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1.  Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці. Захист права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини в Україні  (ст.1 протоколу № 1 до ЄКПЛ зі змінами, внесеними 

Протоколом № 11). Порядок виконання  рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон України “Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”. Правові позиції Європейського 

суду з прав людини, викладені в рішеннях ЄСПЛ, які набули статусу остаточних. 

2 

2.  Ознайомлення з рішеннями, які винесенні Європейським судом з прав людини в 2015 - 2016 роках у справах 

відносно іноземних країн про забезпечення гарантій від незаконного прослуховування правоохоронними органами 

мобільних телефонів та інших переговорів; зупинення моніторингу телефонних переговорів; знищення зібраних 

матеріалів, тощо. Зокрема рішення, прийняте ЄСПЛ від 04.12.2015 року у справі “Роман Захаров проти Росії”, 

рішення ЄСПЛ від 12.01.2016 року “Сабо та Віші проти Угорщини” щодо зловживань в таємному спостереженні 

та інші. 

2 

3.  Система національного захисту прав людини: забезпечення права на життя, протидія катуванню чи нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Забезпечення права на справедливий суд. 

Застосування міжнародного досвіду. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікованої Указом  Президії ВР   N 3484-XI  від 26.01.87. 

Повага до прав людини та запобігання дискримінації. 

4 

 



 2 
4.  Застосування договорів про правову допомогу з іншими державами. Застосування міжнародних актів у 

правосудді. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Застосування при ухваленні судових рішень 

Мінської конвенції від 22.01.1993 та Кишинівської конвенції   від 07.10.2002. Шляхи вирішення питань, які 

виникають при застосуванні міжнародних договорів та законодавства інших держав. Практичні питання 

оформлення документів, їх зміст та форма при міжнародному співробітництві під час кримінального 

провадження. Особливості надання правового захисту відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про 

правову допомогу. 

2 

5.  Порядок передачі клопотань про вручення документів з судів України згідно з Конвенцією про вручення за 

кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року. Порядок 

виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення      

документів, отримання доказів та визнання і виконання рішень. Визнання рішення іноземного суду, що не 

підлягає примусовому виконанню. Звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення суду України на 

території інших держав. Особливості звернень суду України із судовим дорученням до іноземного суду. 

2 

6.  Практичні питання застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Особливості застосування 

рішень та висновків Конституційного суду України на процес здійснення правосуддя. 

2 

7.  Правова культура як складова частина демократії. 2 

8.  Ґендерні аспекти в організації роботи суду. 2 

9.  Практична психологія. Логіка. 2 

10.  Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма та процесуального документування. Вимоги до 

написання процесуальних документів. Складання процесуальних документів. Загальні відомості про реквізити 

документів. Методика складання процесуальних документів: форма, зміст, оцінка доказів. Етика ділового 

мовлення. Особливості правопису із врахуванням змін та доповнень до сучасного ділового стилю під час 

складання проектів судових документів. Діловий документ як основний вид писемної форми мовлення. Ділове 

листування: стиль ділових листів, оформлення тощо.  

2 

11.  Застосування в роботі судів першої інстанції постанов Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих 

спеціалізованих судів. Узагальнення судової практики як засіб вдосконалення судової діяльності. Методика 

вивчення та застосування на практиці узагальнень судової практики. Вивчення положень усталених правових 

позицій Верховного Суду України за наслідками перегляду справ з мотивів неоднакового застосування 

законодавства. Ефективні способи систематизації зібраних правових позицій ( способи групування правових 

позицій за галузями права, категоріями спорів та ін.) з метою швидкого їх знаходження для подальшого їх 

використання в роботі.  

2 

12.  Методологія тлумачення і застосування нормативно-правових актів. Застосування аналогії права та аналогії 

закону в судочинстві. Методологія ведення аналітичної роботи в суді.  

2 

13.  Адаптація національного законодавства до міжнародних норм і стандартів. Судочинство України в порівнянні з 2 



 3 
правом Європейського Союзу. Впровадження європейських стандартів з прав людини в українське судочинство.  

14.  Особливості судових експертиз. Питання їх призначення і проведення. Напрямки розвитку судової експертизи. 

Експертизи в кримінальних, цивільних, адміністративних справах та справах про адміністративні 

правопорушення. Призначення і проведення експертиз, у тому числі: будівельно-технічних, товарознавчих, авто-

технічних, психологічних та інших.  Сучасні можливості судово-психологічної та судово-психіатричної 

експертизи. Обов’язкове призначення експертизи. Особливості, строки призначення  та проведення судових 

експертиз.  

2 

15.  Судова влада та ЗМІ: забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності загальних судів. 

Проблеми підвищення авторитету судової влади в українському суспільстві. Моделювання проведення судових 

засідань при допуску до судового процесу засобів масової інформації. Роз’яснення положень Закону України “Про 

інформацію” в частині організації діяльності судів. Моделювання проведення в залі судового засідання  фото- і 

кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню.  Взаємодія зі ЗМІ, організація судового процесу, на якому присутні 

представники ЗМІ. Комунікативний практикум, особливості комунікативної діяльності судової влади, взаємодія в 

комунікації: її рівні та особливості застосування. Взаємодія з громадськістю. Роль громадянського суспільства у 

процесі прийняття рішень. Моніторинг судових процесів. 

4 

16.  Психологія діяльності працівника апарату суду. Засоби оптимізації міжособистісних стосунків працівників 

апарату суду: взаємовідносини судді з помічником, секретарем судового засідання. Психологічні та суспільні 

фактори, їх вплив на здійснення судочинства в судах. Запобігання ефекту професійного вигорання. Правові засоби 

попередження та припинення тиску на суддів з боку учасників процесу або інших осіб з метою вплинути на хід 

або результати розгляду судової справи. Поведінка у стресових ситуаціях. Особливості професійної невербальної 

поведінки, фізіогноміка. Покращення навичок комунікації у роботі з людьми з особливими потребами. 

Психологічні аспекти спілкування з агресивно налаштованими відвідувачами суду. 

2 

17.  Організація роботи суду з питань виконання Закону України “Про звернення громадян”, реєстрація та облік 

звернень громадян. Порядок прийняття та розгляду звернень громадян, здійснення контролю за їх розглядом 

помічником судді, консультантом. Специфіка реєстрації та розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян судом.  

Надання відповіді на звернення громадян  та інформаційні запити громадським діячам, що стосуються місця, часу 

складання суддею присяги, кількості розглянутих суддею справ, кількості скасованих судових рішень, 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Надання відповіді на звернення громадян, що стосується 

вжиття судом заходів реагування на оприлюднення в ЗМІ фактів грубого порушення  Європейської конвенції з 

прав людини судами України.  

2 

18.  Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес, 

відповідно до  Закону України “Про доступ до публічної інформації”  від 13 січня 2011 року  № 2939 – VI. 

Особливості розгляду запитів на отримання публічної інформації.      

2 
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19.  Використання технічних засобів в роботі суду. Фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів. 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради суддів України 

26.11.2010  № 30. Електронний суд . СМС-повістки. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції 

під час судового провадження. Реалізація процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків учасниками 

судового процесу під час проведення судового засідання в режимі відео конференції. Використання шаблонів 

документів в Д-3 та інші способи оптимізації роботи з великою кількістю документів. Концепція електронного 

суду. Використання інформаційних технологій у судах. Сайт суду. 

2 

20.  Реалізація проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Порядок 

надсилання електронних документів. Порядок визначення відповідальних працівників апарату суду щодо 

використання електронного підпису. Випадки застосування електронних цифрових підписів працівниками апарату 

суду. Електронний документообіг суду в частині роботи з документами, що не стосуються розгляду справи 

(накладення резолюції, передача виконавцю, візування шляхом використання інформаційних технологій суду). 

2 

21.  Правове регулювання подачі до суду позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань в 

електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису. Використання сучасних технологій 

(skуpe-зв’язку, чату офіційного веб-сайту суду) для надання інформації учасникам процесу щодо розгляду справ. 

Доступ суддів до електронних ресурсів органів державної влади (Державний реєстр речових прав на нерухоме 

майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо). Висвітлення діяльності 

суду на офіційному веб-сайті та сторінках суду у соціальних мережах. 

2 

22.  Децентралізація повноважень держави у сфері державної реєстрації прав (розширення повноважень нотаріусів у 

сфері державної реєстрації прав нерухоме майно; введення в обіг електронних документів у сфері державної 

реєстрації; строки надання послуг та ставки адміністративного збору; надання інформації з державного реєстру 

прав) у відповідності до Закону України від 26.11.2015 №834 “Про внесення змін до Закону України “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів 

України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, який набрав чинності 01.01.2016 року.   

2 

23.  Практичне використання системи комплексного інформаційного забезпечення “ЛІГА: ЗАКОН”. 2 

24.  Підготовка проектів рішень, ухвал та постанов суду. Внесення  судових рішень до електронної системи 

документообігу суду.  

2 

25.  Загальні правила ведення судового діловодства в  місцевих загальних та апеляційних  судах. Передача справ на 

архівне зберігання. Дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих загальних та апеляційних  судах.   

Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами. 

2 

26.  Служба управління персоналом у державному органі. Система управління державною службою. Службова 

діяльність державних службовців. Оцінювання результатів службової діяльності. Службове розслідування. 

2 

27.  Судове прецедентне право: його перспективи та реальність. 2 

28.  Основні положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016, практичні питання його 2 



 5 
застосування. Напрямки реформування судової системи. Діяльність органів суддівського самоврядування. 

29.  Історичні моменти формування судочинства в Україні. Судова реформа відповідно до Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: забезпечення належності, 

безсторонності та неупередженості суддів із значним підвищенням рівня відповідальності за рішення, які 

приймаються. 

2 

30.  Етичні основи судової діяльності та професійна етика працівників апарату суду. Застосування правил поведінки 

працівників суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33. Риторика. Етика 

спілкування працівників суду з маломобільними групами населення. 

4 

31.  Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Виконання вимог Закону 

України “Про запобігання корупції”.  Проблемні питання заповнення декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та іншими особами. Корупційні прояви: запобігання та відповідальність. Конфлікт інтересів. 

Фінансовий контроль. Помічник судді як суб’єкт корупційних діянь при здійсненні своїх обов’язків в рамках 

патронатної служби. 

2 

32.  Антидискримінаційне законодавство та практика його застосування. Вивчення аспектів застосування положень 

Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.    

2 

33.  Основи тайм-менеджменту. Методики оптимізації робочого часу, побудова стратегії кар’єрного зростання та 

саморозвитку. 

2 

34.  Інновації у судочинстві, проекти нових кодексів, змін до законодавства. 2 

35.  Досудове врегулювання спорів за допомогою судді. 2 

36.  Різні форми впливу на суд, реалізація принципу незалежності судової системи. 2 

a.   

РОЗДІЛ 3. СТАТУС ПОМІЧНИКІВ СУДДІВ, КОНСУЛЬТАНТІВ 

 

 

62 

37.  Статус помічників суддів та консультантів місцевих загальних та апеляційних судів. Порядок  прийому та 

звільнення з посади помічників суддів згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. Функціональні 

обов’язки помічників суддів. Умови та порядок прийняття на службу, проходження служби в судах. Умови оплати 

праці, матеріального, соціального та іншого забезпечення. Посадові інструкції помічників суддів, забезпечення їх 

виконання. Практичне застосування Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 № 14 зі змінами від 03.03.2016 року. Дії помічників суддів в 

екстремальних ситуаціях, їх взаємодія з іншими працівниками суду. Кваліфікаційні вимоги до помічника судді. 

Взаємодія судді, помічника та секретаря судового засідання.  Посадові обов’язки  консультантів. Трудова 

дисципліна та заходи її забезпечення.  

4 

38.  Статус помічника голови суду в місцевих загальних судах та апеляційних судах. Умови та порядок прийняття на 

службу, проходження служби та звільнення з посади помічника голови суду. Завдання та обов’язки помічника 

2 
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голови суду відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Положення про апарат суду. 

Особливості прийому громадян помічником голови суду та надання консультацій громадянам в межах своїх 

повноважень. 

39.  Методика роботи помічника судді з матеріалами судових справ. Участь помічника судді та консультанта в 

підготовці розгляду справи суддею. Підготовка справи до судового розгляду  та підготовка процесуальних 

документів. Роль помічників суддів та консультантів при складанні процесуальних документів та контролю за їх 

виконанням. Підбір законодавчих та інших нормативно-правових актів та матеріалів судової практики. 

Процесуальні заходи щодо дотримання строків призначення та розгляду справ. Практика заочного розгляду справ 

та шляхи вирішення питань, які виникають при цьому. 

4 

40.  Оформлення документів при виконанні міжнародних договорів та конвенцій щодо надання правової допомоги у 

справах. Підготовка документів відповідно до Гаазької Конвенції у разі мешкання відповідача або третьої особи в 

іншій державі.  

2 

41.  Проблемні питання визначення категорій цивільних справ. 2 

42.  Порядок сплати судового збору відповідно ст.6 та ст.7 Закону України  “Про судовий збір”. Розмежування заяв 

майнового і немайнового характеру. Алгоритм обчислення судового збору та перевірки зарахування судового 

збору до спеціального фонду Державного бюджету  України (за допомогою програми Д-3). Дії помічника судді у 

випадку відсутності інформації про надходження відповідного судового збору до спецфонду ДБУ при наявності 

оригіналу квитанції про оплату судового збору. Заповнення обліково-статистичних карток щодо сплати, 

повернення та стягнення з відповідача судового збору.  

2 

43.  Моделювання (відео судового засідання) щодо розгляду судом клопотання у т.ч. усних, наприклад про зміну 

предмету або підстави позову після початку розгляду судом справи по суті, щодо заміни представника позивача 

(відповідача).  

2 

44.  Організація роботи з документами, які містять службову інформацію з грифом “Для службового користування” 

(реєстрація, облік, виготовлення, зберігання). Порядок роботи з документами, що містять конфіденційну 

інформацію, яка знаходиться у володінні держави. Види інформації та порядок роботи з ними. 

2 

45.  Організація роботи по систематизації та кодифікації  законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

опублікованої судової практики. Правила ведення систематичної картотеки нормативно-правових актів та судових 

прецедентів відповідно до класифікатора на паперових та електронних носіях. Порядок ознайомлення працівників 

суду зі змінами в законодавстві. Робота бібліотеки суду. 

4 

46.  Робота зі статистичною звітністю, підготовка та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформацій 

про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій. Етапи статистичного дослідження в судах. Методи 

аналізу правових показників. План статистичного спостереження, його структура. Поняття статистичного 

дослідження в судах.  

2 

47.  Організація роботи з Єдиним державним реєстром судових рішень. Порядок оформлення та направлення судових 

рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Роль помічників суддів та консультантів в організації 

4 
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контролю за порядком оформлення та направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру.  

48.  Організація роботи щодо внесення відповідних відомостей до електронних обліково-інформаційних карток на 

справи та перевірка достовірних відомостей, що містяться в обліково-інформаційній картці на відповідну судову 

справу. Наповнення комп’ютерних програм документообігу у судах відповідної юрисдикції початковими даними 

для формування звітності в автоматичному режимі, формування зведених звітів у цих програмах. Робота з 

програмою EXСEL. Реєстрація і облік судових справ. 

2 

49.  Методологія ведення аналітичної роботи в місцевих загальних судах. Методика узагальнення судової практики. 

Практика заповнення статистичних карток за результатами розгляду справ та типові помилки допущені при їх 

заповненні.  

4 

50.  Облік, зберігання, використання та списання матеріальних цінностей в суді. Матеріальна відповідальність суддів 

та працівників апарату суду. 

2 

51.  Доступ до правосуддя і обслуговування користувачів. Адміністративна складова управління проходження справ в 

судах.  

2 

52.  Завдання та обов’язки помічника судді місцевого загального суду відповідно до Положення про помічника судді 

суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 №14. Здійснення підбору 

законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної справи. Взаємодія помічника 

судді і секретаря судового засідання.  

2 

53.  Фіксування кримінального провадження та судових викликів і повідомлень. Журнал судового засідання. 

Протоколи кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування судового процесу. 

Налаштування конфігурацій повідомлень учасникам справи залежно від категорій: наслідки неявки на попереднє 

судове засідання. 

2 

54.  Загальна характеристика судової статистики в Україні. Організація обліково-статистичної роботи в місцевому та 

апеляційному загальному суді за допомогою технічних засобів.  

2 

55.  Завдання і обов’язки консультанта суду згідно Положення про апарат суду. Планування роботи. Організація 

роботи щодо систематизації та кодифікації законодавства. Особливості проведення прийому громадян та надання 

консультацій в межах своїх повноважень. Методика кодифікації нормативно-правових документів суду. 

2 

56.  Електронно-цифровий підпис. Законодавство та правила використання ЕЦП в суді. Порядок обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу. Порядок надсилання електронних документів. 

Порядок надсилання електронних копій судових рішень до реєстру з використанням електронного цифрового 

підпису. Підписання картки на особу у кримінальному провадженні під час відсутності судді (відпустка, період 

тимчасової непрацездатності тощо). 

2 

57.  Цивільна юрисдикція. Питання розмежування цивільної, адміністративної та господарської юрисдикцій. Аналіз 

типових помилок при застосуванні норм процесуального права (цивільного процесуального, кримінального 

процесуального).  

2 

58.  Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінального провадження в суді апеляційної інстанції: 2 
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законодавче врегулювання. 

59.  Порядок приймання судових справ та документації. Основні вимоги до опрацювання (розгляду) документів, які не 

стосуються розгляду справ. Об’єднання та роз’єднання позовних вимог. Особливості реєстрації в обліково-

інформаційних картках на справу у разі роз’єднання однієї чи декількох поєднаних в одне провадження позовних вимог, 

у разі об’єднання  справ в одну. Порядок приймання, обліку і зберігання речових доказів. Облік виконавчих документів, 

які передаються для виконання до виконавчої служби. 

2 

60.  Підготовка до написання проекту судового рішення Методика складання процесуальних документів. Особливості 

формування тексту судових рішень (лексикологія та граматика, зрозумілість змісту рішення). Культура 

викладення судового акту. Застосування національних стандартів діловодства при складанні процесуальних 

документів. Підбір законодавства для написання проектів рішень. Складання проектів процесуальних документів: 

форма, зміст, оцінка доказів, етика ділового мовлення. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх 

форма. Складання судових рішень (методика складання мотивувальних частин судових рішень). 

2 

61.  Дії помічників суддів в екстремальних ситуаціях, їх взаємодія з іншими працівниками суду. 2 

62.  Дисциплінарна та матеріальність відповідальність помічників суддів з врахуванням підпорядкування посади 

патронатній службі. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Види 

дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних 

справ та її повноваження. 

2 

  

РОЗДІЛ 4. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

 

68 

63.  Способи захисту цивільних прав та інтересів судом: практика застосування. Порядок вирішення питань щодо 

відкриття провадження у справі за позовами, в яких обрано способи захисту цивільних прав не передбачені 

чинним законодавством. Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового 

розгляду. 

2 

64.  Проблемні питання, які виникають при підготовці до розгляду справи за нововиявленими обставинами: підстави, 

вимоги до заяви про перегляд за нововиявленими обставинами. Проблеми доказування при перегляді справ у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.  

2 

65.  Перегляд заочних рішень та рішень за нововиявленими обставинами. Набрання законної сили заочним рішенням 

суду. Порядок обчислення строку набуття законної сили таким рішенням. 

2 

66.  Правочини. Правові наслідки недійсності правочину. Проблеми розгляду спорів про визнання правочинів 

недійсними. Шляхи вирішення  питань, які виникають при розгляді цивільних справ про визнання правочинів 

дійсними або недійсними.  

2 

67.  Окремі проблеми розгляду спорів, що виникають із зобов’язальних правовідносин: динаміка зобов’язальних 

правовідносин, забезпечення зобов’язань. Практика розгляду спорів, що виникають із укладення попереднього 

договору. Особливості розгляду справ, які виникають із окремих договірних зобов’язань. Відповідальність за 

2 
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порушення зобов’язання. 

68.  Особливості провадження за скаргами на дії або бездіяльність державної виконавчої служби. 2 

69.  Строки та терміни в цивільному законодавстві. Поняття та значення строків. Позовна давність. Судова практика 

розгляду справ з порушенням строків. 

2 

70.  Судова практика розгляду спорів за набувальною давністю. 2 

71.  Право спільної власності, виділ частки із майна, припинення права на частку у спільному майні, поділ майна, 

викладення резолютивної частини в рішенні суду. 

2 

72.  Судова практика розгляду спорів про відшкодування майнової та моральної шкоди, у тому числі завданої 

джерелами підвищеної небезпеки, незаконними діями чи бездіяльністю органів дізнання, слідства, прокуратури чи 

суду. 

2 

73.  Право власності та інші речові права. Особливості розгляду справ, пов’язаних з набуттям, припиненням, захистом 

права власності. Проблеми способів захисту права власності та інших речових прав. Визнання права власності, у 

тому числі в разі відсутності чи втрати документа, який посвідчує право власності. Право власника на 

витребування майна від добросовісного набувача. Речові права на чуже майно. Право користування чужим 

майном. Встановлення сервітутів за рішенням суду. 

2 

74.  Право інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом. Судові експертизи об’єктів права 

інтелектуальної власності. Судова практика розгляду спорів щодо захисту права інтелектуальної власності.  

2 

75.  Особливості судового розгляду справ, що виникають із договорів страхування.  2 

76.  Проблемні питання судової практики щодо правового статусу біженців в Україні. 2 

77.  Особливості розгляду справ щодо прийняття, проходження та звільнення з публічної служби. 2 

78.  Проблемні питання пов’язані з розглядом справ щодо обмеження права виїзду боржників за межі України. 2 

79.  Проблемні питання вирішення конкретних категорій справ: земельні, спори щодо самочинного будівництва, 

поділу майна подружжя. 

2 

80.  Недоговірні зобов’язання. Судова практика розгляду спорів про відшкодування майнової та моральної шкоди, у 

тому числі завданої джерелами підвищеної небезпеки; незаконними діями чи бездіяльністю органів дізнання, 

слідства, прокуратури або суду. Відшкодування державою майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину. 

2 

81.  Особливості судового розгляду  справ за позовами про спадщину. Проблемні питання у спадковому праві: 

спадкування нерухомого майна у разі відсутності правовстановлюючих документів; спадкування незавершеного 

будівництва тощо. Набувальна давність та особливість розгляду таких справ. Позови спадкоємців про право на 

спадщину та поділ її в натурі. Визнання заповіту недійсним. Продовження строку для прийняття спадщини. 

Вирішення спорів за позовами кредиторів спадкодавця до спадкоємців, які прийняли спадщину. 

2 

82.  Питання правонаступництва та особливості розгляду судових справ у разі смерті відповідача. 2 



 10 
83.  Особливості захисту гідності, честі та ділової репутації фізичної особи в судовому порядку.  2 

84.  Судова практика розгляду страхових спорів. 2 

85.  Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Визначення судом розміру відшкодування моральної 

шкоди з врахуванням вимог розумності і справедливості. 

2 

86.  Судова практика розгляду справ з застосування судом законодавства, що регулює матеріальну відповідальність 

працівників за шкоду заподіяну роботодавцю. 

2 

87.  Виконання цивільних справ  по мировій угоді. Особливості видачі виконавчих листів у таких справах. 2 

88.  Особливості захисту прав споживачів у судовому порядку.  2 

89.  Стягнення боргу, зобов’язання укласти договір на утримання прибудинкової території, створення, ліквідація 

ОСББ. 

2 

90.  Судова практика із застосування законодавства, що регулює банківську діяльність, зокрема, стягнення коштів за 

договором кредиту, повернення депозитів та інше. Підстави розірвання цих договорів. Вирішення спорів про 

визнання недійсними кредитних договорів з урахуванням вимог ст.ст.15, 16, 509 ЦК України, ст.ст.18, 19 Закону 

України “Про захист прав споживачів” та положень Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”. Розгляд справ за позовами банків про звернення стягнення на предмет 

іпотеки, а саме: нерухоме майно, виселення боржника, а також за позовами банків про дострокове розірвання 

кредитних договорів та стягнення суми боргу. Підстави та порядок звернення стягнення на премет іпотеки. 

Звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду. Визначення початкової вартості предмета іпотеки для 

його подальшої реалізації. Випадки реалізації предмета іпотеки в межах процедури виконавчого провадження, 

передбаченої Законом України “Про виконавче провадження” та в межах Закону України  “Про іпотеку”. Форми 

участі органів опіки та піклування в кредитних спорах. Застосування норм матеріального права при розгляді справ 

із застосуванням Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення 

кредитів в іноземній валюті” від 03.06.2014. 

2 

91.  Застосування аналогії права та закону під час розгляду цивільних та адміністративних справ. Належна мотивація 

судових рішень в цивільних справах. 

2 

92.  Процесуальні гарантії права касаційного оскарження. Об’єкти касаційного оскарження. Межі розгляду справи 

судом касаційної інстанції. Актуальні проблеми касаційного провадження у цивільному процесі. 

2 

93.  Забезпечення ВССУ єдності судової практики окремих категорій справ: житлових, сімейних, цивільних, 

земельних, трудових. 

2 

94.  Забезпечення ВССУ єдності судової практики справ окремого провадження, у тому числі: про усиновлення дітей, 

у тому числі іноземцями та особами без громадянства; про розкриття банками інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб тощо. 

2 

95.  Міжнародні договори і угоди, як джерела цивільного процесуального права. 2 
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96.  Новий порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства (Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, яка затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272, яка визначає порядок витребування 

зазначених документів як з України, так і з-за кордну для громадян України, які постійно проживають за 

кордоном, у тому числі тих, які тимчасово перебувають на території України, іноземців та осіб без громадянства, а 

також для підприємств (установ, організацій), розташованих в Україні, дипломатичних представництв та 

консульських установ України, Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, 

представництв МЗС та території України. 

2 

  

РОЗДІЛ 5. СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

 

 4 

97.  Судова практика застосування норм сімейного та цивільного законодавства при вирішенні майнових спорів між  

подружжям (колишнім подружжям).  

2 

98.  Особливості судового розгляду справ про визначення місця проживання дитини, про позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів, зміну розміру аліментів тощо. Особливості стягнення аліментів на утримання дитини. 

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.  Правові аспекти  захисту прав та інтересів 

малолітніх та неповнолітніх дітей при вчиненні батьками правочинів щодо нерухомого майна. Цивільно – правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей. 

2 

a.   

РОЗДІЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 
12 

99.  Земельні спори. Визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку. 2 

100.  Докази і доказування при вирішенні судом земельних спорів. Особливості земельних відносин в Україні. 

Застосування земельного законодавства при вирішенні цивільних та адміністративних спорів. Розмежування 

підвідомчості справ. 

2 

101.  Судова практика розгляду справ з земельних правовідносин, підсудність земельних спорів по ЦПК та КАС. 2 

102.  Практика розгляду судами спорів, що виникають із земельних правовідносин, у тому числі: 

про встановлення та припинення дії земельних сервітутів та щодо користування чужою   земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб або для забудови, сервітутів (судова практика);  

про визнання недійсними правочинів щодо земельної ділянки; 

про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою; 

про визначення порядку використання земельної ділянки громадянами, яким належить жилий будинок, 

господарські будівлі та споруди на праві спільної власності, тощо.   

Актуальні питання розгляду земельних спорів, у тому числі, стороною яких є органи державної влади та 

2 



 12 
місцевого самоврядування. 

103.  Судова практика розгляду цивільних справ про визнання договорів оренди недійсними. 2 

104.  Строк дії договору оренди в контексті моменту укладення договору оренди землі та набрання ним чинності 

(державної реєстрації договору). Визнання недійсним та розірвання договору оренди земельної ділянки, 

скасування державної реєстрації, судова практика. Недотримання істотних умов договору оренди, як підстава для 

визнання його недійсним. Несплата орендної плати, як підстава для розірвання договору. 

2 

a.   

РОЗДІЛ 7. ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

8 

105.  Особливості вирішення житлових спорів, у тому числі: 

про  захист права власності на житло;  

про приватизацію житла; 

про збереження жилого приміщення за тимчасово відсутнім наймачем та (або) членами його сім’ї та визнання 

особи такою, що втратила право користування житлом;  

про виселення із житла, зокрема,  у зв’язку зі зміною його власника або в разі звернення стягнення на квартиру чи 

житловий будинок, тощо. Застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини при вирішенні національними судами України спорів про виселення 

громадян з житлових приміщень.   

Житлові спори за участю колишніх членів сім’ї власника житла. 

4 

106.  Проблеми співвідношення житлового та цивільного законодавства при вирішенні житлових спорів, у тому числі 

про усунення перешкод у користуванні житлом. Правова природа договорів управління будинками. 

2 

107.  Особливості вирішення судами спорів про відключення квартир у багатоквартирних будинках від централізованої 

системи опалення та підігріву води. 

2 

a.   

РОЗДІЛ 8. ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

 

4 

108.  Шляхи вирішення питань щодо застосування трудового законодавства при розгляді цивільних справ (вирішення 

питання підсудності, встановлення належного відповідача тощо). 

Особливості судового розгляду трудових спорів, у тому числі: 

про поновлення на роботі, про стягнення заробітної плати та інших сум, належних працівникові; 

про відшкодування підприємствами, організаціями та установами  майнової та моральної шкоди працівникам; 

про відшкодування працівниками шкоди, завданої  підприємству, організації чи установі; 

про призначення та перерахунок пенсій та соціальних виплат для категорій громадян, які мають пільги тощо. 

Проблемні питання вирішення трудових спорів. 

Каліцтво на виробництві. 

4 
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a.   

РОЗДІЛ 9. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

32 

109.  Цивільна юрисдикція. Питання розмежування цивільної, адміністративної та  господарської юрисдикцій. Поняття, 

значення і види підсудності цивільних справ. Направлення справ за підсудністю для розгляду справи. Правила 

визначення підсудності справ. Виключна підсудність. Розмежування спорів, які виникають із земельних 

правовідносин між судами цивільної та адміністративної юрисдикції. 

2 

110.  Провадження у справі до судового розгляду. Участь у цивільній справі представника. Підготовка справ до 

судового розгляду. Дії при підготовці   цивільних  справ до судового розгляду. Повідомлення учасників процесу в 

цивільному судочинстві через оголошення у пресі. Порядок забезпечення доказів та судовий розгляд заяв про 

забезпечення позову, виконання ухвал про забезпечення позову. Проведення попереднього судового засідання.    

2 

111.  Сплата судового збору при подачі апеляційної скарги в провадженні за скаргою на дії ДВС, строк дії квитанції про 

сплату судового збору. 

2 

112.  Поновлення строку апеляційного оскарження, критерії поважності причин пропуску строку. Основні критерії 

розмежування позовного і наказного провадження в цивільному судочинстві. 

2 

113.  Загальні вимоги та  особливості формування цивільних та кримінальних справ. Методика роботи помічника судді 

з матеріалами судових справ. Оформлення судових справ при підготовці справи до розгляду. Поняття втраченого 

судового провадження. Порядок відкриття провадження у справі про його відновлення. Розгляд справи про 

відновлення втраченого провадження. 

2 

114.  Позовне провадження. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви. Дотримання процесуальних строків 

при розгляді цивільних справ ( проблемні та спірні питання). Підготовка цивільних справ до судового розгляду. 

Порядок реєстрації та визначення місця проживання фізичних осіб, як підстава при вирішенні питання про 

відкриття провадження по справі. Вимоги до написання процесуальних документів.  

2 

115.  Забезпечення доказів та забезпечення позову. Розгляд заяв про забезпечення позову та заяв про забезпечення 

доходів під час розгляду цивільної справи. 

2 

116.  Судові витрати. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх 

оплати. Розподіл судових витрат між сторонами. Застосування Закону України  “Про судовий збір”.  Порядок 

перевірки працівниками суду зарахування судового збору до бюджету. Застосування ст. 88 ЦПК України при 

стягненні судового збору з відповідача- юридичної особи. 

2 

117.  Проблемні питання застосування процесуальних строків: порядок обчислення, зупинення, наслідки пропущення, 

поновлення та продовження строків. Поновлення строків апеляційного оскарження. Критерії поважності причин 

пропуску строку.  

2 

118.  Практика заочного розгляду справ та шляхи вирішення питань, які виникають при цьому. Розгляд справ у порядку 

наказного провадження: питання та практика. Набрання законної сили заочних рішень та скасування заочних 

2 
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рішень. Набрання законної сили заочного рішення (у разі знаходження відповідача в зоні АТО.) Визначення дати 

видачі виконавчого листа позивачу для звернення його до виконання. Право третьої особи на оскарження 

заочного рішення.    

119.  Особливості розгляду заяв про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території 

України. 

2 

120.  Окреме провадження. Питання розмежування позовного та окремого провадження. Особливості розгляду справ 

окремого провадження. Порядок вирішення питання про залишення заяви без розгляду в разі виникнення спору 

про право, який вирішується в порядку позовного провадження. Особливості розгляду деяких категорій справ 

окремого провадження, у тому числі: 

про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;  

про усиновлення дітей, у тому числі іноземцями та особами без громадянства;  

про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб; тощо. 

2 

121.  Судова практика про оскарження рішень третейських судів. Підстави скасування рішення третейського суду. 

Практика застосування Закону України “Про третейські суди”. Судова практика видачі виконавчих листів за 

рішенням третейських судів. 

2 

122.  Практичне застосування Цивільного процесуального кодексу України, зокрема норм, що регулюють залучення в 

розгляді справ народних засідателів.   

2 

123.  Судові рішення. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма. Рішення суду першої інстанції. 

Зміст ухвали та рішення суду. Складання судових рішень (методика складання мотивувальних частин судових 

рішень). Винесення окремих ухвал по цивільних справах. Направлення окремих ухвал компетентним органам для 

вжиття відповідних заходів реагування. Контроль суду за своєчасністю і повнотою виконання окремих ухвал та 

реагування на випадки невиконання. Виконання рішень апеляційного суду у частині видачі виконавчих листів, 

пілся скасування, повної чи часткової зміни рішення суду першої інстанції. 

2 

124.  Попередня підготовка цивільних справ до розгляду в апеляційній інстанції: порядок вивчення матеріалів справи, 

правила визначення предмету спору, характеру спірних правовідносин, визначення законодавства, що регулює 

спірні правовідносини, здійснення підбору нормативних актів та матеріалів судової практики з аналогічних 

спорів. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Підстави для скасування судових рішень апеляційним 

судом.   

2 

a.   

РОЗДІЛ 10. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

 

 

110 

125.  Розгляд справ про злочини проти власності. 2 

126.  Злочини у сфері службової діяльності. Практика розгляду справ про посадові злочини. Розгляд кримінальних 

справ по перевищенню влади або службових повноважень. Особливості привласнення, розтрати майна від 

заволодіння майном   шляхом   зловживання  службовим  становищем. Проблеми у сфері кваліфікації службових 

2 
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злочинів  та злочинів проти держави. Судова   практика  кваліфікації   злочинів,    передбачених ст.ст. 364 і 365 КК 

України. Судова практика про злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг (розділ 17 КК України).    

127.  Особливості злочинів проти волі, честі та гідності особи. 2 

128.  Розгляд справ про злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Розгляд справ 

щодо посадових та військових злочинів. 

2 

129.  Складання проектів судових рішень згідно вимог КПК України. Зміст і форма судових рішень за КПК України. 

Порядок дослідження доказів. Аналіз доказів та їх оцінка. Визначення доказів недопустимими.  

2 

130.  Судова практика розгляду кримінальних справ про злочини проти життя і здоров’я особи. 2 

131.  Особливості розгляду кримінальних справ  щодо злочинів, вчинених групою осіб, групою осіб за попередньою 

змовою, організованою групою або злочинною організацією. 

2 

132.  Особливості розгляду кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. Кваліфікація та призначення покарання за вчинення зазначених злочинів.  

2 

133.  Особливості розгляду судами кримінальних справ приватного обвинувачення та цивільних позовів у кримінальній 

справі. 

2 

134.  Особливості розгляду кримінальних справ про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Окремі 

аспекти розгляду кримінальних справ про порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили 

смерть потерпілого.  

2 

135.   Підготовка проектів документів слідчого судді. Проблемні питання, які виникають в діяльності слідчого судді 

згідно вимог КПК України. Практика, особливості розгляду клопотань слідчих суддів тимчасових доступів та 

обшуків. Особливості апеляційного розгляду при перевірці ухвал слідчих суддів. Розгляд слідчими суддями 

місцевих судів клопотань про застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового 

провадження. 

2 

136.  Злочини проти громадського порядку та моральності. 2 

137.  Судова практика розгляду кримінальних справ про злочини проти довкілля.  2 

138.  Особливості розгляду кримінальних справ, пов’язаних із корупційними діяннями.  Розмежування кримінального 

проступку, злочину та адміністративного правопорушення в корупційних діяннях. Застосування норм 

антикорупційного законодавства. Особливості розгляду справ про посадові злочини. 

2 

139.  Судовий розгляд справ щодо злочинів проти правосуддя. 2 

140.  Судова практика розгляду кримінальних справ за злочини у сфері господарської діяльності.    2 

141.  Процесуальні заходи щодо дотримання строків призначення, розгляду справ.  Поновлення строку апеляційного 

оскарження, критерії поважності причин пропуску строків. 

2 

142.  Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

і мереж електрозв’язку.  

2 

143.  Практика вирішення питань про розмір відшкодування шкоди при розгляді кримінальних справ.  2 
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144.  Основні засади кримінального провадження та їх реалізація. Принцип змагальності відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України та його реалізація на стадіях судового розгляду. Учасники 

кримінального провадження, їх процесуальні права та обов’язки. Розгляд обвинувального акта в спрощеному 

порядку. 

2 

145.  Цивільний позов у кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди завданої злочином. Особливості 

вирішення цивільного позову при розгляді кримінальної справи, у тому числі у злочинах, пов’язаних з 

порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керували транспортними 

засобами.   

2 

146.  Особливості розгляду кримінальних справ щодо злочинів, скоєних на підставі расової нетерпимості. 2 

147.  Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, обсяг та порядок здійснення. 

Особливості вирішення питань, пов’язаних з екстрадицією в кримінальному судочинстві. Оформлення проектів 

доручень суду про екстрадицію правопорушника на територію України, оформлення клопотання про визнання та 

виконання рішень суду на території інших держав, оформлення та виконання доручень судів іноземних держав 

відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ 

та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу. Практичні питання оформлення 

документів, їх зміст та форма при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження. 

2 

148.  Особливості провадження у справах про злочини вчинені неповнолітніми (глава 38 шостого розділу КПК 

України). Права неповнолітніх у кримінальному процесі на стадіях досудового розслідування та судового 

розгляду кримінального провадження. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Проблемні питання звільнення від кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

2 

149.  Особливості оформлення кримінальних проваджень, підсудних розташованим у районі проведення 

антитерористичної операції місцевим загальним та апеляційним судам. Особливості оформлення та витребування 

кримінальних проваджень, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим місцевим 

загальним та апеляційним судам. 

2 

150.  Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України. Провадження у суді присяжних. Питання, що виникають у судовій практиці при 

обранні судами запобіжних заходів на різних стадіях кримінального процесу та шляхи їх вирішення.  Особливості 

застосування в судовій практиці запобіжного заходу, пов’язаного з позбавленням волі та застави. 

2 

151.  Особливості застосування примусових заходів медичного характеру (глава 39 розділу шостого КПК України). 2 

152.  Тримання під вартою, як один із запобіжних заходів за КПК України. Порядок та підстави обрання даного 

запобіжного заходу. Практика ЄСПЛ із питань “обґрунтованості підозри” та існування ризиків, передбачених 

ст.177 КПК України. Порядок звільнення обвинуваченого з-під варти та взяття під варту із зали суду та 

оформлення відповідних документів в суді. 

2 

153.  Судовий контроль за процесуальними діями, бездіяльністю та рішеннями слідчих та прокурорів на стадії 2 
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досудового розслідування. Слідчий суддя як новий учасник кримінального провадження. Повноваження слідчого 

судді. Оскарження дій прокурора до суду. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

Особливості розгляду судами матеріалів за скаргами на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора (глава 26 

розділу третього КПК України). Негласні слідчі розшукові дії. 

154.  Порядок перевірки заяви про провокацію злочину із сторони працівників правоохоронних органів. Застосування у 

ході перевірки критеріїв, визначених у рішенні ЄСПЛ у справі “Баннікова проти Російської Федерації”.  

2 

155.  Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Підготовка судових справ до розгляду. Межі судового 

розгляду. Спрощення провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Порядок 

ознайомлення засуджених, які перебувають під вартою, з матеріалами кримінальної справи. Проведення 

підготовчого судового засідання. 

2 

156.  Кримінальне провадження на підставі угод (глава 35 розділу шостого КПК України). Угода про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості. Особливості судового провадження на підставі двох і більше угод, укладених у одному 

кримінальному провадженні, щодо особи, обвинуваченої у вчиненні двох і більше кримінальних правопорушень. 

Проблемні питання скасування вироку за наслідками невиконання угоди про примирення чи визнання 

винуватості. 

2 

157.  Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист. Реалізація обвинуваченим права на 

захист.   

2 

158.  Докази та доказування в кримінальному судочинстві. Належність і допустимість доказів. Недопустимість доказів, 

отриманих внаслідок порушення прав та свобод людини. Визнання доказів недопустимими. Значення рішень 

інших судів у питаннях допустимості доказів. Перевірка показань підозрюваного, обвинуваченого, які він давав 

під час досудового слідства. Докази і доказування при розгляді кримінальних справ, пов’язаних з ухиленням від 

сплати податків. 

2 

159.  Судові рішення, їх види, властивості та порядок постановлення. Вирок та його види. Належна мотивація судових 

рішень у кримінальних справах. Законність, обґрунтованість та вмотивованість вироку. Вимоги до складання 

обвинувального акта, порядок затвердження, підписання, підстави повернення обвинувального акта судом. 

Постановлення виправдувального та обвинувального вироку. Виконання судами України законодавства і постанов 

Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку.  

4 

160.  Виконання судових рішень в частині сплати штрафів. Аналіз протиріч між положеннями Інструкції з діловодства 

у місцевих загальних судах (зокрема п.29.14) та ст.26 Кримінально-виконавчого Кодексу. Виконання ухвал суду 

про скасування іспитового строку та направлення засуджених для відбування покарання у вигляді позбавлення 

волі. 

2 

161.  Призначення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків; правила 

складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення  (ст.ст. 70, 71 та 72 КК України).  Звільнення 

2 
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від покарання. Порядок розгляду судом клопотань про зняття судимості. Призначення покарання за ч.4 ст.70 КК 

України та ст.71 КК України з урахуванням призначення покарання за вказаними статтями у разі, якщо вирок суду 

не набрав законної сили. 

162.  Судові витрати у кримінальній справі: види та порядок стягнення. 2 

163.  Основні положення Закону України  “Про застосування амністії в Україні”. Підстави та порядок звільнення осіб 

від покарання на прикладі застосування Закону України  “Про амністію у 2014 році”. 

2 

164.  Виконання ухвал суду за клопотанням установи виконання покарань щодо конфіскації речей та предметів. 

Звернення до виконання вироку суду у частині  стягнення штрафу. Порядок виконання ухвал суду про накладення 

грошового стягнення у кримінальних провадженнях у зв’язку з неможливістю витребування ІПН. 

2 

165.  Випадки застосування спеціальної конфіскації відповідно ст.ст. 96-1, 96-2 КК України. 2 

166.  Особливості  застосування глави  31 “Провадження в суді апеляційної інстанції”  КПК України. Особливості 

застосування глави 18  “Запобіжні заходи, затримання особи” КПК України. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування. Особливості кримінальної відповідальності та покарання 

неповнолітніх.   

2 

167.  Особливості застосування запобіжних заходів на досудовому слідстві (слідчими суддями), в тому числі – 

тримання під вартою, строки і порядок продовження даного виду запобіжного заходу. 

2 

168.  Досудове розслідування. Застосування запобіжних засобів при проведенні досудового розслідування. Слідчі 

(розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії. Особливості проведення допиту за КПК України. Діяльність 

слідчого судді. Основні аспекти перевірки в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів. Розгляд клопотань про 

дозвіл на проведення  негласної слідчої (розшукової) дії. Оцінка доказів отриманих в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Особливості розгляду судом скарг на постанови органу дізнання, слідчого, 

прокурора. Практика розгляду слідчими суддями клопотання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Практика розгляду клопотань слідчих суддів тимчасових доступів та обшуків.  

 2 

169.  Розгляд справ (клопотань) в порядку ст.537 КПК України (оформлення журналів судових засідань з технічним 

фіксуванням і без технічного фіксування). Оформлення справ в порядку ст.537 КПК України щодо застосування 

ст.81, 82 КК України (звільнення засудженого від відбування подальшого покарання за хворобою). Оформлення 

справ, виготовлення журналу судового засідання, проекту ухвали суду за клопотанням про застосування амністії. 

2 

170.  Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 2 

171.  Особливості звільнення від кримінальної відповідальності, правові підстави та порядок. Особливості застосування 

статей 49 та 74 КК України. Розмежування понять звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від 

покарання. 

2 

172.  Проблемні питання вирішення цивільного позову у справах про злочини проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту при настанні страхового випадку. 

2 

173.  Судова практика про злочини у сфері службової  та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг. 

2 
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174.  Розмежування складів злочинів, передбачених ст.115 і ст. 119 КК України. Проблемні питання перекваліфікації. 

Застосування положень ст. 71 КК України. Типові помилки судів першої інстанції при застосуванні ст. 71 КК 

України. Розмежування складів злочинів, передбачених ст.115 і ч.2 ст. 121 КК України. Проблемні питання 

перекваліфікації. 

2 

175.  Судова практика застосування законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення. 

Співвідношення та відмежування складу злочину, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 368 КК України від 

адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 КУпАП. Поняття неправомірної 

вигоди, незаконного збагачення та підкупу в контексті кваліфікації дій за ст.ст. 368, 368-2, 368-3, 368-4 КК 

України. 

2 

176.  Практика застосування кримінально-процесуального законодавства, що регламентує розгляд кримінальних справ 

в апеляційному порядку. Апеляційне оскарження, порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду, залишення 

її без руху і розгляду. Порушення строку на апеляційне оскарження. Судове слідство в суді апеляційної інстанції. 

Обсяг та порядок його проведення. Постановлення вироку у суді апеляційної інстанції.   Практика постановлення 

судами вироків при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку. Судові рішення, на які може бути 

подана апеляція; результати розгляду справи в апеляційному  суді. Порядок перевірки ухвал суду першої інстанції 

і постанов судді. Підстави для скасування або зміни судових рішень ст.409 КПК України. Особливості 

апеляційного розгляду судових рішень, ухвалених за результатами спрощеного провадження. Практика 

повернення кримінальних справ після їх апеляційного перегляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. 

Невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.  

2 

177.  Актуальні проблеми касаційного провадження у кримінальному процесі. Особливості оформлення кримінальних 

проваджень після розгляду в суді касаційної інстанції. 

2 

178.  Аналіз практики ЄСПЛ та застосування норм у національному законодавстві щодо порушення прав людини під 

час судового розгляду кримінальних проваджень. Особливості захисту прав людини у кримінальному 

судочинстві. 

2 

  

РОЗДІЛ 11.   АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО  

 

40 

179.  Адміністративна судова юрисдикція. Питання підсудності адміністративних справ. Проблеми розмежування 

компетенції між адміністративними, господарськими та загальними судами, зокрема розмежування  

адміністративної юрисдикції для загальних місцевих судів  та окружних адміністративних судів. Правові позиції 

вищих судових інстанцій з цього приводу. Структура публічно-правових відносин,  з яких виникають 

адміністративні справи. 

2 

180.  Окремі питання застосування КАС України при здійсненні правосуддя. Особливості розгляду адміністративних 

справ місцевими загальними судами.  

2 

181.  Учасники адміністративного процесу. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі. Права та обов’язки 2 
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інших учасників адміністративного процесу. Представництво в адміністративних справах.  

182.  Докази в адміністративному судочинстві. Порядок їх збирання, дослідження та оцінки судом. 2 

183.  Судові витрати в адміністративному судочинстві та порядок їх розподілу. Процесуальні строки в 

адміністративному судочинстві. Забезпечення адміністративного позову. Об’єднання і роз’єднання позовів. 

2 

184.  Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовка справи до розгляду. Судові виклики та 

повідомлення. Попереднє судове засідання: порядок його проведення, мета та завдання. Скорочене провадження. 

Судові доручення. Вирішення питань забезпечення адміністративного позову. Судові рішення за наслідками 

підготовчого провадження. Оперативність розгляду адміністративних справ. 

2 

185.  Види судових рішень в адміністративних справах та вимоги до їх форми та змісту. Написання судових рішень у 

справах адміністративної юрисдикції (методика складання мотивувальних частин судових рішень), оскарження  та 

набрання ними законної сили. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. 

Роз’яснення судового рішення. 

2 

186.  Підстави та наслідки настання в адміністративному судочинстві процесуального правонаступництва. 2 

187.  Особливості розгляду справ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Вищої   ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

2 

188.  Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи  бездіяльності державної виконавчої служби. 2 

189.  Оскарження дій чи бездіяльності працівників Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих 

в автоматичному режимі. 

2 

190.  Апеляційне та касаційне оскарження.    Перегляд   справи    за    нововиявленими   обставинами   за  положеннями  

КАС України. 
2 

191.  Методична допомога в застосуванні законодавства при вирішенні справ, пов’язаних із соціальними виплатами. 2 

192.  Правові акти як предмет судового оскарження. Особливості розгляду справ про оскарження дій та рішень органів 

державної влади та місцевого самоврядування та інших посадових і службових осіб при здійсненні ними владних 

управлінських функцій, зокрема: Пенсійного фонду України, Управління праці та соціального захисту населення, 

МВС тощо. 

2 

193.  Правові акти як предмет судового оскарження. Особливості розгляду справ про оскарження дій та рішень органів 

державної влади та місцевого самоврядування та інших посадових і службових осіб при здійсненні ними владних 

управлінських функцій. 

2 

194.  Практика вирішення спорів, що виникають при прийнятті, проходженні та звільненні з  публічної служби. 2 

195.  Особливості розгляду адміністративними судами справ щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, 

співвідношення виборчого законодавства та КАС України. Особливості провадження у справах, пов’язаних з 

виборчим процесом. 

2 

196.  Проблемні питання розгляду справ щодо правопорушень, передбачених статтею 130 КУпАП. 2 

197.  Розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції. 2 

198.  Особливості застосування податкового законодавства при розгляді кримінальних, цивільних справ та справ про 2 
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адміністративне правопорушення. 

  

РОЗДІЛ 12.  РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

 

40 

199.  Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. Адміністративне 

правопорушення і адміністративна відповідальність, у тому числі відповідальність неповнолітніх, посадових осіб, 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення 

адміністративних правопорушень, іноземців та осіб без громадянства. Обставини, що виключають 

адміністративну відповідальність. Порядок та підстави звільнення осіб від адміністративної відповідальності 

згідно статті 38 КУпАП. 

2 

200.  Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення та судова практика застосування 

адміністративних стягнень. Підстави повернення матеріалів адміністративного правопорушення для усунення 

недоліків. Докази і доказування у справах про адміністративні правопорушення. Порядок оскарження постанов 

про притягнення до адміністративної відповідальності. Судова практика застосування адміністративних стягнень. 

2 

201.  Судова практика застосування законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення. 

Співвідношення та відмежування складу злочину, передбаченого чч. 1,2 ст. 368 КК України від адміністративного 

корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172
2 

КупАП. 

2 

202.  Проблемні питання розгляду справ, передбачених статтею 124 КУпАП; можливості розгляду в одному 

провадженні справ щодо всіх учасників ДТП в судах першої та апеляційної інстанцій. 

2 

203.  Постанова судді у справі про адміністративні правопорушення. Особливості постанови судді в деяких категоріях 

справ про адміністративні правопорушення. Питання, які виникають при застосуванні законодавства при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення та шляхи їх вирішення. Особливості розгляду  справ про 

адміністративні правопорушення, зокрема у сфері порушення Правил дорожнього руху. 

2 

204.  Порядок звернення до виконання постанов суду про корупційні правопорушення. 2 

205.  Особливості розгляду митних правопорушень, передбачених ст.483 МК України. 2 

206.  Порядок та підстави звільнення осіб від адміністративної відповідальності згідно ст.38 КУпАП. 2 

207.  Проблемні питання виконання покарання у виді штрафу. 2 

208.  Практика розгляду справ про адміністративні правопорушення відповідно до податкового законодавства. 2 

209.  Відвідування судових засідань. 12 

 ВСЬОГО:  470 

 


