
Інформація про роботу  

Національної школи суддів України у І півріччі 2016 року 



УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПЕРІОДИЧНЕ НАВЧАННЯ СУДДІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ СУДДІВ УКРАЇНИ 

у 1 півріччі  2016 року 

№ 

з/п 

Найменування 

структурних 

підрозділів 

за кошти Державного бюджету за кошти міжнародних організацій 
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посаду 

судді 
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на 

посаду 

судді 

призна-

чених на 

адмін. 

посади 

призна-

чених на 

посаду 

судді 

обраних 

на посаду 

судді 

призна-

чених на 

адмін. 

посади 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Відділ підготовки 

суддів  
229 588 221 603 1641 84,85 293 293 15,15 1934 

2 
Дніпропетровське 

регіональне відділення 
146 81 16 278 521 84,2 98 98 15,8 619 

3 
Львівське регіональне 

відділення 
132 86 10 197 425 78,0 120 120 22,0 545 

4 
Одеське регіональне 

відділення 
77 100 211 388 88,4 51 51 11,6 439 

5 
Харківське 

регіональне відділення 
187 182 230 599 82,9 124 124 17,2 723 

6 
Чернівецьке 

регіональне відділення 
59 51 352 462 97,3 13 13 2,7 475 

7  ВСЬОГО 830 1088 247 1871 4036 85,2 699 699 14,76 4735 



Порівняння показників проведення підготовки суддів 

у Національній школі суддів України  

у І півріччі 2015 і 2016 років 
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Порівняння показників проведення підготовки суддів  

у Національній школі суддів України  

у І півріччі 2015 і 2016 років 
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УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ 

 

ПРО ПІДГОТОВКУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ СУДДІВ УКРАЇНИ  

         у 1 півріччі  2016 року  

         

№ 

з/п 

Найменування 

структурних 

підрозділів 

за кошти Державного бюджету за кошти міжнародних організацій 
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підготовка 

працівн. апаратів 

судів та 

підвищення іхньої 

кваліфікації 
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%
 

підготовка 

працівн. 

апаратів судів та 

підвищення 

іхньої 

кваліфікації 
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%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Відділ підготовки  

працівників апаратів 

судів 

1903 1903 95,0 100 100 5,0 2003 

2 

Дніпропетровське 

регіональне 

відділення 

309 309 100,0 0 0 0,0 309 

3 

Львівське 

регіональне 

відділення 

207 207 80,8 49 49 19,2 256 

4 
Одеське регіональне 

відділення 
334 334 92,3 28 28 7,7 362 

5 

Харківське 

регіональне 

відділення 

272 272 100,0 0 0 0,0 272 

6 

Чернівецьке 

регіональне 

відділення 

239 239 71,1 97 97 28,9 336 

7           ВСЬОГО 3264   92,3   274 7,7 3538 



Порівняння показників проведення  

підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації  

у Національній школі суддів України  

у І півріччі 2015 і 2016 років 
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+23,63% 



Порівняння показників проведення  

підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації  

у Національній школі суддів України  

у І півріччі 2015 і 2016 років 
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1. Забезпечення підготовки суддів,  

зокрема за допомогою міжнародних проектів, організацій і програм 

1.1. Проведені тренінги: “Зв‘язки з громадськістю в судах”, “Застосування 

Конвенції та практики ЄСПЛ” (початковий рівень) - загальні та адміністративні 

суди, “Законодавче регулювання захисту персональних даних”, “Розгляд 

слідчими суддями клопотань про застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні”, “Забезпечення принципу гендерної рівності та 

недискримінації при здійсненні правосуддя”, щодо протидії торгівлі людьми 

Проведено 26 тренінгів 

1.2. Розроблені навчальні курси: 

 1) “Захист права власності в світлі статті Першого протоколу до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ” 

Розроблено та апробовано 3 одноденні навчальні курси, 

збірку навчальних матеріалів курсу. 

Підготовлено суддів-викладачів (тренерів) 

2) “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини” 

 

4 дистанційні навчальні курси 

Блоки: 

1. Загальний 

2. Цивільний 

3. Адміністративний 

4. Кримінальний 

Проведено апробацію адміністративного блоку 

дистанційного навчального курсу  

3) “Антикорупційне законодавство. Практика застосування 

антикорупційного законодавства. Відповідальність за вчинення корупційного 

правопорушення” 

Тренінг 2 денний. 

Збірка навчальних матеріалів 



курсу. 

Підготовлено суддів-викладачів (тренерів) 

1.3. Розпочато розробку навчальних курсів: 

 1) “Комунікації в судовій діяльності” 

 

Розпочато роботу над 2 денним навчальним курсом 

(тренінгом) 

2) з мови судово-процесуальної сфери 

 

Розпочато роботу над розробкою модуля курсу 

 3) “Особливості розгляду судами кримінальних справ за участю 

неповнолітніх” 

Розпочато роботу над 1 денним навчальним курсом 

(тренінг)  

Збірка навчальних матеріалів 

1.4. Апробовано розроблені навчальні курси: 

“Психологічна адаптація до суддівської діяльності”, “Антикорупційне 

законодавство та практика його застосування”; “Особливості розгляду судами 

кримінальних справ стосовно неповнолітніх”; “Захист права власності в світлі 

статті 1 Першого протоколу до Конвенції та практики ЄСПЛ” - для суддів 

цивільної, господарської та адміністративної спеціалізації, “Застосування 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини” для суддів адміністративних судів 

Проведено 9 апробацій навчальних курсів 

2. Забезпечення підготовки викладачів (тренерів),  

зокрема за допомогою міжнародних проектів, організацій і програм 

2.1. Проведені тренінги: з методики викладання та розробки навчальних курсів, 

“Управління залою судових засідань”; “Призначення покарання у кримінальних 

справах”; “Судове адміністрування”; “Антикорупційне законодавство та 

практика його застосування”; “Комунікації в судовій системі”, “Покращення 

рівня навиків спілкування та роботи працівників суду із людьми з інвалідністю” 

 

Проведено 6 тренінгів 

2.2. Розробка навчальних курсів для викладачів: 

Підготовка навчального посібника для викладачів “Інтерактивні методи 

 

Розпочато розробку навчального посібника 



навчання у підготовці суддів”.  

3. Заходи щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді,  

зокрема за допомогою міжнародних проектів, організацій і програм 

3.1. Перелік розроблених навчальних курсів:  

“Управління часом в суддівській діяльності” 

 

 

Розроблено 2 денний навчальний курс. Сформовано 

збірку навчальних матеріалів курсу 

3.2. Розпочато розробку навчальних курсів: 

 1) “Комунікації в судовій діяльності” 

 

Розпочато роботу над навчальним курсом 

2) “Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав 

людини при здійсненні правосуддя” (блок І. Основи організації суду та 

діяльності судді)” 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 

3) “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики ЄСПЛ місцевими загальними судами України” (блок ІІ. 

Цивільне судочинство) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 

4) “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та  практики ЄСПЛ при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення та кримінальних справ”(блок ІV. Кримінальне судочинство 

та судочинство у справах про адміністративні правопорушення) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 

 

5) “Європейська система захисту прав людини. Застосування ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ адміністративними судами України” 

(блок V. Адміністративне судочинство) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 

6) “Загальні засади написання судових рішень у цивільному, 

кримінальному, адміністративному та господарському судочинствах” (блок І. 

Основи організації суду та діяльності судді) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 



7) “Написання судових рішень” (блок ІІ. Цивільне судочинство;блок ІІІ. 

Господарське судочинство) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів курсу 

8) “Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та судочинстві 

у справах про адміністративні правопорушення” 

(блок ІV. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Розпочато роботу над навчальним курсом, збіркою 

навчальних матеріалів 

курсу 

4. Забезпечення підготовки працівників апаратів судів,  

зокрема за допомогою міжнародних проектів, організацій і програм 

4.1. Проведені тренінги: ІІІ етап навчальної програми з питань судового 

адміністрування, “Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників 

суду із людьми з інвалідністю” 

Проведено 3 тренінги 

4.2. Перелік розроблених навчальних курсів:  

1) “Судове адміністрування” 

 

 

 

Дистанційний навчальний курс і збірку навчальних 

матеріалів курсу розміщено на платформі дистанційного 

навчання. 

Проведено засідання робочої групи із ознайомлення 

викладачів курсу “Судове адміністрування” з 

особливостями роботи дистанційної платформи навчання. 

Проведено апробацію дистанційного навчального курсу. 

2) “Комунікації в судовій діяльності” 

 

 

Дистанційний навчальний курс і збірку навчальних 

матеріалів курсу розміщено на платформі дистанційного 

навчання. Проведено апробацію дистанційного 

навчального курсу 

5. Завершена в звітний період або ведеться розробка навчальних курсів:  

”Рівного доступу жінок до правосуддя” 

”Розгляд справ щодо насильства в сім‘ї” 

“Управління залою судового засідання” 

Навчальні курси для слідчих суддів та суддів загальної 

юрисдикції очної та дистанційної форм підготовки 



6. Розширено зв’язки та розпочато співпрацю (в основному - розробка навчальних 

програм для суддів) з: 

 проектом Ради Європи “Підтримка впровадженню судової реформи в 

Україні”; 

 Проектом Женевський центр демократичного контролю над збройними 

силами (Підписано Меморандум про взаєморозуміння) та ГО  “Ла Страда–

Україна”; 

 Представництвом Данської Ради з питань біженців в Україні; 

 Міжнародною консалтинговою компанією TetraTech DPK 

4  

Проекти/організації 

7. Скоординоване виконання заходів робочих планів проектів МТД за участі 

НШСУ, які реалізуються в рамках міждержавних угод (США, Канада), Плану 

дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, Плану дій Ради Європи 

для України 2015-2017 рр,  Програмного документу діяльності Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, , а саме: 

1) USAID “Справедливе правосуддя”; 

2) “Освіта суддів – для економічного розвитку” (за підтримки Уряду Канади); 

3) “Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні”(за підтримки уряду Канади); 

4) ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя”; 

5) ОБСЄ “Розробка стандартизованих програм підготовки суддів”; 

6) ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”; 

7) ЄС-РЄ “Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні”; 

8) ЄС-РЄ “Посилення імплементації європейських стандартів  прав людини в 

Україні”; 

9) ЄС-РЄ “Адвокація та підвищення спроможності Уряду у сфері міграції”; 

10) ЄС-РЄ “Сприяння доступу жінок до правосуддя в  країнах Східного 

партнерства”; 

11) Програми розвитку комерційного права (CLDP) Міністерства торгівлі США. 
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8. Підготовлено витяги з рішень ЄСПЛ, рекомендовані для вивчення при 

підготовці до первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів 

загальної юрисдикції, які звернулися до ВККСУ із заявами про рекомендування 

для обрання безстроково, для розміщення на офіційному веб-сайті НШСУ та 

Розміщено витяги з рішень ЄСПЛ для розміщення на 

офіційному веб-сайті  



 

 

доповідну записку про виконання цього доручення (доповідна записка від 

29.02.2016 № 78) 

9. Здійснено випуск чотирьох номерів фахового загальнодержавного науково-

практичного та науково-методичного юридичного видання “Слово 

Національної школи суддів України” 

Підготовлено випуск чергового номеру журналу № 4 (13) 2015, 

завершується робота над макетом № 1 (14) 2016, розпочато 

роботу над макетом № 2 (15) 2016 

10. Підготовлені до друку посібник “Написання судових рішень у цивільному і 

кримінальному судочинстві” та “Концепція національних стандартів 

суддівської освіти” (двомовне видання) 

_____ 

11. Підготовлено інформацію про правові позиції, викладені у рішеннях ЄСПЛ, які 

є у Переліку завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів 

Підготовлено інформацію про правові позиції, викладені в 

рішеннях ЄСПЛ 

12. Підготовлено проект Програми іспиту, базу тестових запитань у складі 236 

завдань та 40 модельних судових справ  для проведення іспиту під час 

кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Верховного Суду 

України. 

Проект Програми іспиту, база тестових запитань у складі 

236 завдань та 40 модельних судових справ передано 

ВККСУ. 

13. Підготовлено науково-методичні підходи до проведення відбіркового іспиту на 

етапі добору кандидатів на посаду судді. 

Розроблена Концепція проведення відбіркового іспиту 

передана ВККСУ. 

14. Проведені засідання робочих груп розробників навчальних курсів Проведено 16 засідань 

15. Організовано виступи з лекціями міжнародних експертів в рамках підготовки 

суддів 

Організовано 2 рази 

16. Здійснена перша поставка до НШСУ обладнання для реалізації проекту 

“Електронна школа” (Українсько-канадський проект “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” – перший транш-частина серверного обладнання) 

___ 



Інформація про використання асигнувань  
 

У 2016 році для забезпечення діяльності Національної школи суддів України  Законом України “Про Державний 

бюджет України на 2016 рік ” передбачені  асигнування  в сумі 26 706,8 тис. грн. за загальним фондом та 100,0 тис. грн. за 

спеціальним фондом. 

У тому числі:  

Показники 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Надійшло коштів Використано Затверджено 

кошторисом на 

рік 

Надійшло 

коштів 

Використано 

Заробітна плата 17 520 100,00 8 799 200,00 8 639 993,88    

Нарахування на оплату 

праці 
3 873 100,00 1 945 800,00 1 881 626,92 

   

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
347 500,00 21 8000,00 70 554,30 100 000,00 53 500,00 35257,56 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
520 000,00 326 900,00 163 788,56 

   

Видатки на відрядження 100 000,00 80 000,00 24 004,11    

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 
768 500,00 456 600,00 280 968,97 

   

Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку 

2 000,00 - 

    

Стипендії 3 570 800,00 977 600,00     

Інші поточні видатки 4 800,00 4 800,00 1 585,46    

Разом 26 706 800,00 12 808 900,00 11 062 522,20 100 000,00 53 500,00 35257,56 
 

У межах затверджених асигнувань забезпечено своєчасну оплату праці працівників Національної школи суддів 

України, суддів – викладачів та інших осіб, які залучались до науково–викладацької діяльності протягом  І півріччя 2016 

року.  

Також для забезпечення діяльності Національної школи суддів України здійснено придбання канцелярського приладдя 

та господарських  матеріалів, сплачено за послуги оренди, зв’язку, комунальні та інші послуги. 




