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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Національної школи суддів України на 2014 рік  

 
 

№ 

п/п 

Найменування 

наукового заходу 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Очікувані 
результати 

роботи 

Форми та місце 
упровадження 

результатів роботи 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведення наукового 

дослідження з питань 

притягнення суддів до 

дисциплінарної 

відповідальності, 

вивчення міжнародної 

практики  

Вересень 

2014 р. – 

очний 

навчальний 

курс. 

Грудень  

2014 р. – 
дистанційний 

навчальний 

курс 

Керівник групи – 

Іщенко О.П., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

Земляной В.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

юрист України;  

Куйбіда Р.О., головний науковий співробітник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н.;  

Самофал М.М., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України Національної школи суддів України; 

Слободян  Р.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України;  

Розроблені очний та 

дистанційний 

навчальні курси, 

навчально-

методичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення. 

Форма – очна та 

дистанційна 



Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

за згодою: 

Блажівська Н.Є., суддя Вищого адміністративного суду 

України, к. ю. н.; 

Винокуров С.М., член Вищої ради юстиції, секретар 

дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, заслужений юрист 

України; 

Мікулін В.П., член Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, д. ю. н., професор; 

Шевченко А.В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

2. Проведення наукового 

дослідження з питань 

психології судової 

діяльності   

2014 –  

2016 р.р. 

Спільна робоча група Національної школи суддів України та 

Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України.  

(Відділ психологічної підготовки суддів та психологічної 

діагностики) 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення. Форма 

– очна 

3. Проведення наукового 

дослідження щодо 

застосування рішень 

ЄСПЛ в 

адміністративному 

судочинстві  

Вересень 

2014 р. – 

навчальний 

курс; 

4 квартал 

2014 р. – 

навчальний 

посібник   

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України; 

Куйбіда Р.О., головний науковий співробітник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н.;  

за згодою: 

Блажівська Н.Є., суддя Вищого адміністративного суду 

України, к. ю. н.; 

Кобилянський К.М., суддя окружного адміністративного суду 

міста Києва, к. ю. н.; 

Кульчицький Н.С., Урядовий уповноважений у справах 

Європейського суду з прав людини (2012-2013 р.р.)  

Розроблений 
навчальний курс та 

навчально-

методичний/ 

науково-практичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення. Форма 

– очна 



4. Проведення 

порівняльного 

дослідження та 

опрацювання пропозицій 

для розробки 

національних стандартів 

професійної підготовки 

суддів (міжнародні 

документи та досвід 

інших країн, національне 

законодавство, 

національні стандарти 

післядипломної освіти 

тощо) 

1 квартал –  

3 квартал 

2014 р. 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

Здебський О.С., старший науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

Костенко А.В., проректор з підготовки кадрів для судових 

органів Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних зв’язків 

Національної школи суддів України; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки суддів та 

працівників апаратів судів Національної школи суддів України, 

суддя Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений 

юрист АР Крим; 

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

юрист України 

Розроблені 

стандарти 

підготовки суддів в 

Україні, збірник 

наукових статей 

Процес підготовки 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

5. Проведення наукового 

дослідження з питань 

соціального, у т. ч. 

гендерного контексту в 

правосудді в рамках 

реалізації українсько-

канадського проекту 

“Освіта суддів – для 

економічного розвитку” 

2014-2016 

р.р. 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Польна О.О., головний спеціаліст Львівського регіонального 

відділення Національної школи суддів України. 

 

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” 

Розроблений 

навчальний курс 

(попередня тема 

“Розгляд спорів у 

сфері трудових 

відносин”). Елементи 

соціального контексту 

є включеними до 

розроблених в НШСУ 

навчальних курсів 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

Форма – очна 

6. Розробка навчального 

курсу та навчально-

методичного посібника 

для кандидатів на посаду 

судді та суддів загальних 

Вересень 

2014 р. – 

навчальний 

курс; 

4 квартал 

Керівник групи - 

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду 

України у відставці, заслужений юрист України; 

Розроблений 

навчальний курс та 

навчально-

методичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

загальних судів. 

Форма – очна 



судів  “Написання 

судових рішень” 

(з кримінального та 

цивільного судочинства) 

2014 р. – 

навчальний 

посібник   

члени групи: 

Бахарєва Г.М., старший  науковий  співробітник  відділу  

наукових  досліджень  проблем  судочинства  та його  

удосконалення Національної школи суддів України; 

Бойко А.А., помічник проректора з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України; 

Земляной В.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

юрист України;  

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки суддів та працівників 

апаратів судів Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

Шепелєва Н.В., начальник відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції Національної 
школи суддів України, к. ю. н., доцент; 

за згодою: 

Агафонов С.А., суддя Солом’янського районного суду 

м. Києва, к. ю. н.; 

Григорьєва  Л.І., суддя  Верховного  Суду  України, 

заслужений  юрист  України, к. ю. н.; 

Олійник А.С., суддя  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  

розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ,  к. ю. н., доцент; 

Пилипчук П.П., Голова Верховного Суду України         

(2011-2013 р.р.), заслужений юрист України; 

Плахотнюк  К.Г., суддя Голосіївського  районного  суду   м. Києва; 

Сліпченко  О.І., суддя  Апеляційного   суду  Київської  області, к. ю. н.; 

Ткачук  О.С., суддя Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. н., доцент; 

Фазикош Г.В., суддя  Апеляційного  суду  Закарпатської  

області, к. ю. н.; 

Фролов  М.О., суддя  Голосіївського  районного  суду  м. Києва,  к.. ю. н.  

 

Спільно з проектом USAID “Справедливе правосуддя” та 
проектом ОБСЄ “Зміцнення спроможності суддів щодо написання 

судових рішень” 



7. Доопрацювання 

навчального курсу для 

кандидатів на посаду 

судді  та суддів 

“Застосування принципу 

верховенства права та 

тлумачення 

законодавства відповідно 

до практики ЄСПЛ” 

2014-2015 

р.р. 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

Здебський О.С., старший науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

Шукліна Н.Г. проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

юрист України. 

 

Спільно з проектом USAID “Справедливе правосуддя” 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

Форма – очна 

8. Розробка навчального 

курсу для кандидатів на 

посаду судді та суддів 

першого року 

призначення 

“Управління залою 

судових засідань” 

 

3 квартал 

2014 р. – 

очний курс; 

4 квартал 

2014 р. – 

дистанційний 

курс   

Керівник групи - 

Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних зв’язків 

Національної школи суддів України; 

члени групи: 

Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України Національної школи суддів України;  

Павлиш С.О., головний спеціаліст відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

за згодою: 

Агафонов С.А., суддя Солом’янського районного суду                     

м. Києва, к. ю. н.; 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення.  

Форма – очна і 

дистанційна 



Безусова-Попович Л.І., головний спеціаліст із зв’язків з 

громадськістю апеляційного суду Івано-Франківської області, 

Вознюк С.М., Голова Бориспільського міськрайонного суду 

Київської області, 

Кочкова Н.О., суддя Апеляційного суду Дніпропетровської 

області, 

Сімоненко В.М., суддя Верховного Суду України, к. ю. н., 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду Львівської 

області, 

Юровська Г.В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. н.  

 

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” 

9. Розробка навчального 

курсу для кандидатів на 

посаду судді та суддів 

першого року 

призначення 

“Особливості розгляду 

земельних спорів в 

адміністративних судах” 

Червень 

2013 р. – 

грудень 

2014 р. 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

за згодою: 

Волков А.С., суддя Київського окружного адміністративного 
суду; 

Гончар Л.Я., суддя Вищого адміністративного суду України;  

Зінченко О.В., суддя Донецького окружного адміністративного 
суду; 

Катаєва Е.В., заступник голови Одеського окружного 
адміністративного суду;  

Кравчук В.М., суддя Львівського окружного адміністративного 
суду, д. ю. н.;  

Поліщук І.М., суддя Вінницького окружного адміністративного 
суду. 

 

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення.  

Форма – очна. 



10. Розробка навчального 

курсу для кандидатів на 

посаду судді та суддів 

першого року 

призначення “Докази і 

доказування в 

кримінальному 

судочинстві” 

3 квартал 

2014 р. 

Керівник групи - 
Земляной В.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 
України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 
юрист України; 

члени групи: 
Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 
України, к. ю. н.; 

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник відділу 
наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 
Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду 
України у відставці, заслужений юрист України; 

Слободян  Р.В., головний науковий співробітник відділу 
науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 
Національної школи суддів України; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки суддів та 
працівників апаратів судів Національної школи суддів України, 
суддя  Верховного  Суду  України, к. ю. н., заслужений  юрист АР 
Крим; 

Шепелєва Н.В., начальник відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції Національної 
школи суддів України, к. ю. н., доцент; 

за згодою: 

Балацька  Г.А., суддя  Апеляційного  суду  м. Києва; 

Зубарь В.В., суддя  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ; 

Кравченко  С.І., суддя  Вищого  спеціалізованого  суду  
України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ,  к. ю. н.; 

Пилипчук П.П., Голова Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України; 

Фролов  М.О., суддя  Голосіївського  районного  суду  м. Києва,  
к. ю. н.; 

Яновська О.Г., професор кафедри правосуддя Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент. 

 

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення.  

Форма – очна. 



11. Розробка навчального 

курсу для кандидатів на 

посаду судді та суддів 

адміністративних судів 

“Міжнародні та 

європейські стандарти у 

сфері міграції та надання 

притулку: Застосування в 

українській правовій 

системі (судовий 

компонент)” 

Протягом 

року 

Керівник групи - 

Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Гашицький О.В., начальник відділу організації спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів 

України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

Кравчук О.В., старший науковий співробітник відділу науково-
методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 
Національної школи суддів України;  

Семенюк В.М., головний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

Павлиш С.О., головний спеціаліст відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

за згодою: 
Гуляк В.В., суддя Львівського апеляційного адміністративного 

суду; 

Катаєва Е.В., суддя Одеського окружного адміністративного 
суду; 

Коваль М.П., суддя Одеського апеляційного адміністративного 
суду; 

 Пилипець С.В., начальник відділу міжнародно-правового 
співробітництва Вищого адміністративного суду України; 

Смокович М.І., суддя Вищого адміністративного суду України, 
к. ю. н.; 

Щавінський В.Р., суддя Київського окружного 
адміністративного суду. 

 

Спільно з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах 
біженців 

Розроблений 

навчальний курс та 

практичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

адміністративних 

судів. 

Форма – очна. 

12. Розробка навчального 

курсу для суддів 

адміністративних судів 

“Особливості розгляду 

справ, пов’язаних із 

1 півріччя 

2014 р. 

Керівник групи - 

Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Гашицький О.В., начальник відділу організації спеціальної 

Розроблений 

навчальний курс та 

практичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

адміністративних 

судів. 

Форма – очна. 



статусом біженця та 

додатковим захистом” 

підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів 

України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

Кравчук О.В., старший науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України; 

Павлиш С.О., головний спеціаліст відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України; 

за згодою: 

Гуляк В.В., суддя Львівського апеляційного адміністративного 
суду; 

Катаєва Е.В., суддя Одеського окружного адміністративного 
суду; 

Коваль М.П., суддя Одеського апеляційного адміністративного 
суду; 

Пилипець С.В., начальник відділу міжнародно-правового 
співробітництва Вищого адміністративного суду України, 

Смокович М.І., суддя Вищого адміністративного суду України, 
к. ю. н.; 

Щавінський В.Р., суддя Київського окружного 
адміністративного суду. 

 
Спільно з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах 

біженців 

13. Розробка дистанційного 

навчального курсу для 

суддів  “Суддівська етика” 

Вересень 

2013 р. –  

 

червень 

2014 р. 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України; 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ф. н., доцент;  

Земляной В.В., головний науковий співробітник відділу 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

суддів.  

Форма – 

дистанційна 



науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

юрист України;  

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду 

України у відставці, заслужений юрист України; 

Лесик І.Ю., молодший науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України; 

за згодою: 

Козир Т.П., суддя Вищого господарського суду України, 

секретар Ради суддів України; 

Оношко Г.М., суддя Апеляційного суду Київської області у 

відставці; 

Чумаченко Т.А., суддя Вищого адміністративного суду України 

14. Розробка дистанційного 

навчального курсу для 

керівників апаратів та їх 

заступників “Судове 

адміністрування”  

3 квартал 

2013 р. – 

1 квартал 

2014 р. – 

навчальний 

курс; 

2 квартал 

2014 р. –

апробація 

пілотного 

курсу 

Керівник групи - 

Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи: 
Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 
Національної школи суддів України; 

Буряк Н.В., провідний науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України; 

за згодою: 

Безусова-Попович Л.І., головний спеціаліст із зв`язків з 

громадськістю Апеляційного суду Івано-Франківської області; 

Капустинський В.А., керівник апарату Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, к. ю. н.; 

Машарова Я.М., в.о. начальника управління з питань 

організації діяльності судів Державної судової адміністрації 

України; 

Седик Ю.А., радник Голови Державної судової адміністрації 

Розроблений 

навчальний курс 

Навчальний процес 

керівників апаратів 

судів та їх 

заступників.  

Форма – 

дистанційна 



України; 

Чумак Н.А., керівник апарату Апеляційного суду Київської 

області 

15. Підготовка підручника 

“Судоустрій України” 

2013 р. – 

червень 

2014 р. 

Керівник групи - 

Погорецький М.А., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України, завідувач кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,                 

д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і техніки; 

члени групи: 

Захарова О.С., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, адвокат, к. ю. н., доцент; 

Куйбіда Р.О., головний науковий співробітник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н.;  

Кучинська О.П., провідний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України, професор кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,             

д. ю. н., професор;  

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

юрист України; 

за згодою: 

Романюк Я.М., Голова Верховного Суду України, професор 

кафедри правосуддя юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

Яновська О.Г., професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент 

Розроблений 

підручника 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 

першого року 

призначення. 

Форма – очна 

16. Підготовка підручника 

“Кримінальний процес 

України” 

2013 р. – 

вересень 

2014 р. 

Керівник групи - 

Погорецький М.А., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України, завідувач кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,             

Розроблений 

підручника 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

Форма – очна 



д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і техніки; 

члени групи: 

Ахтирська Н.М., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,              

к. ю. н., доцент; 

Кучинська О.П., провідний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України, професор кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,      

д. ю. н., професор;  

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

юрист України; 

за згодою: 

Шибіко В.П., професор кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, к. ю. н., професор, заслужений юрист України; 

Шумило М.Є., професор кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, адвокат, д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки; 

Яновська О.Г., професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент 

17. Підготовка навчального 

посібника “Процесуальні 

документи 

кримінального 

провадження” 

2013 р. – 

вересень 

2014 р. 

Керівник групи - 

Погорецький М.А., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України, завідувач кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,              

д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і техніки; 

члени групи: 

Кучинська О.П., провідний науковий співробітник відділу 

вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів 

Національної школи суддів України, професор кафедри правосуддя 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,       

д. ю. н., професор;  

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

Розроблений 

навчальний посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

Форма – очна 



юрист України; 

за згодою: 

Городовенко В.В., голова Апеляційного суду Запорізької 

області, д. ю. н., заслужений юрист України; 

Гринюк В.О., доцент кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, адвокат, к. ю. н., доцент; 

Сергєєва Д.Б.,  доцент кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., 

старший науковий співробітник; 

Сіроткіна М.В., науковий консультант Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, д. ю. н.; 

Топорецька З.М., асистент кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, к. ю. н.; 

Яновська О.Г., професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент 

18. Підготовка та публікація 

наукових статей за 

напрямами наукових 

досліджень у журналі 

“Слово Національної 

школи суддів України” та 

інших юридичних 

виданнях 

 

Протягом 

року 

Наукові співробітники Національної школи суддів України  Підготовлені та 

опубліковані наукові 

статті 

- 

19. Рецензування наукових, 

науково-методичних робіт  

Протягом 

року  

Працівники Національної школи суддів України, які мають 

наукові ступені та вчені звання 

Підготовлені 

рецензії до наукових 

праць 

- 

20. Організація науково-

практичних конференцій 

з актуальних питань 

судочинства та 

стратегічних напрямів 

розвитку НШСУ 

 

Протягом 

року 

Наукові співробітники Національної школи суддів України Науково-практичні 

конференції 

проведені на 

високому рівні  

- 



21. Підготовка пропозицій із 

впровадження 

інноваційних технологій 

у навчальний процес 

НШСУ  

Протягом 

року 

Керівник групи - 

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, заслужений 

юрист України; 

члени групи: 

Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Іщенко О.П., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних зв’язків 

Національної школи суддів України; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та його удосконалення Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

Костенко А.В., проректор з підготовки кадрів для судових 

органів Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Філіпов В.В., начальник відділу інформаційних технологій 

Національної школи суддів України 

Інноваційні 

технології 

впроваджені в 

навчальний процес 

Підготовка 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апаратів 

судів 

http://www.nsj.gov.ua/ua/about/structure/it/


Перспективні напрямки наукових досліджень 

1. Написання науково-

методичного посібника з 

питань притягнення 

суддів до дисциплінарної 

відповідальності, 

вивчення міжнародної 

практики  

 Керівник групи – 

Іщенко О.П., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи: 

Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

Земляной В.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України Національної школи суддів України, суддя 

Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

Куйбіда Р.О., головний науковий співробітник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н.;  

Самофал М.М., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної школи суддів 

України; 

Слободян  Р.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

Національної школи суддів України;  

Шамрай О.В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої ради юстиції Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

за згодою: 

Блажівська Н.Є., суддя Вищого адміністративного суду 

України, к. ю. н.; 

Винокуров С.М., член Вищої ради юстиції, секретар 

дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, заслужений юрист 

України; 

Мікулін В.П., член Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, д. ю. н., професор; 

Шевченко А.В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

Розробка 

навчального курсу 

Навчальний процес 

кандидатів на 

посаду судді та 

суддів першого року 

призначення. 

Форма – очна та 

дистанційна 



2. Проведення наукового 

дослідження з питань 

досудового 

врегулювання спорів   

 Керівники групи: 

 Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи, к. ю. н., 

професор, заслужений юрист України;  

Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних зв’язків; 

члени групи: 

Бермічева О.В., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ, к. ю. н.; 

Іщенко О.П., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, к. ю. н.; 

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення, 

суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист 

України; 

Мазурок В.А., проректор по забезпеченню організаційної 

діяльності, суддя Верховного Суду України у відставці заслужений 

юрист України;  

за згодою: 

Притика Ю.Д., професор кафедри правосуддя юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д. ю. н., заслужений юрист України;  

Голови/представники пілотних судів України, які співпрацюють 

у рамках українсько-канадського проекту “Освіта суддів – для 

економічного розвитку”. 

 

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” 

Розробка 

навчального курсу 

та навчально-

методичного 

посібника 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

Форма – очна 

 

 


