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СТАНДАРТИЗОВАНА ПРОГРАМА 

підготовки та підвищення рівня кваліфікації помічників суддів місцевих, 

апеляційних судів 

 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Дотримання вимог антикорупційного законодавства. Актуальні 

питання запобігання та протидії корупції в Україні.  

4 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Правове регулювання конфлікту інтересів у сфері правосуддя. 
Законодавчі обмеження для суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 

України “Про запобігання корупції”. Відповідальність за порушення 

антикорупційного законодавства. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: 

теорія і практика. Практика Європейського Суду щодо корупційних 

правопорушень, ознаки провокації та неправомірної вигоди. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинними шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Застосування законодавства з питань протидії домашньому 

насильству. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Етикет службового листування. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Культура професійного мовлення юриста. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Cучасне ділове мовлення. Український правопис: основні зміни. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та 

апеляційних судах України. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм, огляд 

відеороликів 

Етика працівників апаратів судів: міжнародні стандарти та 

національне регулювання. Етичні основи судової діяльності та 

професійна етика працівників апарату суду. Правила поведінки 

працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України № 72 від 

24.12.2020. Дрескод. Етика спілкування працівників суду. Етика 

спілкування в соціальних мережах. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Психологічні особливості комунікативної компетенції. Техніки 

безконфліктного спілкування та керування конфліктом.  



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Основи побудови ефективної команди (тімбілдінг). Вирішення 

конфліктів.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Керування стресом, як протидія професійному вигоранню. Розвиток 

навичок саморегуляції. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Психологічні особливості протидії маніпуляції в діяльності 

працівників апаратів судів. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Взаємодія працівників апаратів судів з громадянами, учасниками 

судових засідань, представниками засобів масової інформації, 

громадськими активістами. Практичні поради під час кризової 

комунікації. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, огляд відеороліків 

Порядок дій працівників апарату суду у надзвичайних ситуаціях 
(пожежа, виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, 

повідомлення про замінування, тощо). 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, огляд відеороликів 

Правовий статус осіб з інвалідністю. Загальні поняття про людей з 

інвалідністю та інвалідність. Особливості спілкування працівників 

апарату суду з особами, які мають інвалідність, зокрема, з порушеннями 

зору, слуху, психічними та інтелектуальними розладами. Уроки 

особливого етикету. Доступність будівель і приміщень судів для осіб з 

інвалідністю та маломобільних груп населення. Інклюзивний суд. Шляхи 

його розвитку. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Запровадження сервісів для вразливих груп населення. Концепція 

віктимізації. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм, огляд 

відеороликів 

Ефективне управління часом (тайм-менеджмент). Планування та 

досягнення мети. Методики оптимізації робочого часу, побудова стратегії 

кар’єрного зростання та саморозвитку. Організація робочого часу в 

умовах пандемії COVID-19. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, перегляд відео 

Гендерні аспекти у роботі суду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Концепція побудови Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи. Підсистеми “Електронний кабінет”, 

“Електронний суд”, “Автоматизований розподіл” та система 

відеоконференцзвязку. Робота з електронною справою. Можливості та 

особливості АСДС. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Створення електронних документів. Дотримання вимог Законів 

України “Про електронні документи та електронний документообіг”, 

“Про електронні довірчі послуги” та вимог Порядку роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання 

на архівне зберігання реєстрація, сканування, обмін процесуальних 

документів, що надійшли через підсистему “Електронний суд”. 

Електронний цифровий підпис та правила його використання в суді. 

Реалізація проекту щодо обміну електронними документами між 

судом та учасниками судового процесу. 



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, огляд відеоролика 

Мережа інтернет. Принципи її функціонування.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, огляд відеоролика 

Основи кібербезпеки. Практичні поради для працівників апарату 

суду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, виконання тестових 

завдань, огляд відеороликів 

Цифровізація правосуддя та застосування технологій штучного 

інтелекту. Допоміжні онлайнові сервіси для юристів.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Практичне використання комплексного інформаційного 

забезпечення “ЛІГА”: ЗАКОН, “ЛІГА”: VERDICTUM.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання щодо провадження справ у суді першої інстанції. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Процесуальні строки розгляду справ (співвідношення розумного 

строку розгляду справи за практикою Європейського суду з прав 

людини із процесуальною практикою в Україні). 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Застосування заходів процесуального примусу в судовому процесі. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Сучасні правила функціонування ефективної команди: суддя, 

помічник судді, секретар судового засідання. На допомогу 

працівникам апаратів судів. Розподіл обов’язків між помічником 

судді та секретарем судового засідання. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості застосування у судовій системі законів України               

“Про звернення громадян” і “Про доступ до публічної інформації”.  

Огляд національної судової практики та практики Європейського 

суду з прав людини.  Розмежування звернень та запитів відповідно до  

Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про доступ 

до публічної інформації”. Відмова у задоволенні вимог, викладених у 

заяві осіб, які звертаються до суду за інформацією у порядку,  

визначеному Законом України  “Про звернення громадян” та випадки 

складання мотивованої постанови про обмеження доступу громадян до 

відповідної інформації під час розгляду звернень. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Медіація як спосіб попередження і зменшення надмірного робочого 

навантаження в судах. Процедура медіації у світовій практиці. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм 

Стандарти написання судового рішення. Структура судового 

рішення. 
2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм 

Підготовка проєктів рішень, ухвал, постанов суду. Внесення судових 

рішень до автоматизованої системи документообігу. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Підстави для скасування (зміни) судового рішення. 
2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм 

Застосування практики Європейського суду з прав людини в 

національному судочинстві. Застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з 

прав людини в національній судовій практиці. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм 



Визнання та допуск до примусового виконання українського судового 

рішення на території іншої країни-учасниці Конвенції про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах 1993.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Верховенство права та його реалізація. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, перегляд відео 

Джерела права в судочинстві. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Докази та доказування в судочинстві. Електронні докази та питання, 

що виникають при їх використанні. Порядок приймання, зберігання 

та знищення речових доказів по справі. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Представництво інтересів у судах. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Участь прокурора в судовому процесі. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Закон України “Про судовий збір”: визначення розміру, порядок сплати 

та повернення судового збору, його відстрочення та розстрочення, 

зменшення розміру та звільнення від сплати судового збору. Порядок 

проведення перевірки зарахування судового збору до спеціального фонду 

Державного бюджету України. Розподіл судових витрат між сторонами. 

Процесуальні витрати, витрати на правову допомогу. Правильність 

розрахунку ціни позову відповідно до чинного законодавства. 
2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Порядок виконання міжнародних договорів з питань надання 

правової допомоги щодо вручення документів, отримання доказів та 

визнання і виконання судових рішень. Оформлення документів при 

виконанні міжнародних договорів і конвенцій щодо надання правової 

допомоги у справах. Порядок вручення судових документів за 

кордоном. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Методика роботи помічника судді з матеріалами судових справ. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Порядок призначення та проведення судової експертизи. Обов᾽язкове 

призначення судової експертизи. Види судових експертиз, строки 

проведення та нормативне встановлення їх вартості. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Застосування судом ефективного способу захисту порушеного права. 

Актуальна практика Верховного Суду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Позовна давність. Порядок обчислення. Наслідки спливу.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Забезпечення позову та його скасування. Заміна одного заходу 

забезпечення позову іншим. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Виконання судових рішень. Органи примусового виконання рішень. 

Оскарження дій виконавчої служби, приватного виконавця. 



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

Особливості звернень суду України із судовими дорученнями до 

іноземного суду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Трудова та виконавча дисципліна. Виконання завдань поставлених 

безпосереднім керівником. Процесуальні строки.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Навички надання домедичної допомоги працівниками апарату суду. 
Психологічна готовність. Залучення випадкових людей для надання 

допомоги. Виклик швидкої допомоги і приведення потерпілої особи у 

відновне положення до прибуття бригади швидкої допомоги. Правила 

поводження в задимлених приміщеннях. Робота з постраждалими, які 

втратили свідомість. Евакуація постраждалих з вибухонебезпечних зон, 

надання  першої домедичної допомоги, зупинка кровотеч, фіксація 

переломів перед евакуацією. Види критичних станів постраждалих. 

 

Цивільна спеціалізація 

 
2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Підготовча частина судового засідання: учасники процесу, перевірка 

явки в судове засідання, виведення свідків із залу суду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Заочний розгляд справи в цивільному процесі. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Правові аспекти застосування вимог Закону України “Про захист 

прав споживачів”. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання захисту права власності. Судова практика 

розгляду справ Верховним Судом. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання, що виникають при розгляді судами сімейних 

спорів. Судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  
Актуальні аспекти судового розгляду спорів щодо спадкування. 

Визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Судова 

практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду цивільних справ щодо позбавлення 

батьківських прав та оспорювання батьківства, сплати аліментів на 

дитину, стягнення аліментів у наказному провадженні. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості виконання рішення суду чи судового наказу в цивільній 

справі. Наслідки невиконання судового рішення. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Застосування  цивільного  законодавства при  розгляді  земельних  

спорів. Актуальна судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості  вирішення  окремих  категорій  житлових  спорів. 

Судова практика. Актуальні питання визнання особи такою, що 

втратила право користування житлом. Проблемні питання розгляду 

справ щодо захисту майнових та житлових прав дітей. 



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду справ про витребування майна від 

добросовісного набувача. Механізм реалізації права власника на 

витребування майна від добросовісного набувача. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Розгляд в апеляційному порядку цивільних справ, пов’язаних з 

відшкодування шкоди. Судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної 

терористичним актом. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Відповідальність за порушення грошового зобов’язання. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання застосування трудового законодавства при 

розгляді цивільних справ. Судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості  розгляду  цивільних  справ  про  визнання  правочинів 

недійсними. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Судова  практика  розгляду  спорів,  що виникають з кредитних 

правовідносин. Актуальна судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Розкриття банками інформації, банківська таємниця щодо 

юридичних осіб. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Вирішення спорів, що виникають з договорів страхування. 

Актуальна судова практика. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Міжнародне усиновлення в позиції Європейського суду з прав 

людини. Особливості розгляду справ про міжнародне усиновлення 

судами України. 

 

Кримінальна спеціалізація 

 
2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Підготовче провадження та його роль у забезпеченні ефективного і 

якісного розгляду кримінальної справи. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Підстави ухвалення та структура виправдувального вироку.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Постановлення вироку судом. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на проведення 

обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів. 



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Оцінка судом матеріалів, що стали правовою підставою для 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій згідно практики 

Верховного Суду. Наслідки в аспекті постановлення 

виправдувального вироку. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Розмежування складів злочинів ст. 115 і ст. 119 Кримінального 

кодексу України та ст.115 і ст.121 Кримінального кодексу України. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості кримінального провадження на підставі угод. 

Процесуальні вимоги щодо укладання угод. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Вирішення клопотання прокурора про закриття кримінального 

провадження за закінченням строків давності. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами                                  

(ст. 286 КК). Особливості кваліфікації та сукупність злочинів. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості провадження щодо кримінальних проступків. Розгляд 

обвинувального акту щодо вчинення кримінального проступку у 

спрощеному провадженні.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Призначення покарання у кримінальних справах. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Звільнення від покарання та його відбування. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Розгляд справ про злочини проти основ національної безпеки 

України, проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Розгляд кримінальних проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми. 

 

Господарська спеціалізація 

 
2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Кодекс України з процедур банкрутства: практика застосування. 

Арбітражний керуючий: особливості призначення та припинення 

його діяльності. Процедура реалізації майна боржника. Застосування 

процедур банкрутства до фізичних осіб.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Питання, що виникають при підготовці справи до судового розгляду. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Забезпечення виконання зобов’язань у господарському судочинстві. 

Відповідальність за порушення господарських зобов’язань. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Окремі види зобов’язань у господарському судочинстві.  



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Практика розгляду спорів про визнання господарських договорів 

недійсними. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду спорів, що виникають при укладенні, зміні, 

розірванні господарських договорів. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Практика вирішення господарським судом корпоративних спорів. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Право власності. Речово-правові способи захисту набутого права. 

Процесуальні аспекти. Розгляд спорів про відшкодування шкоди, 

завданої незаконними діями органів державної влади. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Договірні правовідносини господарського права. Новели у 

господарському судочинстві.  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Застосування норм земельного законодавства при вирішенні спорів у 

господарських судах. Формування земельної ділянки як об’єкта 

цивільних прав. Особливості розгляду господарських справ, що 

виникають з  договорів оренди землі. Правове регулювання відносин, 

що виникають при укладенні, розірванні та поновленні договорів 

оренди землі. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Захист економічної конкуренції. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Судова практика з розглядів спорів у сфері банківської діяльності. 

Особливості розгляду судових спорів, предметом яких є оскарження 

рішень регулятора про виведення банків з ринку. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Практика розгляду судами спорів, що виникають з виконання 

кредитних правовідносин. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Правові висновки Верховного Суду щодо розгляду спорів, що 

виникають з договорів поставки. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості вирішення спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів 

залізничним транспортом. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Розгляд спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Правові питання регулювання найму (оренди), лізингу. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Правові питання регулювання спорів, що виникають з договорів 

оренди нерухомого майна. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Розгляд апеляційним судом як судом першої інстанції справ про 

оскарження рішень третейського суду, оформлення справ, 

оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів після 

розгляду по суті, а також у разі відмови у відкритті провадження у 

справі або повернення заяви про скасування рішення третейського 

суду, міжнародного комерційного арбітражу. Прередача справ на 

архівне зберігання.   



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду справ, що виникають з договорів страхування. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду спорів про стягнення шкоди, заподіяної 

внаслідок порушення природоохоронного законодавства. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Захист прав суб’єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово 

окупованих територіях. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Застосування перехідних положень ГПК України. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Закон України “Про публічні закупівлі”. 

 

Адміністративна спеціалізація 

 
2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Принципи адміністративного судочинства. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Вирішення адміністративних спорів між суб’єктами владних 

повноважень. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Особливості розгляду адміністративних спорів, пов’язаних із 

застосуванням податкового законодавства. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення 

Нарахування штрафних санкцій за нормами Податкового кодексу 

України. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення, огляд відеоролика 

Основні стандарти та принципи ефективного судового захисту в 

міжнародному праві біженців, стандарти та тягар доказування. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення, мозковий штурм 

Особливості розгляду спорів щодо надання статусу біженця та 

додаткового захисту (стандарти доказів при прийнятті рішення про 

надання статусу біженця та застосування контрольного списку судді, 

інформація про країни походження біженців та особливості її 

використання під час розгляду справи, принцип не вислання (non 

refoulement). Провадження у справах про затримання і примусове 

видворення з України іноземців та осіб без громадянства. Практика 

Європейського суду з прав людини. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду спорів стосовно проходження публічної 

служби. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Актуальні питання розгляду справ з приводу державної політики у 

сфері економіки. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Окремі аспекти застосування у судовій практиці адміністративних 

судів норм Митного кодексу України. Правові позиції Верховного 

Суду. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Розгляд справ з охорони довкілля та захисту прав людини. 

2 академічні 

години 
Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Окремі питання розгляду справ з приводу забезпечення 

громадського порядку та безпеки. 



2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Аналіз актуальної судової практики з питань трансферного 

ціноутворення. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості звернення до виконання постанов по справам про 

адміністративні правопорушення щодо стягнення коштів в дохід 

держави (відносно осіб, в яких відсутні РНОКПП).  

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Особливості розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом, 

процесом референдуму. 

2 академічні 

години 

Презентація PowerPoint лекції, обговорення  

Доступ до державної таємниці під час підготовки матеріалів справи 

для передачі їх на розгляд судді. 

 

Тренінги, семінари, семінари-практикуми: 

 

6 академічних 

годин 
Семінар–практикум “Надання домедичної допомоги працівниками 

апаратів судів”. 

(За окремою програмою). 
4 академічні 

години 
Семінар “Українське ділове мовлення”. 

(За окремою програмою). 

4 академічні 

години 

Тренінг “Покращення рівня доступу осіб з порушенням слуху до 

правосуддя”. 

(За окремою програмою). 

6 академічних 

годин 

Тренінг “Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, 

працівників апаратів судів. Громадська безпека”. 

(За окремою програмою). 

8 академічних 

годин 

Тренінг “Особливості розгляду корпоративних спорів. Корпоративні  

спори. Новели корпоративного законодавства”. 

(За окремою програмою). 
8 академічних 

годин 

Тренінг “Роль помічника судді в забезпеченні професійної діяльності 

судді”. 

(За окремою програмою). 

 

Начальник відділу підготовки  

працівників апаратів судів                                                                                                                                                          
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