
 

Стандартизована програма 

підготовки суддів місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація)  
 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Підготовче провадження та його роль у забезпеченні ефективного і 

якісного розгляду кримінальної справи 

• проблемні питання організації підготовчого судового засідання; 

• види рішень, які постановляє суд у підготовчому судовому засіданні; 

• підстави та порядок повернення обвинувального акта; 

• розгляд судом скарг на ухвали слідчого судді, постановлені під час 

досудового розслідування;  

• вирішення питань щодо запобіжного заходу в підготовчому судовому 

засіданні. Застосування практики ЄСПЛ під час вирішення питання 

щодо запобіжних заходів. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Проблемні питання судового розгляду кримінального провадження в 

суді першої інстанції 

• загальні положення судового розгляду; 

• безперервність судового розгляду; 

• принцип змагальності та його реалізація під час судового розгляду; 

• роль головуючого у судовому засіданні. Забезпечення порядку у 

судовому засіданні.  

• процесуальні права осіб, які беруть участь у справі, та їх реалізація під 

час судового розгляду; 

• зловживання процесуальними правами з боку учасників судового 

розгляду та реагування на них з боку головуючого по справі; 

• принцип гласності і відкритості судового провадження та його 

обмеження у кримінальному судочинстві. Підстави та порядок 

проведення в залі судового засідання фото-, відео- і кінозйомки, 

звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури та з 

використанням портативних аудіотехнічних пристроїв; 

• проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції. 

 Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

• вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення. 

Процесуальні аспекти (підстави та порядок) повернення суддею 

протоколів для належного оформлення; 

• процесуальні права учасників справ про адміністративні 

правопорушення та їх роз’яснення судом. Право на відвід, на фіксацію 

судового розгляду за допомогою технічних засобів. Забезпечення права 

на захист у справах про адміністративні правопорушення; 

• практика застосування адміністративних стягнень; 

• проблемні аспекти розгляду окремих категорій справ про 

адміністративні правопорушення; 

• практика ЄСПЛ у справах про адміністративні правопорушення. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Виправдувальний вирок 

• підстави для ухвалення виправдувального вироку суду; 

• особливості написання виправдувальних вироків; 

• зміст виправдувального вироку;  

• мотивувальна частина. Оцінка доказів судом та їх викладення у 

виправдувальному вироку; 



• резолютивна частина виправдувального вироку. 

Дискусія. 

4 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої 

інстанції 

• належність, допустимість та достатність доказів; 

• порядок дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні; 

• негласні слідчі дії. Міжнародні стандарти та процесуальні вимоги щодо 

вирішення клопотань про проведення негласної (розшукової) дії; 

• урахування результатів негласних слідчих дій під час доказування у 

кримінальному провадженні. Документи, які підлягають 

розсекречуванню після проведення НСРД;  

• оцінка доказів з точки зору дотримання законності проведення НСРД; 

• недопустимість доказів, отриманих внаслідок порушення прав та свобод 

людини; 

• процесуальний порядок визнання судом доказів недопустимими; 

• значення рішень інших судів у питаннях оцінки доказів; 

• особливості оцінки доказів, отриманих з мережі Інтернет, відео та аудіо-

файлів при розгляді справ за ч. 3 ст. 258 КК України (створення 

терористичної групи чи терористичної організації); 

• викладення оцінки доказів у судовому рішенні. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості кримінального провадження на підставі угод 

• поняття кримінального провадження на підставі угод; 

• угоди про визнання винуватості та про примирення; 

• процесуальні вимоги щодо укладання угод; 

•  добровільність угоди. Перевірка судом волевиявлення учасників процесу 

як ознаки добровільності під час затвердження угоди; 

• межі дослідження та оцінки доказів під час розгляду кримінальних 

проваджень на підставі угоди; 

• проблемні питання використання повноважень суду щодо відмови у 

затвердженні угоди; 

• межі оскарження вироку суду, ухваленого на підставі угоди. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітних 

• загальні засади здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх 

осіб. Міжнародні стандарти; 

• особливості  національного кримінального та кримінального 

законодавства щодо неповнолітніх. Судова практика; 

• особливості призначення покарання неповнолітнім та звільнення від 

відбування покарання з випробуванням; 

• звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх; 

• застосування примусових заходів виховного характеру. 

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами  (ст. 286 КК). 

Особливості кваліфікації та сукупність злочинів 

 загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту; 

 особливості розгляду справ проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту; 



 призначення покарання у справах проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту. 

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості провадження щодо кримінальних проступків 

 інститут кримінальних проступків: новели законодавства та шляхи 

застосування; 

 особливості досудового розслідування кримінальних проступків:  

окремі аспекти здійснення процесуальних та слідчих дій,  

повноваження слідчого суді; 

 розгляд судом клопотання про спрощене провадження щодо 

кримінальних проступків. Судовий розгляд обвинувального акта в 

порядку спрощеного провадження. 

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні питання виконання слідчим суддею обов’язків щодо захисту 

прав людини, передбачених ст. 206 КПК України 

 міжнародні стандарти захисту прав людини у діяльності слідчого 

судді; 

 окремі аспекти застосування суддею положень ст. 206 КПК України; 

 затримання.  

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності слідчого судді  

 національні та міжнародні стандарти захисту права власності під час 

вирішення клопотання щодо арешту майна у кримінальному 

провадженні; 

 арешт майна у національному законодавстві; 

 розгляд слідчим суддею клопотання про арешт майна  

 скасування арешту майна. Оскарження ухвал слідчого судді, 

постановлених за наслідками розгляду клопотання щодо арешту 

майна.  

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Призначення покарання у кримінальних справах 

 індивідуалізація покарання як принцип його призначення; 

 визначення виду та розміру покарання; 

 особливості призначення покарання щодо окремих категорій 

злочинів. 

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на проведення 

обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і документів 

 обшук та огляд : актуальні проблеми розгляду клопотань; 

 актуальні питання розгляду та вирішення клопотань про надання 

тимчасового доступу до речей і документів. 

Дискусія. 

2 академічні 

години  

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Звільнення від покарання та його відбування  

 загальні положення; 

 практика застосування; 

 характеристика підстав та умов звільнення. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 



 Проблемні питання призначення судових експертиз у кримінальних 

справах  

• процесуальні питання проведення експертизи судом; 

• найбільш поширені види експертиз;  

• особливості проведення судово-психіатричних та судово-психологічних 

експертиз, зокрема, психолого-поліграфічної експертизи;  

• оцінка експертом психічних розладів, що впливають на здатність особи 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; 

• допит експерта в судовому засіданні; 

• оцінка судом висновку судової експертизи як доказу в справі. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point  

Діяльність слідчого судді у кримінальному провадженні 

• роль слідчого судді в забезпеченні та реалізації прав підозрюваного, 

обвинуваченого на стадії досудового розслідування; 

• організаційні питання роботи слідчого судді;  

• відводи слідчому судді;  

• повноваження слідчих суддів відповідно до норм КПК;  

• практика застосування норм КПК під час розгляду слідчим суддею 

клопотань слідчого, прокурора;  

• судовий контроль за процесуальними діями, бездіяльністю та 

рішеннями слідчих та прокурорів на стадії досудового розслідування. 

Особливості розгляду слідчим суддею скарг на постанови органу 

дізнання, слідчого, прокурора; 

• оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Розгляд справ про злочини проти основ національної безпеки України, 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

• загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки 

України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; 

• особливості розгляду кримінальних проваджень про злочини, 

передбачені статтями 2583 та 437 КК України; 

• проблемні питання кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, групою 

осіб, злочинною або/та терористичною організацією. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

• загальні засади, обсяг та порядок здійснення; 

• особливості вирішення питань, пов’язаних з екстрадицією в 

кримінальному судочинстві; 

• міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій; 

• практика ЄСПЛ щодо екстрадиції та інших форм міжнародного 

співробітництва. 

 Дискусія. 

2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція 

Доступ до публічної інформації. Огляд національної судової практики та 

практики Європейського суду з прав людини 

 суспільно необхідна інформація; 

 обмеження права на доступ до публічної інформації; 

 легітимна мета і принципи пропорційності при обмеженні доступу до 

публічної інформації. 

Дискусія. 



2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Психологічні особливості спілкування з учасниками судового процесу 

 проблемні питання психологічного спілкування з адвокатом, свідком, 

експертом, перекладачем; 

 особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають досвід 

психотравмуючого впливу. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint 

Психологічні аспекти профілактики професійного вигорання судді 

Дискусія 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint 

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма 

 типові лінгвістичні помилки при складанні процесуальних документів. 

Дискусія 

 

Тренінги: 

 
8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини 

при здійсненні правосуддя” (кримінальна спеціалізація). 
(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

  Тренінг на тему: “Суддівська етика. Доброчесність”. 

(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Актуальні питання щодо арешту майна в діяльності 

слідчого судді”.  (За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Актуальні питання надання слідчим суддею дозволу на 

проведення обшуку, огляду та тимчасового доступу до речей і 

документів”.  (За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Призначення покарання у кримінальних справах”. 

(За окремою програмою) 

16  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Докази і доказування у кримінальному провадженні в 

суді першої інстанції”.   (За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості розгляду судами кримінальних справ 

стосовно неповнолітніх”.   (За окремою програмою) 

16  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Дотримання стандартів прав людини слідчим суддею: 

право на свободу та особисту недоторканність”. 

(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості спрощеного провадження щодо 

кримінальних проступків”.   (За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами  

(ст. 286 ККУ). Особливості кваліфікації та сукупність злочинів”.   

(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Процесуальні інтервенції та методи їх протидії”. 

(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості розгляду судами кримінальних 

проваджень про злочини проти безпеки виробництва”. 
(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Практичні аспекти розгляду судами кримінальних 

проваджень щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів”.   (За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Зміцнення системи судового захисту дітей у конфлікті 

з законом”.   (За окремою програмою) 

16  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Кримінально-правовий захист професійної діяльності 

журналістів”.   (За окремою програмою) 



16  академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”. 

(За окремою програмою) 

 

Тренінги, семінари-практикуми з психологічної підготовки: 

 
8  академічних 

годин 

Тренінг: “ Психологічна адаптація до суддівської діяльності ”. 

(За окремою програмою) 

8  академічних 

годин 

Тренінг: “Соціономічна компетентність судді”. 

(За окремою програмою) 

4  академічних 

години 

Семінар-практикум: “Психологічні особливості спілкування з 

малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу” (ІІ блок).   

(За окремою програмою) 

4  академічних 

години 

Семінар-практикум: “Психологічні особливості ефективного 

спілкування та вирішення конфліктів у професійній діяльності 

суддів”.   (За окремою програмою) 

2 академічні 

години 

Семінар-практикум: “Основи саморегуляції та її роль в адаптації до 

діяльності суддів”.   (За окремою програмою) 

 

Відеолекції: 

 
1 академічна  

година 

(36 хв.) 

 

"Відшкодування шкоди, завданої порушенням правил безпеки 

виробництва".   

(Чайкін І. Б., суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, к. ю. н., викладач Національної школи суддів 

України) 

2.5 академічні 

години 

(1 год. 46 хв.) 

“Звільнення від покарання та його відбування”.  

(Муратова С.О., суддя Київського районного суду м. Харкова, к. ю. н., 

викладач Національної школи суддів України) 

2 академічні  

години 

(1 год. 20 хв.) 

“Практичні аспекти розмежування різновидів множинності злочинів 

– повторність, сукупність та рецидив злочинів”.  

(Муратова С.О., суддя Київського районного суду м. Харкова, к. ю. н., 

викладач Національної школи суддів України) 

3 академічні  

години 

(1 год.57 хв.) 

“Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння”. 

(Шаренко С. Л., голова  Київського районного суду м. Харкова,  суддя, 

доцент,  к. ю. н, заслужений юрист України, викладач Національної школи 

суддів України; Мантуляк Ю. В., суддя Кам’янець-Подільського 

міськрайонного суду Хмельницької області, к. ю. н., викладач Національної 

школи суддів України) 

3 академічні  

години 

(1 год 57 хв.) 

“Особливості виконання судових рішень у кримінальних 

провадженнях”.  

(Бабайлова Л. М., суддя Деснянського районного суду м. Києва, викладач 

Національної школи суддів України; Чайкіна О. В., суддя Дзержинського 

районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, к. ю. н., 

викладач Національної школи суддів України) 

2,5 академічні  

години 

(1 год.47 хв.) 

“Практика застосування законодавства у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотиків”. 

(Ахтирська Н. М., доцент кафедри кримінального права і криміналістики 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, к. ю. н.) 

3 академічні  

години 

(1 год 48 хв.) 

“Особливості здійснення кримінальних проваджень щодо 

неповнолітніх”. 

(Бабайлова Л. М., суддя Деснянського районного суду м. Києва, викладач 

Національної школи суддів України) 



 

 

3 академічні  

години 

(1 год 54 хв.) 

“Сучасний стан та тенденції протидії торгівлі людьми в Україні”. 

(Горбунова О. Г., старший експерт Програми протидії торгівлі людьми 

Представництва МОМ в Україні, Никифоряк Л. П, суддя Донецького 

апеляційного суду, викладач Національної школи суддів України) 


