника 

щодо зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на будь-який інший 

запобіжний захід не пов’язаний із ізоляцією обвинуваченого від суспільства;  

2) повернення обвинувального акта прокурору на підставі п. 3 ч. 3 

ст. 314 КПК України; 

3) відмова у затвердженні угоди та повернення кримінального 

провадження прокурору для продовження досудового розслідування. 

7. Тактика кримінального переслідування під час судового розгляду 

включає такі елементи: а) тактику представлення доказів обвинувачення; 

б) тактичні прийоми допиту учасників судового розгляду; в) тактичні 

прийоми дослідження речових та інших доказів; г) тактичні прийоми 

нейтралізації протидії розслідування; д) тактику зміни обвинувачення чи 

висунення нового обвинувачення під час судового розгляду. 

8. Передумовою для зміни правового регулювання обвинувальної 

діяльності прокурора стала Конституційна реформа 2016 року.  

 Правове регулювання обвинувальної діяльності прокурора у судових 

стадіях кримінального провадження має таку структуру: Конституція 

України; міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України 
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(багатосторонні, двосторонні, відомчі договори та угоди); закони України; 

підзаконні нормативно-правові акти; накази Генерального прокурора. 

З метою удосконалення правового регулювання кримінального 

переслідування у судових стадіях кримінального провадження пропонується: 

ч. 3 ст. 314 КПК України доповнити пунктом 3-1 такого змісту: 

«Неправильна чи неповна кваліфікація кримінального правопорушення 

слідчим/прокурором не може бути підставою для повернення обвинувального 

акта прокурору».   
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АНОТАЦІЯ 

 

Янкова Л.Ю. Організація і тактика кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеський державний 

університет внутрішніх справ, Одеса, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми 

криміналістичного забезпечення кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження. У дисертації розглянуто сучасний стан наукових 

досліджень щодо кримінального переслідування у судових стадіях кримінального 

провадження, а також виокремлено комплекс проблем, які потребують наукового 

обґрунтування. Досліджено функціональну спрямованість прокурора у 

кримінальному провадженні крізь призму здійснення функції кримінального 

переслідування. Охарактеризовано систему нормативно-правових актів, які 

регулюють обвинувальну діяльність прокурора.  

На підставі теоретичних напрацювань криміналістики сформульовано 

визначення криміналістичного забезпечення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. Визначено та охарактеризовано 

організаційний та тактичний блок кримінального переслідування, які 

потребують забезпечення на основі наявної системи криміналістичних знань. 

Охарактеризовано форми та напрями взаємодії сторони обвинувачення під 

час здійснення кримінального переслідування у судових стадіях 

кримінального провадження, зокрема особливості взаємодії групи 

прокурорів, взаємодії прокурора із слідчими та оперативними підрозділами. 

Сформульовано визначення та надано детальну характеристику джерел 

інформаційно-аналітичного забезпечення кримінального переслідування у 

судових стадіях кримінального провадження. Класифіковано судові ситуації, 

які виникають у межах підготовчого провадження та розроблено алгоритми 

вирішення тактичних завдань для кожної із таких ситуацій. 

Охарактеризовано тактичні особливості діяльності прокурора під час 

судового розгляду. 

Ключові слова: криміналістичне забезпечення; прокурор; кримінальне 

провадження; кримінальне переслідування; судові стадії кримінального 

провадження; судова ситуація; тактика. 
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SUMMARY 

 

Yankova L.Yu. Organization and tactics of criminal prosecution in the 

judicial stages of criminal proceedings. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.09 - criminal process and criminology; forensic 

examination; operational and investigative activities. - Odessa State University of 

Internal Affairs, Odessa, 2021.  

The dissertation is devoted to a complex research of the problem of 

criminalistics support of the prosecutor’s accusatory activity in the judicial stages 

of criminal proceedings. The dissertation considers the current state of scientific 

research on the forensic support of the prosecution of prosecutors in the judicial 

stages of criminal proceedings, as well as identifies a set of problems that require 

scientific justification. The functional orientation of the prosecutor in criminal 

proceedings has been studied through the prism of the function of criminal 

prosecution. The system of normative-legal acts regulating the prosecutor’s 

accusatory activity is characterized. On the basis of theoretical developments of 

forensic the definition of forensic support of accusatory activity of the prosecutor 

in criminal proceedings is formulated. The organizational and tactical block of the 

prosecutor’s accusatory activity, which need to be provided on the basis of the 

existing system of forensic knowledge, is determined and characterized. The forms 

and directions of interaction of the prosecution during the prosecution of 

prosecutors in the judicial stages of criminal proceedings are described, in 

particular the features of the interaction of a group of prosecutors, the interaction of 

the prosecutor with investigative and operational units. The definition and detailed 

description of the sources of information and analytical support of the prosecution 

of the prosecutor in the judicial stages of criminal proceedings are formulated. 

Judicial situations that arise within the preparatory proceedings are classified and 

algorithms for solving tactical tasks for each of these situations are developed. The 

tactical features of the prosecutor’s activity during the trial are described.  

Keywords: forensic support; prosecutor; criminal proceedings; accusatory 

activity; judicial stages of criminal proceedings; court situation; tactics. 
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