
Тема. Виступ із промовою на професійну тему 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Юрист - професія з підвищеної мовної відповідальністю, тому що в ній відповідальність 

за своє мовна поведінка, за вміння володіти словом надзвичайно велика. У професії 

юриста слово - це професійний інструмент, і володіння ним тим краще, чим частіше 

інструмент налаштовується, використовується, тренується в процесі публічних виступів. 

Людині певну мову дано не від природи. Генетично людині дана тільки мовна здатність, а 

не її реалізація. Опановує ж людина мовою як навичкою тільки в процесі комунікації, 

тільки в процесі публічного виступу в нашому конкретному випадку. 

Вимоги до промови на професійну тему 

 

В будь-якому разі, буде промова написаною чи складеною лише в думках, треба 

дотримуватись певних правил побудови фактів, аргументів, інформації в промові.  

По-перше, треба зазначити, що всі складові частини промови мають органічно 

складати одне ціле, плавно та логічно переходячи одна в одну таким чином, щоб слухачеві 

було легко та зручно рухатись думками за міркуванням захисника. По-друге, докази, 

аргументи захисту повинні таким чином бути розташовані у промові, щоб вони 

підсилювали переконуючий вплив один одного. 

     Не можна забувати і так зване правило Гомера, за яким найбільшу 

переконливість має така послідовність викладення аргументів: спочатку один 

сильний доказ, потім декілька слабкіших і наприкінці — один найсильніший 

аргумент. Крім того, викладення доводів захисту повинно відповідати звичайній логічній 

послідовності, яка б визначала кожний наступний доказ як безумовний висновок із 

попереднього. 

     Мова оратора повинна бути ясною, правильною, наочною, щирою та послідовною. 

Захисникові треба вміти вільно оперувати ораторськими прийомами наочності та 

риторичними формами, що надають виступу у дебатах яскравості та значно підвищують 

його ефективність. До таких належать прийоми стилістичного синтаксису (повтор, 

інверсія, градація, риторичний вигук, риторичне запитання, антитеза), лексичні 

зображувальні засоби (епітет, порівняння, метафора, метонімія, перифраз, уособлення, 

гіпербола, синекдоха), фразеологічні одиниці (прислів’я, приказки, крилаті вирази, 

примовки, афоризми), гумор, сатира, сарказм, іронія. 

    Великий вплив на суд має справжній знавець своєї справи, яким повинен бути кожен 

захисник. Йому мають бути властиві такі якості, як висока загальна та професійна 

культура, глибоке знання права загалом і матеріалів справи зокрема. Неабияке значення 

мають навіть такі деталі, як одяг, манера поведінки, поза, тембр голосу захисника. 

      Ще одним суттєвим моментом, що визначає врешті-решт, побудову захисної промови, 

манеру її проголошення та загальну поведінку захисника, є якісна характеристика судової 

аудиторії, перед якою саме і проголошується промова у судових дебатах. 

      Якщо справа розглядається професійним суддею, більш прийнятним буде побудувати 

промову на чітко визначених фактах, юридичній оцінці події, зверненню до законних та 

підзаконних актів, узагальнень судової практики.  

     У випадку розгляду справи за участю народних засідателів, а особливо, судом 

присяжних, захисникові не обійтись без викладення позиції захисту простою, доступною 

мовою без переобтяження її юридичними термінами та оборотами. В такому разі захисник 

повинен більше уваги приділити аналізу причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, 



дослідженню характеристики підзахисного та його особистісних рис, обставин, що 

пом’якшують вину підсудного.     

      Таким чином, судова промова — це логічно завершений творчий продукт, що 

містить арґументаційно виважену, юридично обґрунтовану та емоційно підкріплену 

позицію захисту. Ступінь переконливості захисної промови залежить не тільки від її 

змісту та побудови, а й від форми її проголошення, особистісних якостей захисника та 

судової аудиторії, що сприймає цей виступ. 

 

Перегляньте відео  

«Як побороти страх публічного виступу? Топ 8 порад» 

https://www.youtube.com/watch?v=IsCh9NQLMp8&ab_channel 

ЗАВДАННЯ 

1. Ознайомитися з промовами  

ЗРАЗОК  
До Бориспільського міськрайонного суду 

                  Київської області 

                    Підсудній:    

                                  ОСОБА_____________1 , 

                                               місце проживання: 

 м. Київ, вул.._____________________, 

 

         Захисник 

  Підсудного:       

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,    

місце знаходження: 

АДРЕСА_____________1 

Кримінальна справа № X-XX/XX   

 

П Р О М О В А 

Захисника підсудного в судових дебатах по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні 

злочину, відповідальність за який передбачено ч.1 ст. 115 КК України. 

 

    Шановний суд та учасники судового розгляду. Закінчився розгляд кримінальної справи по 

обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні ним злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 115 КК 

України. 

     У відповідності до ст. 299 КПК України, судом першої інстанції, враховуючи думку учасників 

судового розгляду, було визначено обсяг доказів, які будуть досліджуватись та порядок їх дослідження, в 

зв’язку з чим суд обмежився лише допитом підсудного, що є обов’язковим у будь-якому випадку, та який 

визнав свою вину в скоєному ним злочині у повному обсязі.  

     Відповідно до ч.2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення 

засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. 

      Як передбачено ст. 65 КК України, суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого 

злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила 

злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових 

злочинів.  

      У відповідності до ст. 66 КК України, при призначенні покарання обставинами, які його 

пом’якшують, визнаються: з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину; 

добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди; вчинення злочину під 

впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями 

потерпілого. При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, і інші 

обставини, не зазначені в ч.1 ст. 66 КК України. 



       При таких обставинах, під час розгляду справи в суді першої інстанції були встановлені наступні 

обставини, які пом’якшують покарання, обставини, які характеризують особу підсудного, а також інші 

обставини, які на мою думку впливають на призначення покарання, а саме:   

     По-перше: підсудний як на досудовому так і на судовому слідстві під час допиту його в якості 

підозрюваного, обвинуваченого та підсудного визнавав вину у скоєному ним злочині в повному обсязі, 

підтвердив усі ті обставини, які були встановлені досудовим слідством, пов’язаних із скоєним ним 

злочином, щиро розкаявся у скоєному ним злочині та неодноразово наголошував на тому, що дуже 

жалкує та винить себе в тому, що ним було вчинено вбивство іншої людини. При цьому активно сприяв 

розкриттю злочину на досудовому слідстві. Вказані вище обставини з підстав передбачених п.1 ч.1 ст. 66 

КК України є обставиною, що пом’якшують покарання підсудного при призначенні покарання 

передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. 

     По-друге: підсудний під час судового слідства під час надання своїх показів зобов’язався 

відшкодувати будь-яку шкоду (матеріальну та моральну) заподіяну потерпілому, яким визнано рідного 

брата ОСОБА_3, не звертаючи увагу навіть на те, що потерпілим не було заявлено під час розгляду 

справи цивільного позову до підсудного. 

     По-третє: як випливає з проведеної під час досудового слідства експертизи, підсудний перебував у 

стані сильної емоційної напруги, яку неможливо було кваліфікувати як фізіологічний афект лише з 

підстав перебування підсудного в стані алкогольного сп’яніння, проте на мою думку свідчить про те, що 

підсудний перебував на межі стану сильного душевного хвилювання, викликаного протизаконним 

насильством та тяжкою образою з боку ОСОБА_3, хоча такий стан не можливо підтвердити внаслідок 

алкогольного сп’яніння підсудного, проте врахувати вказані обставини під час призначення судом 

першої інстанції покарання підсудному на мою думку – необхідно. 

      По-четверте: підсудний є таким, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та ним 

не було скоєно суспільно небезпечного діяння. 

      По-п’яте: підсудний за місцем проживання характеризується посередньо, а тому вказана обставина не 

характеризує особу підсудного з негативної сторони, більш того з характеристики випливає, що жодних 

компрометуючих дій з боку підсудного не відомо та не було встановлено, що свідчити лише на його 

користь як на позитивно характеризуючу особу підсудного. 

     По-шосте: на утриманні підсудного знаходилась та й фактично знаходиться неповнолітня дитина, яка 

фактично на сьогоднішній день буде рости та виховуватись без батька, і призначення суворого покарання 

створить неможливе для батька брати участь у її вихованні та наданні необхідної допомоги, а дитині 

мати повноцінну батьківську турботу та виховання.        

     Крім того, санкція ч.1 ст. 115 КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисне 

вбивство у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.   

     Крім того, під час розгляду справи в суді першої інстанції прокурор у своїй промові в судових дебатах 

просив суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років враховуючи всі наведені 

вище обставини, що на мою думку та на думку підсудного є його справедливим покаранням.  

     При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 327 КПК України, 

П Р О Ш У: 

1. Постановити вирок по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні злочину, 

відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 115 КК України, та призначити покарання у вигляді 

позбавлення волі встановивши мінімальний строк передбачений санкцією ч.1 ст. 115 КК України.        

 

10 березня 2011 року                   

 

Захисник                                        _______________                                Ковальчук С.М. 

 

                                                                    (підпис)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 

Обвинувальна промова у справі Петренка 

    Шановний суд! Протягом останнього часу однією з найбільш небезпечних загроз національним 

інтересам України залишається проблема криміналізації суспільства, зростання злочинності у 

різноманітних її проявах. Криміногенна ситуація в Україні останніми роками істотно змінилася щодо 

динаміки і структури злочинності. За умов соціально-економічної нестабільності, зниження 

правосвідомості населення та девальвації моральних цінностей, окремі форми протиправної поведінки 

стали розглядатися в масовій свідомості як соціально допустимі й навіть повсякденні. Засилля неякісної 

продукції у галузі мистецтва, послаблення виховної роботи серед молоді призводить до того, що рівень 

злочинності серед молоді в Українській державі утримується на досить небезпечній позначці. 

     Яскравим прикладом є справа, яка подана на Ваш розгляд, — це справа пограбування пункту обміну 

валют групою неповнолітніх. 

    Обвинувачення стверджує, що підсудні: неповнолітні Петренко В. В., Федотова О. О., Марченко М. М. 

діяли свідомо з метою заволодіння грошима. 

    На підставі всього вислуханого і перевіреного в судовому засіданні було встановлено таке: 

10 червня 2007 року неповнолітні Петренко В. В. (ІУУІ р. народження) та Федотова О. О. (1991 року 

народження) святкували 16-річчя Марченко М. М. в боулінг-клубі «Носоріг». Згідно показань Марченко 

М. М. близько 19.00 дівчатам, що хотіли ще випити, стало замало грошей на напої, тому вони вирішили 

піти до найближчого пункту обміну валют, щоб обміняти надані батьками Марченко 100 доларів США 

на гривні. 

Шановний суд! 

     Говорячи про причини здійснення злочину, слід звернути увагу на умови, які спричинили таку 

ситуацію. 

   По-перше, я маю на увазі батьків Марченко М. М. — вони свідомо дозволили своїй дочці святкувати 

день народження у боулінг-клубі, ще й надали в її розпорядження досить велику суму грошей в іноземній 

валюті. 

    По-друге, слід звернути увагу на несумлінне ставлення до своїх обов'язків працівників боулінг-клубу 

«Носоріг». У їх закладі неповнолітні особи купують та вживають алкогольні напої. Це є порушенням 

умов торгівлі алкогольними напоями. Я вважаю за доцільне просити суд винести окрему ухвалу на 

адресу адміністрації клубу з приводу порушення умов торгівлі алкогольними напоями. 

    Після того, як Марченко М. М. обміняла 100 доларів США на відповідну суму у гривнях, підсудні 

повернулися до пункту обміну валют і почали вимагати від касира Іваненко І. І. анулювати операцію. За 

показаннями Марченко М. М., — для того, що б повернути батькам 50 доларів. Не зважаючи на відмову 

та пояснення робітника банку, Марченко наполягала на відміні операції. У цьому їй допомагали 

Петренко В. В. і Федотова О. О., які підтримували вимоги Марченко М. М., висловлюючи свою незгоду з 

діями касира. 

     Коли Марченко М. М. отримала чергову відмову у проведенні операції анулювання і зрозуміла, що 

касир не збирається виконувати її вимогу, вона застосувала щойно подаровану їй на день народження 

запальничку у вигляді точної копії пістолета «браунінг». За показаннями підлітків і потерпілої, які 

збігаються, Марченко М. М. зі словами «Давай гроші!» наставила на касира модель пістолета так, ніби 

збиралася вбити касира. За показаннями Федотової О. О. до злочину вони з Марченко М. М. шуткували з 

приводу можливості використання запальнички як «пугача» при пограбуванні банку. Касир перелякалася 

і почала заспокоювати неповнолітніх словами «Не стріляйте, я віддам гроші». Не відводячи очі від дула, 

вона намацала пачку грошей з каси і протягнула їх у віконце. Марченко М.М. вихопила пачку з рук 

касира та здійснила спробу зникнути з місця злочину разом з Петренко В.В. і Федотовою О. О. Тільки 

оперативні та професійні дії співробітників міліції зупинили зухвалу групу неповнолітніх від можливих 

подальших спроб. 

    Докази по справі зібрані з дотриманням норм КПК України. Вони є об'єктивними, правдивими, не 

протирічать один одному та доводять вину підсудних. 

     Органами досудового слідства дії підсудних кваліфікуються за ч. 2 ст. 186 КК України — «грабіж, 

поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або з погрозою 

застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб». 

     До обтяжуючих обставин слід віднести те, що злочин скоєно після вживання алкогольних напоїв, а 

також у групі. 

     До пом'якшуючих обставин слід віднести те, що Марченко М. М., Федотова О. О. і Петренко В. В є 

неповнолітніми, які раніше не притягувались до кримінальної відповідальності, позитивно 

характеризуються як за місцем проживання, так і за місцем навчання. Слід зауважити, що свою 



поведінкою вони допомогли слідству в розкритті злочину, розкаялись у суді, відшкодували потерпілій 

матеріальну шкоду та просять у неї вибачення. 

Шановний суд! 

    З огляду на викладене, пропоную визнати неповнолітніх Марченко М. М., Федотову О. О., Петренко В. 

В. винними у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 18б КК України і призначити їм покарання: 

     Марченко М. М. — у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки. На підставі статті 104 КК України 

звільнити від відбуття покарання з випробуванням на 2 роки. На підставі ст. 78 КК України зобов'язати 

під час відбуття покарання не змінювати місце проживання та навчання без дозволу органів, що відають 

виконанням покарань. Регулярно з'являтись на реєстрацію до органу, що відає виконанням рішень. 

    Федотовій О. О. призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік. На підставі статті 

104 КК України звільнити від відбуття покарання з випробуванням на 1 рік. На підставі ст. 78 КК 

України зобов'язати під час відбуття покарання не змінювати місце проживання та навчання без дозволу 

органів, що відають виконанням покарань. Регулярно з'являтись на реєстрацію до органу, що відає 

виконанням рішень. 

     Петренко В. В. призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік. На підставі статті 

104 КК України звільнити від відбуття покарання з випробуванням на 1 рік. На підставі 5т.. 78 КК 

України зобов’язати під час відбуття покарання не змінювати місце проживання та навчання без дозволу 

органів, що відають виконанням покарань. Регулярно з’являтись на реєстрацію до органу, що відає 

виконанням рішень.     

____________________________________________________________________________________  

 

 

 

ЗРАЗОК 

Шановні судді! 

   Сьогодні в судовому засіданні ми заслухали кримінальну справу за обвинуваченням Шостак 

Володимира Олександровича ч. 1^ст. 185 КК України. 

   Йому інкримінується вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме таємне 

викрадення чужого майна. 

   В судовому засіданні встановлено, що Шостак Володимир Олександрович в період з часу з 23:00 

22.04.06. до 08:23.04.06. року, знаходячись в квартирі 156 по проспекту Маяковського 24 в м. Києві 

скориставшись відсутністю уваги зі сторони потерпілого, таємно викрав чуже майно, а саме мобільний 

телефон «гЮКІА 8810», вартістю 2500 гривень та сім карту абонента Київ-Стар вартістю 100 гривен, яке 

належить громадянину Романчуку П. П., після чого з викраденим майном з місця вчинення злочину зник  

завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 2600 гривень. 

   Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в таємному викраденні чужого майна, Шостак В. 

О. вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 185 КК України. 

   Вважаю, що дії підсудного на досудовому слідстві кваліфіковані правильно. Окрім повного визнання 

підсудним своєї вини у інкримінованому злочині, його вина повністю доведена зібраними по справі 

доказами у їх сукупності. 

    Докази по справі зібрані з дотриманням норм КПК України вони є об'єктивними, правдивими, не 

протирічать один одному і доводять вину підсудному. 

 

   Шановний суд! При винесенні вироку та призначенні покарання прошу Вас врахувати особу 

підсудного, який раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра і нарколога не перебуває, за місцем 

проживання характеризується посередньо. 

  Згідно ст. 67 КК України обставиною, що пом'якшує покарання є щире каяття. 

  Згідно ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання підсудного під час судового слідства не 

виявлено. 

    На підставі викладеного прошу Суд визнати громадянина Шостака Володимира Олександровича 

винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України і призначити йому покарання у 

вигляді 1 року позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити Шостака В. О. від покарання, 

якщо він на протязі одного року не вчинить нового злочину. 

   Шановний суд! Вважаю, що лише обвинувальний вирок по даній кримінальній справі може в 

подальшому послужити виправленню та перевихованню засудженого а також стати пересторогою усім 

хто хоче таємно викрасти чуже майно. 

 



2. Вирішити практичну ситуацію. 

 

        Швець   повідомила   Прохоренкові,   з   яким   підтримувала   інтимні   стосунки, що вагітна, і 

висунула вимогу одружитись. На підтвердження, вона пред'явила медичні довідки   з  жіночої  

консультації.  Прохоренко,  щоб  уникнути   одруження,   вночі задушив   Швець.   Судово  -  медична  

експертиза   з'ясувала,   що   та   не   вагітна.   

      В ході досудового слідства дії Прохоренка були кваліфіковані за ч.2 ст.15 і п.2 ч.2 ст.115( Умисне 

вбивство). Об’єктом є життя людини, об’єктивною стороною є діяння-посягання на життя іншої особи, 

наслідки у вигляді незворотної смерті потерпілого, причинними зв’язком між вказаними діяннями і 

наслідками і факультативними ознаками, Суб’єкт з 14 років, Суб’єктивною стороною є вина у формі 

умислу. 

    На основі умови ситуації складіть промови прокурора, адвоката та підсудного необхідні данні 

визначте самостійно. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Підготуйте на вибір: 

1. Промову адвоката або прокурора у судових дебатах при розгляді кримінальної 

справи. 

2. Виступ кандидата на посаду мера з програмою розвитку міста. 

Потренуйтеся виступати з цим текстом.  

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм  
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