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ГОЛОВНІ  ЗАВДАННЯ  
спеціальної підготовки 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Допомогти кандидатам на посаду судді 
розвинути відповідні якості та набути 
професійних знань, умінь і навичок, необхідних 
для  належного виконання повноважень судді: 

 приймати законні, обґрунтовані та справедливі 
рішення; 

  з повагою ставитися до особи;  
 забезпечувати реалізацію її прав і свобод; 
  дотримуватися норм суддівської етики; 
  усвідомлювати високу значущість суду в 

демократичному суспільстві, інтегрованому в 
міжнародне середовище 



Набуття основних умінь 
 та  їх удосконалення 

 

• застосовувати принципи професійної етики; 
• виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених 

законодавством у сфері запобігання корупції; 
• забезпечувати дотримання прав сторін та інших учасників процесу й 

виконання ними обов’язків;  
• володіти навичками міжособистісного спілкування; 
• аналізувати й розв’язувати правові ситуації; 
• керувати судовим процесом у ситуаціях, у яких кожен із його 

учасників прагне зайняти позицію, несумісну й протилежну щодо 
інтересів інших осіб  тощо; 

• досліджувати та оцінювати докази;  
• формулювати та мотивувати  рішення, ухвалене на основі повно та 

всебічно з’ясованих обставин і підтверджених доказами; 
• працювати в команді;  
• користуватися інформаційними технологіями, що застосовуються в 

судах 
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практичній спрямованості спеціальної підготовки, зокрема, 
через формування програм, виходячи із суддівських 
компетенцій (знань, умінь і навичок, притаманних професії 
судді) залежно від досвіду (стажу) роботи 
збалансованості програми спеціальної підготовки шляхом 

поєднання      занять в аудиторії зі стажуванням у судах 
залучення до викладацької діяльності суддів  (до 90 % від 

загальної кількості викладачів/тренерів) 
тренінговій підготовці викладачів/тренерів до застосування 

інтерактивних методів підготовки, які базуються на 
суддівських навичках 
розробці навчально-методичних матеріалів для кожного 

модуля програми  
використанні новітніх ІТ-досягнень у процесі підготовки 
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слухачів, які мають стаж 

роботи на посаді помічника 
судді щонайменше три роки  

 

 
 

слухачів (1 рік навчання) 

65 днів 
 

100 днів 
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У Програмі для помічників відсутні модулі 
   в І блоці “Основи організації суду та діяльності судді” : 
 - Судове управління та доступ до суду  
 -  Запобігання та протидія дискримінації 
 -  Українське ділове мовлення.  

у  VI блоці “Суддівські компетенції”: 
- Нові рішення Європейського суду з прав людини, які набрали статусу 
остаточних  
- Моніторинг судових процесів 
- Аналіз причин скасування чи зміни судових рішень та вивчення правових 
позицій судів касаційної інстанції 
- Мистецтво правового письма та процесуального документування  

Програми на 12 місяців і для помічників (ІІ – V блоки)  
змістовну складову максимально збережено 
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Слухачам важливо: 
 

 простежити способи юридичних міркувань  

  вдосконалити методи аргументації  

  ознайомитись з технікою виконання завдань 

  засвоїти практичні навички вирішення 

конкретних юридичних проблем 

 



 
Дякую за увагу! 
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