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Стандартизована програма
підготовки суддів окружних судів (цивільна спеціалізація)
4 академічні
години

2 академічні
години

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Провадження у цивільній справі в суді першої інстанції.
 Проблемні питання відкриття провадження у цивільній справі;
 Дії судді при підготовці цивільних справ до попереднього судового
розгляду.
 Врегулювання спору за участі судді: підстави, порядок, строки.
Підстави для припинення врегулювання спору за участі судді;
 Види та підстави забезпечення позову. Особливості розгляду заяви
про забезпечення позову. Заміна виду або скасування заходів
забезпечення позову. Забезпечення відшкодування збитків відповідача,
які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне
забезпечення);
 Представництво інтересів осіб в судовому процесі адвокатом;
 Розгляд цивільних справ у порядку спрощеного позовного
провадження;
 Поняття “малозначних справ” у цивільному процесі;
 Заходи
процесуального
примусу
у
цивільному
процесі:
попередження, видалення із зали судового засідання, тимчасове
вилучення доказів для дослідження судом, привід, штраф;
 Процесуальні строки розгляду цивільних справ. Збільшення строку
оскарження рішень судів. Практика Європейського суду з прав людини
щодо дотримання розумних строків як складової права на справедливий
судовий розгляд;
 Судовий розгляд в порядку окремого провадження;
 Судові рішення (види, форми);
 Застосування вимог статті 6 Конвенції під час розгляду цивільних
справ.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Застосування цивільного законодавства при розгляді земельних
спорів.

Підсудність спорів;

Особливості доказування у спорах, що виникають із земельних
правовідносин;

Спори, що виникають у правовідносинах з набуття, реалізації та
припинення права власності на земельні ділянки;

Розгляд справ про визнання права власності на земельні ділянки,
щодо яких неможливо визначити територіальну приналежність;

Особливості розгляду цивільних справ за позовами про визначення
порядку користування земельною ділянкою громадянами, яким належить
житловий будинок, споруди на праві спільної сумісної власності;

Особливості розгляду цивільних справ щодо визнання договорів
оренди земельної ділянки не дійсними;

Особливості розгляду цивільних справ щодо оскарження рішень
про виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;

2 академічні
години

2 академічні
години

2
академічні
години

2
академічні
години


Земельний сервітут. Емфітевзис. Суперфіцій;

Практика розгляду судами спорів, що виникають із земельних
правовідносин.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Захист права власності в цивільному судочинстві.
 Проблемні аспекти розгляду цивільних справ, пов'язаних із захистом
права власності.
 Розмежування даної категорії справ між судами адміністративної,
господарської та цивільної юрисдикції;
 Особливості розгляду цивільних справ, пов’язаних із визнанням
права власності на нерухомість;
 Особливості розгляду цивільних справ про визнання права власності
на непідконтрольних Україні територіях;
 Практика судового розгляду справ, пов'язаних з набуттям,
реалізацією, припиненням, захистом права власності та інших речових
прав;
 Правові висновки Верховного Суду щодо захисту права власності;
 Застосування статті 1 Першого протоколу Конвенції під час
вирішення справ, пов'язаних із захистом права власності.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Особливості вирішення окремих категорій житлових спорів.

Проблемні питання визнання особи такою, що втратила право
користування житлом. Розмежування житлових та цивільно-правових
спорів з цього питання;

Спори за участю колишніх членів сім'ї власника житла;

Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутнім
наймачем та/або членами його сім'ї. Питання приватизації таких
приміщень;
 Спори щодо виселення із житла, зокрема, у зв'язку зі зміною його
власника або в разі звернення стягнення на квартиру чи житловий
будинок;
 Застосування статті 8 Конвенції та статті 1 Першого протоколу
Конвенції під час вирішення окремих категорій житлових спорів.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Актуальні питання застосування трудового законодавства при
розгляді цивільних справ.
Особливості судового розгляду трудових спорів:
 про поновлення на роботі;
 про стягнення заробітної плати та інших сум, що належать
працівникові від підприємства, установи, організації;
 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої
працівникам підприємствами, установами, організаціями (в т.ч. справи
про нещасний випадок на виробництві);
 про відшкодування працівниками шкоди, заподіяної підприємству,
установі чи організації; вирішення питання щодо підсудності;
 встановлення належного відповідача.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Судова практика розгляду спорів, які випливають з кредитних
правовідносин.

Визнання недійсним договору споживчого кредиту;
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Особливості застосування строків у спорах за участю кредитнофінансових установ;

Розгляд справ за позовами банків про звернення стягнення на
предмет іпотеки, виселення боржника, дострокове розірвання кредитних
договорів та стягнення суми боргу;

Застосування Закону України “Про мораторій на стягнення майна
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”
від 03.06.2014 р. (зі змінами) щодо посилення захисту прав
позичальників.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди.
 Форми відшкодування спричиненої моральної шкоди;
 Суб’єкти спричинення моральної шкоди;
 Визначення суми відшкодування;
 Тривалість спричинення моральної шкоди.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Особливості виконання рішення суду чи судового наказу в цивільній
справі. Наслідки невиконання судового рішення.

Закон України «Про виконавче провадження» та інші правові акти;

Практика розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність
державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої
служби, під час виконання судових рішень у цивільних справах;
 Наслідки невиконання судового рішення.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Відповідальність за порушення грошового зобов’язання.
 Загальні правила відповідальності за порушення грошового
зобов'язання;
 Спеціальні правові наслідки прострочення виконання грошових
зобов'язань.
Проблемні питання. Судова практика.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Особливості розгляду цивільних справ про визнання правочинів
недійсними.
 Судова практика застосування законодавства та шляхи вирішення
питань, які виникають при розгляді цієї категорії справ;
 Підстави та наслідки визнання правочину недійсним;
 Добросовісний набувач;
 Правові висновки Верховного Суду України (Постанова Пленуму
Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9) та правові
висновки Великої Палати Верховного Суду.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Розгляд судами спорів про захист особистих немайнових прав.
 Загальна характеристика особистих немайнових прав;
 Практика розгляду судами спорів про захист особистих немайнових
прав;
 Правові позиції Верховного Суду щодо захисту особистих
немайнових прав.
Дискусія

2 академічні
години

Інтерактивна лекція
Особливості провадження у справах за участю іноземних осіб.
 Загальні засади провадження за участю іноземних осіб;
 Особливості правового статусу іноземних осіб;
 Судова практика розгляду цивільних справ за участю іноземних
осіб.
Дискусія
2 академічні
Інтерактивна лекція
години
Особливості провадження у справах за участю осіб без
громадянства.
 Загальні засади провадження за участю осіб без громадянства;
 Правовий статус осіб без громадянства;
 Судова практика розгляду цивільних справ за участю осіб без
громадянства.
Дискусія
2 академічні Інтерактивна лекція
години
Гарантії незалежності та суддівської діяльності. Роль голови суду,
органів суддівського врядування та самоврядування в забезпеченні
процесуальної діяльності судді.
 Статус судді в правовій державі (європейський та національний
досвід);
 Загальні засади суддівського врядування та самоврядування.
Структура, система, організаційні форми;
 Порядок здійснення суддівського самоврядування;
 Повноваження зборів суддів та голови суду;
 Підвищення рівня суспільної довіри до суду.
 Комунікативна стратегія суду.
 Європейські стандарти незалежності діяльності судді.
Дискусія
2 академічні Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
години
Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма.
• Типові лінгвістичні помилки при складанні процесуальних
документів.
Дискусія.

Лекції та семінари з психологічної підготовки:
2 академічні
години

Інтерактивна лекція
Основи ефективного спілкування в професійній діяльності судді.
Дискусія
2 академічні
Інтерактивна лекція
години
Саморегуляція як ключова компетенція судді та фактор професійної
успішності.
Дискусія
4 академічних Семінар-практикум
години
Психологічні особливості спілкування з учасниками судового
процесу, які мають досвід психотравмуючого впливу.
(За окремою програмою).
4 академічних Семінар-практикум
години
Психологічні особливості спілкування з малолітніми/неповнолітніми
учасниками судового процесу.
(За окремою програмою).

4 академічних Семінар-практикум
години
Психологічна експертиза у цивільному процесі: сучасні умови,
особливості, практика.
(За окремою програмою).
4 академічних Семінар-практикум
години
Основи саморегуляції та її роль в адаптації до суддівської діяльності.
(За окремою програмою).
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Тренінг: “Професійна психологічна адаптація до суддівської
діяльності”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Захист права власності у світлі статті 1 Першого протоколу
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та
практики Європейського суду з прав людини”
(За окремою програмою).
Тренінг: “Право на повагу до приватного і сімейного життя:
застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Врегулювання спорів за участі судді”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Захист прав внутрішньо переміщених осіб”.
(За окремою програмою).
Тренінг:“Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів
недійсними”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Особливості розгляду справ про захист права власності”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Перехід права власності на земельну ділянку. Особливості
розгляду земельних спорів”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Особливості розгляду житлових спорів”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Особливості розгляду трудових спорів”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із
кредитних правовідносин”.
(За окремою програмою).

