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Стандартизована програма
підготовки суддів судових палат у цивільних справах
апеляційних судів в апеляційних округах
2 академічні
години

2 академічні
години

2 академічні
години

2 академічні
години

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Практика розгляду судами спорів, що виникають із земельних
правовідносин.
 Визнання недійсними правочинів щодо земельної ділянки та
державних актів на право власності на землю;
 Право власності на земельну частку (пай), майновий пай
сільськогосподарського підприємства; встановлення та припинення дії
земельних сервітутів та користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб або для забудови;
 Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою тощо (судова
практика);
 Розірвання договору оренди землі;
 Правові висновки Верховного Суду України та Великої Палати
Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин.
Дискусія.
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Актуальні питання провадження сімейних спорів.
 Особливості судового розгляду справ про визначення місця
проживання дитини. Позбавлення батьківських прав;
 Розгляд сімейних спорів в контексті застосування статті 8 Конвенції;
 Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей, інших членів
сім’ї та родичів;
 Майнові права та обов’язки батьків і дітей;
 Договірне регулювання сімейних відносин;
 Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають із сімейних
правовідносин, в тому числі при поділі майна подружжя, що
проживало однією сім’єю без реєстрації шлюбу; майна набутого
одним чи кожним із них унаслідок приватизації; майна, що передане
ним або одним з них для здійснення підприємницької діяльності тощо.
Дискусія.
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Міжнародне законодавство в цивільному судочинстві.
 Визнання та виконання рішень іноземних судів;
 Окремі аспекти застосування норм Закону України «Про міжнародне
приватне право»;
 Конвенції, міжнародні договори про правову допомогу та їх
застосування при розгляді цивільно-правових спорів з іноземним
елементом.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Антикорупційне законодавство.
 Міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні;
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Закони України “Про запобігання корупції” та “Про національне
антикорупційне бюро України”;
 Тлумачення норм антикорупційного законодавства;
 Запобігання та виявлення корупційних правопорушень;
 Моніторинг способу життя;
 Особливості Е-декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань
фінансового характеру.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням фліпчарта
Актуальні питання, які виникають під час розгляду цивільних справ
у апеляційному та касаційному порядку.
 Категорії справ, рішення по яких не підлягає касаційному
оскарженню.
 Правові висновки Верховного Суду України та Великої Палати
Верховного Суду.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Актуальні аспекти судового розгляду спорів щодо спадкування.
 Практика розгляду спорів щодо набуття права власності на земельні
ділянки в порядку спадкування;
 Права і обов’язки спадкодавця, що не входять до складу спадщини;
 Судова практика визнання заповітів недійсними;
 Порядок пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців;
Практика розгляду цивільних справ, що виникають із спадкового
договору;
 Судова практика розгляду цивільних справ про спадщину, що
відкрилася на території проведення антитерористичної операції та на
непідконтрольній органам державної влади України території;
 Правові висновки Верховного Суду України та Великої Палати
Верховного Суду у справах про спадкування.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Вирішення спорів, що виникають із кредитних правовідносин.
 Порядок визначення пені по валютних кредитах;
 Визначення судом заборгованості по кредитному договору, за наявності
попереднього судового рішення чи судового наказу;
 Вирішення питання звернення стягнення на предмет іпотеки після
попередньо ухваленого рішення щодо стягнення заборгованості;
 Призначення експертиз у даній категорії справ;
 Застосування Закону України “Про мораторій на стягнення майна
громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній
валюті” від 03.06.2014 № 1304-VII щодо посилення захисту прав
позичальників;
 Правові висновки Верховного Суду України та Великої Палати
Верховного Суду у спорах, що виникають із кредитних правовідносин.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням фліпчарта
Актуальні аспекти розгляду справ в умовах особливого режиму
 Відправлення цивільного судочинства в умовах особливого режиму (в
період проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних
сил);
Застосування Закону України від 02.09.2014 № 1669-VIII «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції».
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Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Вирішення спорів, що виникають з договорів страхування.
 Перевірка судом апеляційної інстанції правильності розмежування
місцевими загальними судами регресу та суброгації при розгляді спорів
(страхових) про відшкодування шкоди;
 Підстави задоволення регресного позову страховика після виплати ним
страхового відшкодування;
 Наслідки неповідомлення страховика про настання страхового випадку
страхувальником або водієм забезпеченого транспортного засобу, який
спричинив ДТП;
 Судова практика, правові висновки Верховного Суду з цього питання.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Судова практика розгляду справ про захист права власності.
 Проблемні аспекти розгляду в апеляційному порядку цивільних справ,
пов'язаних із захистом права власності;
 Визнання права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем в
судовому та позасудовому порядку;
 Конвенційні стандарти захисту права власності: знакові рішення ЄСПЛ
проти України;
 Судова практика та правові позиції Верховного Суду.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Докази і доказування в цивільному процесі.
 Поняття, засоби, предмет доказування;
 Належність та допустимість доказів, їх збирання та оцінка;
 Обов’язки доказування і подання доказів.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням фліпчарта
Окремі аспекти вирішення спорів, що виникають із трудових
правовідносин.
Дискусія
Інтерактивна лекція
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.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Новітні технології при здійсненні судочинства

Поняття “електронний суд”;

Застосування інформаційних технологій при розгляді цивільних
справ;

Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з
відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
Дискусія
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Інтерактивна лекція
Відшкодування шкоди за цивільним законодавством.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженням
здоров’я або смертю;

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг).
Дискусія.
Інтерактивна лекція
Проблемні питання застосування цивільного процесуального
законодавства.

Представництво, правнича допомога та витрати на неї;

Стягнення судового збору;

Порядок подачі та прийняття апеляційної скарги.
Дискусія.
Інтерактивна лекція
Судова влада та засоби масової інформації.

Забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності суду;

Роль судді-спікера в комунікаційний діяльності.
Дискусія.

Лекції та семінари з психологічної підготовки:
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Інтерактивна лекція
Основи ефективного спілкування в професійній діяльності судді.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Саморегуляція як ключова компетенція судді та фактор професійної
успішності.
Дискусія
Семінар-практикум
Психологічні особливості спілкування з учасниками судового
процесу, які мають досвід психотравмуючого впливу.
(За окремою програмою).
Семінар-практикум
Психологічні особливості спілкування з малолітніми/неповнолітніми
учасниками судового процесу.
(За окремою програмою).
Семінар-практикум
Психологічна експертиза у цивільному процесі: сучасні умови,
особливості, практика.
(За окремою програмою).
Семінар-практикум
Основи саморегуляції та її роль в адаптації до суддівської діяльності.
(За окремою програмою).

Тренінги:
16 академічних
годин
8 академічних
годин
8 академічних

Тренінг: “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди”.
(За окремою програмою)
Тренінг: “Право на повагу до приватного і сімейного життя в світлі
статті 8 Конвенції та практики ЄСПЛ”.
(За окремою програмою)
Тренінг: “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із
кредитних правовідносин”.

годин

(За окремою програмою)
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Тренінг: “Особливості розгляду трудових спорів”.
(За окремою програмою)
Тренінг: «“Особливості розгляду житлових спорів”.
(За окремою програмою).
Тренінг: “Перехід права власності на земельну ділянку. Особливості
розгляду земельних спорів”.
(За окремою програмою)
Тренінг: “Особливості розгляду справ, пов’язаних з визнанням
правочинів недійсними”.
(За окремою програмою)

8 академічних
годин

