


Стажування є складовою 
частиною спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, що 

здійснюється Національною 
школою суддів України у строк, 

передбачений законом 
 



Стажування 

У формі візитів до: 

Прокуратури 

Виконавчої служби 

Пенітенціарної 
системи 

Органів, що 
здійснюють 

досудове 
розслідування 

Адвокатських 
бюро/об’єднань 

У формі практичної 
підготовки в 

місцевих судах 



Набуття 
практичних  

умінь і 
навичок 

підготовки та 
проведення 

судового 
засідання у різних 
категоріях справ 

підготовки 
проектів судових  
рішень у різних 

категоріях 
судових справ 

організації 
щоденного 

робочого графіка 

взаємодії зі 
структурними 
підрозділами 

апарату суду та 
його персоналом 

Мета практичної підготовки  
в місцевих судах  



Уміння та навички  
за результатами стажування  

 самостійної організації здійснення правосуддя на 
професійній основі; 

 аналізу та тлумачення положень нормативно–
правових актів, договорів, індивідуальних 
правових актів; 

 формулювання обґрунтованих правових позицій; 
 застосування принципу верховенства права; 
 складання процесуальних документів; 
 ведення та керівництва ходом судового 
    засідання тощо 



Стажування в місцевих судах,  
які розглядають цивільні справи 

Вивчити  судову практику  
розгляду різних категорій цивільних справ, зокрема про: 

 
перехід права власності на земельну ділянку 
визнання правочинів недійсними  
спадкування 
захист права власності 
відшкодування шкоди  
розгляд сімейних справ 
кредитні справи  
земельні спори тощо 
застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та практики Європейського cуду з прав людини 



 
Стажування  

в місцевих господарських судах  
 Вивчити  судову практику  

розгляду різних категорій господарських справ, зокрема про: 
 

 укладення, зміну, розірвання господарських договорів 
 визнання правочинів (господарських договіорів) недійсними 
 банкрутство  
 право власності та інших речові права 
 вирішення спорів, що виникають із договорів страхування 
 корпоративні спори 
 спори за участю іноземних суб’єктів господарювання та застосування  

міжнародних угод  
 спори, що виникають у сфері прав інтелектуальної власності , тощо 

 
 застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці 
 



Ознайомлення з  
діяльністю 
відповідних 

органів 

Розуміння їх 
роботи 

Визначення напрямів 
співпраці для забезпечення 
належної організації роботи 

в майбутньому 

Мета навчальних візитів 



Завдання візитів 
 

кандидати мають ознайомитися: 
 із процесом підготовки адвоката до судового засідання, 
участі адвоката в процесуальних діях 
 з роботою прокурорів при підготовці до участі в судових 
засіданнях для підтримання обвинувачення, а також 
здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах та застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян 
 із процесом підготовки до виконання та виконанням 
рішення суду 



 
 

За результатами стажування  
кандидати повинні набути досвід: 

  
 

 підбору актів 
законодавства та 

матеріалів судової 
практики, які необхідні 
для розгляду конкретної 

судової справи 

здійснення контролю за своєчасним 
проведенням експертними установами 
експертних досліджень, призначених у 

справах , своєчасним виконанням 
органами внутрішніх справ постанов 
судді про примусовий привід, а в разі 
невиконання таких судових рішень – 

складання проектів відповідних 
нагадувань 

володіння формами та методами взаємодії 
місцевого суду відповідної юрисдикції з 
органами прокуратури, пенітенціарної 

служби, виконавчої служби, 
правоохоронними органами, що 

здійснюють досудове розслідування, та 
організаційними формами адвокатської 

діяльності  

підготовки проектів запитів, листів, інших 
матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної 

справи, проектів судових рішень, інших 
процесуальних документів, які приймаються 

суддею, проектів виконавчих документів 

оформлення копій 
судових рішень для 

направлення сторонам у 
справі та іншим особам, 

які беруть участь у 
справі, відповідно до 

вимог процесуального 
законодавства, 

здійснення контролю за 
надсиланням копій 

судових рішень 



Підведення підсумків стажування 

здійснюється суддею–наставником. Підсумки 
стажування відображаються у його висновку з 
урахуванням результатів виконання слухачем 
завдань стажування на підставі об’єктивних 
відомостей, якості звіту слухача про 
проходження стажування, набутих фахових 
умінь і навичок, особистих моральних якостей та 
професійної культури слухача, виявлених у ході 
стажування  

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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