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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Національна школа суддів України утворена рішенням Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (далі  –ВККСУ) від 21 грудня 2010 року    

№ 822/4-3п на підставі Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI “Про 

судоустрій і статус суддів” і здійснює свою діяльність відповідно до Закону 

України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII “Про судоустрій і статус суддів”. 

1.2. Національна школа суддів України є державною установою із 

спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку 

висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-

дослідну діяльність. 

1.3. Національна школа суддів України діє на підставі Конституції України, 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі – Закон), інших 

нормативно-правових актів України і цього Статуту, що затверджується ВККСУ. 

На Національну школу суддів України не поширюється законодавство  про вищу 

освіту. 

1.4. Повне найменування Національної школи суддів України:  

українською мовою – НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ; 

російською мовою – НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА СУДЕЙ УКРАИНЬІ; 

англійською мовою – National School of Judges of Ukraine. 

1.5. Скорочене найменування Національної школи суддів України:  

українською мовою - НШСУ; 

російською мовою - НШСУ;  

англійською мовою - NSJU. 

1.6. Юридична адреса Національної школи суддів України: 01601, Україна,    

м. Київ, вул. Липська, 16 Г. 

Місцезнаходження Національної школи суддів України: 01032, Україна,           

м. Київ, вул. Жилянська, 120 А. 

1.7. Національна школа суддів України є юридичною особою публічного 

права, що має відокремлене майно, самостійний баланс і рахунки в органах 

Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного 

Герба України і своїм найменуванням, символіку, штампи та бланки. 

1.8. Національна школа суддів України може мати регіональні відділення. 

1.9. Національна школа суддів України є неприбутковою установою. 

1.10. Діловодство в Національній школі суддів України здійснюється 

державною мовою. 
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2. ЗАВДАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

2.1. Національна школа суддів України здійснює: 

1) спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді; 

2) підготовку суддів , у тому числі обраних на адміністративні посади в судах; 

3)  періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації; 

4) проведення курсів навчання, визначених кваліфікаційним або  

дисциплінарним органом, для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово 

відсторонені від здійснення правосуддя; 

5) підготовку працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої 

кваліфікації; 

6) проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, 

статусу суддів і судочинства; 

7) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів; 

8) науково-методичне забезпечення діяльності судів, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. 
 

2.2. Зазначені завдання виконуються згідно із Законом, рішеннями ВККСУ та 

нормативно-розпорядчими актами Національної школи суддів України, 

прийнятими відповідно до їх компетенції, та у співпраці із судами всіх 

спеціалізацій та інстанцій незалежно від їх територіального розташування, а також 

із вищими навчальними закладами юридичного   профілю, неурядовими та 

міжнародними організаціями, програмами і проектами міжнародної технічної 

допомоги Україні, які діють на підставі міжурядових угод. 

2.3. Виконання завдань Національної школи суддів України забезпечується за 

участі науково-викладацького складу, який формується із числа суддів і науково-

викладацьких кадрів (тренерів), які працюють  у НШСУ згідно із Законом, а також 

на підставі трудових та цивільно-правових угод згідно із чинним законодавством 

України. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

3.1. Національна школа суддів України для виконання своїх завдань має 

право: 

- від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові права; 

- здійснювати оперативне управління майном; 

- створювати матеріально-технічну базу для здійснення  навчального  процесу  

та науково-дослідної діяльності; 

- визначати форми, методи і порядок підготовки та підвищення кваліфікації 
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кадрів для судової системи, здійснення науково-дослідної  діяльності, 

затверджувати відповідні концепції, методики, програми і плани; 

- створювати та ліквідовувати регіональні відділення; 

- бути засновником, співзасновником друкованих видань, уключаючи фахові; 

- надавати платні послуги, дозволені чинним законодавством України для 
державних установ; 

- звертатися до компетентних органів державної влади з пропозиціями щодо 

вдосконалення чинного законодавства; 

- здійснювати будь-яку іншу діяльність у межах повноважень та згідно з 

Конституцією, законами України та цим Статутом. 

3.2. Національна школа суддів України зобов’язана: 

- виконувати покладені на неї завдання відповідно до вимог чинного 
законодавства України  та положень цього Статуту; 

- забезпечувати якісний рівень підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

для системи правосуддя, зокрема шляхом організації обов’язкових і 

факультативних тренінгів; 

- проводити регулярне оцінювання судді за результатами підготовки в частині 

та порядку, установленими статтею 90 Закону; 

- підвищувати ефективність наукових досліджень і науково-методичної 

роботи; 

- берегти державне майно, економно витрачати державні фінансові    ресурси, 

розбудовувати матеріально-технічну базу (навчальну, науково-дослідну та 

соціально-побутову); 

- створювати безпечні умови праці та навчання; 

- здійснювати соціальний захист членів трудового колективу відповідно до 
укладеного колективного договору. 

4. УПРАВЛІННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ СУДДІВ УКРАЇНИ 

4.1. Національну школу суддів України очолює ректор, якого призначає на 

посаду і звільняє з посади ВККСУ. 

4.2. Ректор відповідно до цього Статуту: 

 

1) діє без доручення від імені Національної школи суддів України та 

представляє її в органах державної влади, місцевого самоврядування, у   відносинах 

з юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном; 

2) за посадою очолює ректорат, інші колегіальні органи Національної    школи 

суддів України; 
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3) здійснює загальне керівництво Національною школою суддів України та несе 

особисту відповідальність за її діяльність; 

4) самостійно вирішує всі питання діяльності Національної школи суддів 

України за винятком тих, що віднесені законодавством України до компетенції 

ВККСУ, Державної судової адміністрації України, трудового колективу чи  інших 

органів; 

5) затверджує ескізи штампів, печаток та логотипів (символіки)   Національної 

школи суддів України; 

6) видає накази та доручення, затверджує локальні нормативні акти, що є 

обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами, працівниками і 

слухачами Національної школи суддів України, а також організовує контроль    за 

їх виконанням; 

7) видає накази про призначення на посади, переведення та звільнення з посад 

працівників Національної школи суддів України, застосовує засоби     заохочення 

та накладає дисциплінарні стягнення на працівників; 

8) організовує та забезпечує проведення атестації працівників Національної 

школи суддів України; 

9) уносить подання до ВККСУ щодо внесення змін до Статуту    Національної 

школи суддів України; 

10) затверджує за погодженням із ВККСУ чисельність працівників 

Національної школи суддів України; 

11) затверджує організаційну структуру і штатний розпис Національної школи 

суддів України; 

12) надає ВККСУ пропозиції щодо кандидатур на заміщення вакантних    посад 

проректорів Національної школи суддів України; 

13) уносить рекомендації Національної школи суддів України щодо 

програми, навчального плану та порядку проходження спеціальної підготовки 
кандидатами на посаду судді для їх подальшого затвердження ВККСУ; 

14) здійснює діяльність із розпорядження коштами та майном Національної  

школи суддів України, вирішує питання щодо відкриття рахунків в органах 

Державної казначейської служби України; 

15) затверджує фінансову та іншу звітність щодо діяльності Національної 

школи суддів України; 

16) утворює дорадчі органи, комісії і робочі групи для сприяння у   здійсненні 

повноважень Національної школи суддів України, а також визначає   їх завдання, 
функції та персональний склад; 

17) забезпечує функціонування системи управління охороною праці, 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку Національної школи 

суддів України, правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та 
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протипожежної безпеки; 

18) укладає в установленому порядку колективний договір із трудовим 
колективом Національної школи суддів України та забезпечує виконання його 

умов; 

19) щороку інформує ВККСУ і трудовий колектив щодо виконання    завдань, 
покладених на Національну школу суддів України; 

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та    цим 
Статутом. 
 

4.3. Проректори Національної школи суддів України призначаються на 
посади та звільняються з посад ВККСУ за поданням ректора. 

4.4. Проректори несуть особисту відповідальність за напрямки роботи 

відповідно до функціонального розподілу обов’язків в Національній школі суддів 

України, затвердженого наказом ректора. 

4.5. Наказом ректора проректорам може бути надано право підпису  

договорів, наказів, а також інших документів Національної школи суддів України, 
у тому числі фінансових. 
 

4.6. У разі відсутності ректора його обов’язки тимчасово виконує один із 

проректорів відповідно до наказу ректора. 

4.7. Для вирішення питань діяльності Національної школи суддів України,   що 

потребують колегіального обговорення, створюється постійно діючий дорадчий 

орган – ректорат, який очолює ректор Національної школи суддів України. 

4.8. До складу ректорату входять за посадою ректор і проректори. Ректор  
може своїм наказом включати до складу ректорату керівників структурних 
підрозділів Національної школи суддів України. 

4.9. Основною формою роботи ректорату є його засідання (наради), які 

скликаються ректором за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. 

4.10. Завдання ректорату та порядок організації його роботи визначаються 
нормативними документами Національної школи суддів України. 

4.11. Для виконання завдань із науково-дослідної діяльності Національної 
школи суддів України створюється консультативно-дорадчий орган – Науково-

методична рада. 

4.12. Основні завдання, порядок роботи та персональний склад Науково-

методичної ради затверджуються наказом ректора і регламентуються 

нормативними документами Національної школи суддів України. 

4.13. Організація роботи структурного підрозділу Національної школи   суддів 

України покладається на його керівника і здійснюється відповідно до положення 

про структурний підрозділ. 

4.14. У прийнятті рішень із трудових і соціально-економічних питань бере 

участь трудовий колектив Національної школи суддів України. 
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4.15. Трудовий колектив Національної школи суддів України становлять усі 

особи, які працюють на основі трудового договору (угоди). 
 

4.16. Відносини трудового колективу з Національною школою суддів України 

регулюються колективним договором. 

4.17. Загальні збори трудового колективу Національної школи суддів  України 

скликаються ректором не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше двох 

третин від загальної кількості працівників. 

4.18. Загальні збори трудового колективу є повноважними, якщо на них 
присутні не менше як дві третини від загальної кількості працівників 
Національної школи суддів України. 

4.19. Рішення загальних зборів трудового колективу вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувала більшість присутніх на загальних зборах 

працівників Національної школи суддів України. 

4.20. Рішення загальних зборів трудового колективу Національної школи  

суддів України оформлюється протоколом і є обов’язковим для врахування 
керівництвом Національної школи суддів України. 

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

5.1. Майно Національної школи суддів України є державною власністю та 

закріплене за нею на праві оперативного управління. 

5.2. Майно Національної школи суддів України складають: основні фонди, 
оборотні кошти, інші матеріальні цінності та фінансові активи, вартість яких 
відображена в самостійному балансі. 

5.3. Національна школа суддів України щодо майна, закріпленого за нею на 

праві оперативного управління, має право: 

- отримувати згідно із законодавством України кошти і матеріальні  цінності 

(будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної 

влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі і благодійних організацій, 

фізичних осіб, громадських організацій, міжнародних організацій, установ, фондів 

тощо;  

- створювати власні або використовувати на договірних умовах інші 

матеріально-технічні бази; 

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і 
поточний ремонти основних фондів на договірних умовах; 
 

- спрямовувати кошти на будівництво та благоустрій соціально-побутових 
об’єктів Національної школи суддів України; 

- користуватися іншими правами, які передбачені законодавством  

України. 
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5.4. Фінансування Національної школи суддів України здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених 
законодавством України. 

5.5. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України 

щодо фінансового забезпечення діяльності Національної школи суддів України 

здійснює Державна судова адміністрація України. 

5.6. Національна школа суддів України самостійно здійснює оперативний і 

бухгалтерський облік, складає статистичну звітність. 

5.7. Розмір посадових окладів працівників Національної школи суддів України 

не можуть бути меншими, ніж відповідні розміри посадових окладів працівників 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Умови та порядок матеріального 

забезпечення працівників Національної школи суддів України визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 

5.8. Національна школа суддів України є правонаступником майнових прав та 
обов’язків Академії суддів України відповідно до Указу Президента України  від 17 

січня 2011 року № 52/2011 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу 

Президента України від 11 жовтня 2002 року № 918”, наказу ВККСУ і Державної 

судової адміністрації України від 02.02.2011 № 2/24 “Про припинення Академії 

суддів України” зі змінами від 21.07.2011 № 24/116, від 07.11.2011 № 38/146,     

від 31.01.2012 № 15/4. 

6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

6.1. З метою виконання завдань Національна школа суддів України: 

- установлює зв’язки та здійснює міжнародне співробітництво на підставі 

угод, меморандумів і протоколів з іноземними закладами суддівської освіти, 

міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги 

Україні, посольствами іноземних країн, фондами, громадськими організаціями, 

суддями та вченими в галузі права інших країн відповідно до законодавства 

України; 
- бере участь у роботі міжнародних організацій, пов’язаних із  

суддівською освітою; 

- вивчає міжнародний досвід  організації  діяльності  судів  і  закладів 

суддівської освіти; 

- проводить науково-дослідну роботу за участі міжнародних експертів, 

науково-практичні конференції та семінари, у тому числі й міжнародні; 

- створює спільні з іноземними партнерами центри та лабораторії, реалізує 

відповідні проекти тощо. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

7.1. Національна школа суддів України відповідає за своїми зобов’язаннями 
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коштами, що є в її розпорядженні, згідно із законодавством України. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

8.1. Зміни до Статуту Національної школи суддів України затверджуються 

рішенням ВККСУ за поданням ректора та підлягають реєстрації в порядку, 

установленому законодавством України. 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ 

9.1. Національна школа суддів України припиняє діяльність шляхом 

реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), а також ліквідації на  підставі 

закону. 

9.2. При реорганізації Національної школи судів України вся сукупність прав 

та обов’язків переходить до її правонаступників. 

9.3. При припинені діяльності Національної школи судів України 
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим 

законодавством України. 
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