
Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни «Судові 
рішення у кримінальному провадженні» для студентів 4 курсу денної 

форми навчання 
 

1) Поняття судового рішення , його знаки та види.  
2) Структура судових рішень.  
3) Мета судового рішення.  
4) Адресати судового рішення.  
5) Вимоги до судових рішень.  
6) Основні стадії підготовки судового рішення.  
7) Стиль судового рішення.  
8) Структура судового рішення.  
9)  Оформлення судового рішення. 
10) Рішення про затвердження угоди або відмову в затвердженні угоди та 

повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового 
розслідування.  

11) Рішення про закриття провадження у підготовчому провадженні.  
12) Прийняття рішення повернути обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо 
вони не відповідають вимогам КПК.  

13) Рішення про направлення обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для 
визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.  

14) Рішення про призначення судового розгляду на підставі обвинувального акта, 
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

15)  Питання, які підлягають вирішенню суддею в зв’язку з підготовкою справи до 
судового розгляду. 

16) Загальні положення судового розгляду. Встановлення меж судового розгляду 
справи. 

17) Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення.  
18) Відмова від підтримання державного обвинувачення. 
19) Види судових рішень. 
20) Ухвали суду, порядок їх винесення у судовому засіданні.  
21) Види та зміст вироків.  
22) Проголошення та роз’яснення судового рішення. 
23)  Закриття кримінального провадження в судовому засіданні. \ 
24) Судові рішення, на які може бути подана апеляція. 
25) Питання, які підлягають вирішенню у зв’язку з підготовкою справи до 

апеляційного розгляду. 
26) Суди, які розглядають справу в апеляційному порядку. Особи, які мають право 

подати апеляцію. 
27) Підстави для скасування або зміни рішень суду першої інстанції апеляційним 

судом. 
28) Рішення, які вправі прийняти апеляційний суд за результатом розгляду справи.  
29) Судові рішення, що можуть перевірятися у касаційному порядку.  
30) Учасники кримінального процесу, які вправі порушити касаційне провадження. 



31) Рішення, які вправі прийняти касаційний суд за результатами розгляду справи.  
32) Підстави для скасування вироку, ухвали або їх зміни.  
33) Недопустимість погіршення касаційним судом становища засудженого чи 

виправданого.  
34) Закриття справи касаційним судом. Ухвала касаційного суду.  
35) Набрання судовим рішенням законної сили.  
36) Наслідки набрання судовим рішенням законної сили.  
37) Порядок виконання судових рішень.  
38) Звернення судового рішення до виконання.  
39) Відстрочка виконання вироку.  
40) Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку.  
41) Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. 
42) Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.  
43) Поняття, загальні правила та значення стадії перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами.  
44) Кінцеві рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами.  
45) Підстави перегляду справи Верховним Судом України. 
46) Рішення, які може прийняти Верховний Суд за наслідками розгляду справи. 
 

Плани семінарських і практичних занять  з навчальної дисципліни 
«Судові рішення у кримінальному провадженні» для студентів 4 курсу 

денної форми навчання 
 

1.  

Судові рішення у кримінальному провадженні  
1. Поняття судового рішення , його знаки та види.  
2. Структура судових рішень.  
3. Мета судового рішення.  
4. Адресати судового рішення.  
5. Вимоги до судових рішень.  
6. Основні стадії підготовки судового рішення.  
7. Стиль судового рішення.  
8. Структура судового рішення.  
9. Оформлення судового рішення. 
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2.  

Кримінальні процесуальні рішення у підготовчому провадженні  
1. Рішення про затвердження угоди або відмову в затвердженні 

угоди та повернення кримінального провадження прокурору 
для продовження досудового розслідування.  

2. Рішення про закриття провадження.  
3. Прийняття рішення повернути обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного 
або виховного характеру прокурору, якщо вони не 
відповідають вимогам КПК.  

4. Рішення про направлення обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру до відповідного суду для визначення 
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підсудності у випадку встановлення непідсудності 
кримінального провадження.  

5. Рішення про призначення судового розгляду на підставі 
обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру. 

6. Питання, які підлягають вирішенню суддею в зв’язку з 
підготовкою справи до судового розгляду. 

3.  

Кримінальні процесуальні рішення у стадії  судового розгляду 
кримінальної справи  

1. Загальні положення судового розгляду. Встановлення меж 
судового розгляду справи. 

2. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового 
обвинувачення.  

3. Відмова від підтримання державного обвинувачення. 
4. Види судових рішень. 
5. Ухвали суду, порядок їх винесення у судовому засіданні.  
6. Види та зміст вироків.  
7. Проголошення та роз’яснення судового рішення. 
8. Закриття кримінального провадження в судовому 

засіданні. 
 

4 

4.  

Кримінальні процесуальні рішення у стадії апеляційного 
провадження  

1. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. 
2. Питання, які підлягають вирішенню у зв’язку з 

підготовкою справи до апеляційного розгляду. 
3. Суди, які розглядають справу в апеляційному порядку. 

Особи, які мають право подати апеляцію. 
4. Підстави для скасування або зміни рішень суду першої 

інстанції апеляційним судом. 
5. Рішення, які вправі прийняти апеляційний суд за 

результатом розгляду справи.  

2 

5.  

Кримінальні процесуальні рішення у стадії касаційного 
провадження 

1. Судові рішення, що можуть перевірятися у касаційному 
порядку.  

2. Учасники кримінального процесу, які вправі порушити 
касаційне провадження. 

3. Рішення, які вправі прийняти касаційний суд за 
результатами розгляду справи.  

4. Підстави для скасування вироку, ухвали або їх зміни.  
5. Недопустимість погіршення касаційним судом становища 

засудженого чи виправданого.  
6. Закриття справи касаційним судом. Ухвала касаційного 

суду.  
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6.  

Кримінальні процесуальні рішення у стадії виконання судових 
рішень  

1. Набрання судовим рішенням законної сили.  
2. Наслідки набрання судовим рішенням законної сили.  
3. Порядок виконання судових рішень.  
4. Звернення судового рішення до виконання.  
5. Відстрочка виконання вироку.  
6. Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку. 
7. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку. 
8. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із 

виконанням вироку. 
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7.  

Процесуальний порядок та підстави прийняття рішень в ході 
провадження за нововиявленими обставинами та перегляду 
рішень Верховним Судом України  

1. Поняття, загальні правила та значення стадії перегляду 
судових рішень за нововиявленими обставинами.  

2. Кінцеві рішення стадії перегляду судових рішень за 
нововиявленими обставинами.  

3. Підстави перегляду справи Верховним Судом України. 
4. Рішення, які може прийняти Верховний Суд за наслідками 

розгляду справи. 
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