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І. Вступ: визначення і реалізація пріоритетних завдань 
 

Перше півріччя 2018 року було для системи правосуддя України 

визначальним, зважаючи на процеси оновлення суддівського корпусу. 

Національна школа суддів України (далі – НШСУ) вирішувала першочергові 

завдання, передбачені її повноваженнями, у контексті зростаючих національних 

потреб у кадровому забезпеченні системи правосуддя. 

Тестологічний центр НШСУ, створений минулого року,  здійснював 

ефективне науково–методичне забезпечення процесів оновлення суддівського 

корпусу. Створено  тисячі тестів і завдань для забезпечення кваліфікаційних 

оцінювань і добору суддів.  

НШСУ далі розширює  можливості суддів і працівників апаратів судів 

обирати тематику підготовки, періодичного та дистанційного навчання залежно 

від їхніх потреб. Проведення тренінгів із різних курсів, оцінювання суддів за їх 

результатами та відповідне анкетування засвідчують, що потреби суддівського 

корпусу, навіть ті, які виходять за рамки професійних знань, навичок і вмінь,  

задовольняються на високому рівні. 

Результати реалізації Національною школою суддів України інноваційної 

тримісячної  спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді отримали 

схвалення самих слухачів, представників органів та установ системи 

правосуддя, громадськості.  Установа активно працює над підготовкою 

інструментів для реалізації спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

загального набору, що розпочнеться в серпні 2018 року.  

15 червня 2018 року Генеральна Асамблея Європейської мережі 

суддівської освіти (European Judicial Training Network) проголосувала за 

надання  Національній школі суддів України статусу спостерігача Мережі. Це – 

визнання зусиль і результатів прогресу, досягнутого суддівською освітою в 

Україні. Асоційоване членство в Європейській мережі суддівської освіти  

свідчить про те, що вектор розвитку Національної школи суддів України 

співпадає з європейськими стандартами. 

 

ІІ. Підготовка суддів для підтримання кваліфікації, 

періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої 

кваліфікації 
 

У 1 півріччі 2018 року Національна школа суддів України спрямовувала 

свою діяльність на модернізацію підготовки висококваліфікованих суддівських 

кадрів, яка має набути безперервного характеру, зі своєчасним реагуванням на 

зміни в законодавстві й судовій практиці та врахуванням практики 

Європейського суду з прав людини. 
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Підготовка і періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня 

кваліфікації в НШСУ здійснюється  відповідно до календарного плану 

підготовки суддів для підтримання кваліфікації, стандартизованих програм і 

програм підготовки відповідних категорій суддів, які формуються згідно з 

Положенням про підготовку та періодичне навчання суддів, затвердженим 

наказом ректора від 06.07.2017 № 26. 

Тематика підготовки у 1 півріччі 2018 року формувалась із урахуванням 

потреб суддів на підставі затверджених стандартизованих програм підготовки 

всіх категорій слухачів, кожна з яких передбачала проведення тренінгів за 

окремими темами та відповідне оцінювання суддів за їх результатами. 

У програмах підготовки практично всіх категорій суддів значне місце 

було відведено вивченню питань антикорупційного законодавства, суддівської 

етики, дисциплінарної відповідальності. Особлива увага зверталась на 

використання практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

правосуддя. 

Так, у 1 півріччі 2018 року проведено 62 спеціалізованих тренінги, які в 

межах підготовки є обов’язковими для суддів місцевих та апеляційних судів 

усіх юрисдикцій. 

Зокрема, проводились тренінги на теми:  

 “Докази та доказування в господарському судочинстві”;  

 “Докази та доказування в адміністративному судочинстві”; 

 “Суддівська етика”;  

 “Написання судових рішень у цивільному та кримінальному 

судочинстві”;  

 “Захист цивільних прав внутрішньо переміщених осіб та населення, 

постраждалого від конфлікту”; 

 “Антикорупційне законодавство та практика його застосування”;  

 “Перехід права власності на земельну ділянку. Особливості розгляду 

земельних спорів”; 

 “Управління часом у суддівській діяльності”;  

 “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

правосуддя”;  

 “Дисциплінарна відповідальність”;  

 “Призначення покарання у кримінальних справах”;  

 “Психологічна адаптація до суддівської діяльності”;   

 “Дотримання стандартів прав людини слідчим суддею: право на 

свободу та особисту недоторканність”;  

а також апробації тренінгів:  

 “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві”;  

 “Особливості розгляду справ, пов’язаних із домашнім насильством”;  
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 “Податкові спори”; 

 “Соціономічна компетентність суддів”; 

 “Врегулювання спорів за участю судді”; 

 “Особливості розгляду справ про адміністративні порушення митних 

правил” тощо. 

 

У 1 півріччі 2018 року проведено 2 всеукраїнських семінари в режимі 

відеоконференції,  в яких взяли участь  1075 суддів з усіх регіонів України: 

 - для суддів цивільних палат апеляційних судів областей та міста Києва, 

суддів місцевих загальних судів, суддів апеляційних та окружних 

адміністративних судів на тему: “Застосування статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідна 

практика Європейського суду з прав людини”; 

- для суддів апеляційних господарських, місцевих господарських судів 

областей та міста Києва на тему: “Застосування статті 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідна 

практика Європейського суду з прав людини”. 

Для забезпечення інтерактивних форм навчання НШСУ використовує 

Інтернет, сучасні персональні комп’ютери (ноутбуки), фліпчарти, відеокамери, 

мультимедійні проектори, екрани, клікери, дошки та інші допоміжні засоби. 

У 1 півріччі 2018 року в рамках періодичного навчання суддів з метою 

підвищення рівня їхньої кваліфікації НШСУ проводила щоквартальні 

загальноукраїнські одноденні тематичні семінари. Усі бажаючі судді місцевих і 

апеляційних судів реєструвались на веб-сайті НШСУ за відповідною темою, 

після чого незалежно від принципу територіального закріплення формувались 

навчальні групи. Усього було проведено 17 таких семінарів. 
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Національною школою судів України у 1 півріччі 2018 року спільно з 

Проектом Twinning “Посилення інституційної спроможності Верховного Суду 

України у сфері захисту прав людини на національному рівні” було проведено 

підготовку для суддів Верховного Суду на тему: “Питання касаційного 

розгляду: досвід країн Європи”. За результатами проходження навчальної 

програми 98 суддів Верховного Суду отримали сертифікати. 

Національна школа судів України активно впроваджує дистанційну 

форму навчання для періодичного навчання суддів. У 1 півріччі 2018 року 

проведено дистанційні курси для суддів:  “Суддівська етика”, “Управління 

залою судового засідання”, “Застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для 

суддів адміністративних судів”, “Застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини. Досудове розслідування”, “Управління часом у суддівській 

діяльності”, “Застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в 

цивільному судочинстві”, “Застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. 

Судовий розгляд”, “Судочинство дружнє до дитини”, “Охорона довкілля та 

права людини”. 
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Дистанційні курси для суддів (кількість суддів, 

які отримали  сертифікати НШСУ)
Курс  “Суддівська етика”

Курс  “Управління залою судового 

засідання”

Курс “Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини  

для суддів адміністративних судів”

Курс  “Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини. 

Досудове розслідування”

Курс  “Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини в 

цивільному судочинстві”

Курс  “Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини . 

Судовий розгляд”

Курс “Управління часом у 

суддівській діяльності”

Курс “Судочинство дружнє до 

дитини”

Курс “Охорона довкілля та права 

людини”
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Дистанційні курси для суддів (1 півріччя 2017 –18 р.р.) 

 

Назва курсу 

Пройшли навчання за роками 

 2017  2018  Усього: 

Суддівська етика. 

Доброчесність 

 50 33  83 

Управління залою судового 

засідання 

 74 40  114 

Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав 

людини для суддів адміністративних 

судів  

 62 29  91 

Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав 

людини. Досудове розслідування 

 115 29  144 

Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав 

людини в цивільному судочинстві 

 29 48  77 

Застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав 

людини. Судовий розгляд 

 75 

 

 

36  111 

Управління часом у суддівській 

діяльності 

 66 26  92 

Судочинство дружнє до дитини   14  14 

Охорона довкілля та права 

людини 

  6  6 

Загальна кількість  471 261  732 

 

Таким чином, у 1 півріччі 2018 року було проведено 9 дистанційних 

курсів і 261 суддя пройшов підготовку, що на 44,6 % менше, ніж за 

аналогічний період  2017 року. 

Загалом у 1 півріччі 2018 року проведено 121 захід із підготовки і 

періодичного навчання суддів місцевих та апеляційних судів, голів і 

заступників голів місцевих та апеляційних судів. 

Усього у 1 півріччі 2018 року за рахунок коштів Державного бюджету 

України та коштів міжнародних організацій пройшли: 
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 підготовку для підтримання кваліфікації – 1292 суддів, у тому числі 

обраних на адміністративні посади;  

 періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації – 

4037 суддів. 

 

У 1 півріччі 2018 року відповідно до вимог Закону та згідно з 

розробленим на їх виконання Положенням про проведення курсів навчання для 

підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення 

правосуддя, НШСУ здійснювала перепідготовку суддів, які тимчасово 

відсторонені від здійснення правосуддя кваліфікаційним органом за 

результатами кваліфікаційного оцінювання – 3 судді,  а також  9 суддів, які 

були відсторонені від здійснення правосуддя Вищою радою правосуддя в 

порядку дисциплінарного стягнення. 

Курси проводилися з метою підвищення рівня кваліфікації суддів 

зазначеної категорії, поглиблення їхніх знань у певній галузі права (з 

урахуванням висновків дисциплінарного та кваліфікаційного органів), а також 

набуття практичних умінь і навичок, необхідних для суддівської діяльності. 

Усі судді проходили курси навчання під керівництвом куратора згідно із 

затвердженими НШСУ індивідуальними навчальними програмами, які 

формувалися для кожного судді окремо та включали теоретично-практичні 

навчальні заходи, проходження фахово-освітньої практики в суді, написання 

реферату, самостійної роботи. За результатами навчання звіти про проходження 

курсу навчання направлялися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

(далі – ВККСУ) та Вищої ради правосуддя (далі – ВРП). 

Таким чином, усього різними формами навчання було охоплено 

5341 суддю. 

Навчальна діяльність НШСУ (йдеться лише про суддівську освіту) у  

1 півріччі 2018 року  порівняно з 1 півріччям 2017 року характеризується 

статистичними даними, що наведені у вигляді діаграм. 
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Підготовка та періодчине навчання суддів з метою 

підвищення рівня їхньої кваліфікації, у тому числі обраних 

на адміністративні посади в судах (осіб)
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Участь структурних підрозділів у підготовці суддів для 

підтримання кваліфікації, у тому числі обраних на 

адміністративні посади, у 1 півріччі 2018 року

Відділ підготовки суддів                      

(м. Київ) 730

Дніпропетровське регіональне 

відділення 156

Львівське регіональне 

відділення 125

Одеське регіональне 

відділення 152

Харківське регіональне 

відділення 75

Чернівецьке регіональне 

відділення 54
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Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня 

їхньої кваліфікації 

51,47%

9,31%

3,84%

13,95%

8,65%

12,78%

Участь структурних підрозділів  НШСУ в періодичному 

навчанні суддів з метою підвищенняя рівня їхньої 

кваліфікації  у 1 півріччі  2018 року 

Відділ підготовки суддів        

(м. Київ) 2078

Дніпропетровське 

регіональне відділення 376

Львівське регіональне 

відділення 155

Одеське регіональне 

відділення 563

Харківське регіональне 

відділення 349

Чернівецьке регіональне 

відділення 516
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Порівняльна таблиця періодичного навчання суддів з метою підвищення 

рівня їхньої кваліфікації у 1 півріччі 2017 і 2018 роках (осіб) 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами підготовки проводилося анкетування слухачів для 

налагодження зворотного зв’язку та покращення процесу підготовки.  

Узагальнення даних опитування суддів засвідчило, що: 
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3039 
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998 
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Відповідно до Закону та з метою забезпечення єдиного порядку обліку 

суддів у 2016 році створений та ведеться Реєстр суддів (електронна база 

даних), які з 2012 по 2018 рік пройшли підготовку та періодичне навчання в 

Національній школі суддів України. 

 

ІІІ. Підготовка працівників апаратів судів та підвищення рівня 

їхньої кваліфікації 

До законодавчо визначених завдань Національної школи суддів України 

віднесено також підготовку працівників апаратів судів та підвищення рівня 

їхньої кваліфікації. Така підготовка здійснювалась відповідно до порядку, 

програм і графіка підготовки працівників апаратів судів та підвищення рівня 

їхньої кваліфікації на 2018 рік.  

Освітній процес працівників апаратів судів було поділено на стаціонарну 

підготовку тривалістю 3–5 днів, одноденні (дводенні) тематичні семінари, 

тренінги та дистанційне навчання. 

Усього відділом підготовки працівників апаратів судів НШСУ (далі – 

відділ) було проведено 48 навчальних заходів, зокрема: стаціонарна 

підготовка – 18; одноденні (дводенні) семінари, тренінги – 29; дистанційне 

навчання – 1. 

Відділом спільно з регіональними відділеннями НШСУ за 6 місяців      

2018 року проведено 120 навчальних заходів: стаціонарних підготовок – 48, 

одноденних (дводенних) семінарів, тренінгів – 71, дистанційних навчань – 1.  

 Слухачів стаціонарної підготовки було поділено на 13 категорій 

відповідно до їх спеціалізації. Досвід показав, що такий розподіл дає більш 

глибокі, конкретизовані знання працівникам апаратів судів та є ефективним 

методом  удосконалення системи підвищення рівня їхньої кваліфікації. У 2018 

році відділом підготовки працівників апаратів судів до існуючих 12 категорій 

працівників апаратів судів додано категорію начальників та заступників 

начальників структурних підрозділів апаратів місцевих та апеляційних судів, 

які раніше не були охоплені жодною підготовкою. Для підготовки програм 

підготовки такої категорії сформовано та затверджено окремий типовий план. 

НШСУ було проведено виїзні семінари на базі конкретних судів для 

працівників апаратів цих судів, зокрема: у Верховному Суді, в Апеляційному 

суді міста Києва, в Апеляційному суді Київської області, в Апеляційному суді 

Чернігівської області – у яких взяли участь 1224 особи.  

Зміни в законодавстві та в локальних нормативних актах судів, 

зовнішні та внутрішні чинники зумовили подальше впровадження низки 

тем, зокрема, було проведено навчання за новими темами:  

  Одноденний семінар “Зміни у господарському процесуальному 

законодавстві відповідно до Господарського процесуального кодексу України”;  
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а також тренінги на теми:  

 “Основи комунікативної діяльності судової влади”;  

 “Комунікаційна діяльність суду”; 

 “Особливості розгляду трудових спорів”; 

 “Призначення покарання у кримінальних справах”; 

 “Проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими 

судами корпоративних спорів”; 

 “Практика застосування Європейської Конвенції з прав людини та 

практики ЄС з прав людини”. 

У співпраці трьох відділів НШСУ (науково-методичного забезпечення 

діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності, 

інформаційних технологій та відділу підготовки працівників апаратів судів) 

було проведено 1 навчальний дистанційний курс “Комунікації в судовій 

діяльності” для прес-секретарів судів та спеціалістів, що відповідають за 

зв’язки зі ЗМІ, який успішно пройшли 46 слухачів. 

Уперше в цьому році започатковано навчання працівників апарату 

новоствореного Верховного Суду у форматі семінарів. Так, у співпраці та за 

фінансової підтримки Проекту Twinning “Посилення інституційної 

спроможності Верховного Суду у сфері захисту прав людини на національному 

рівні” проведено 6 навчальних заходів для працівників апарату (в тому числі 

помічників суддів) Верховного Суду. Ще 3 семінари для помічників суддів 

цього ж суду проведено самостійно відділом підготовки працівників апаратів 

судів за рахунок коштів Державного бюджету України. Разом таке навчання 

пройшли 443 особи. Ще 5 працівників апарату Верховного Суду пройшли 

навчання на дистанційному курсі “Комунікації в судовій діяльності”. 

Усього НШСУ до підготовки працівників апаратів судів залучено 
308 викладачів, з яких: 138 суддів, 26 працівників Державної судової 

адміністрації України (ТУ ДСА), 23 працівники НШСУ, 121 запрошений 

фахівець (у тому числі доктори і кандидати наук). 

Загалом у першому півріччі 2018 року пройшли підготовку та 

підвищили свій професійний рівень 4716 працівників апаратів судів, з 

яких: 1994 осіб – у центральному офісі (м. Київ); 2722 особи – у п’яти 

регіональних відділеннях НШСУ. Коштом Державного бюджету України 

підготовлено 4426 осіб, а коштом міжнародних організацій – 290 осіб. 

Динаміка підготовки працівників апаратів судів зросла порівняно з 

першими півріччями 2016–2017 років за рахунок збільшення інтенсивності 

проведення навчальних заходів та запровадження нових тем, що були виділені 

в окремі семінари та тренінги (деякі з них проведені в кілька етапів). Це дало 

можливість охопити більш широку аудиторію працівників апаратів судів. 
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У ході навчань постійно відбувається скорочення кількості та тривалості  

лекцій як основної форми викладання матеріалу та відбувається перехід до 

практикумів, семінарів з обговоренням як обов’язковим елементом таких 

занять, які є найбільш ефективними формами в навчанні дорослих. 

Стан підготовки працівників апаратів судів у першому півріччі 2018 року 

характеризують статистичні дані, наведені нижче в діаграмах.  
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Фінансування підготовки працівників апаратів судів 

у перших півріччях 

2016-2018 років 
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Підготовка працівників апаратів судів за інстанціями та спеціалізаціями 

в першому півріччі 2018 року 
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У перспективі відділом підготовки працівників апаратів судів планується 

розробка спільно з викладачами та проведення у співпраці з фахівцями 

Державної служби з надзвичайних ситуацій та інструкторами з надання 

домедичної допомоги тренінгу для працівників апаратів судів усіх категорій з 

питань організації роботи та алгоритму дій працівників апаратів судів в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Також у наступному півріччі триватиме навчання працівників апарату 

Верховного Суду. 

У зв’язку із введенням в тестову експлуатацію Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний суд” у 18 пілотних 

судах та по мірі поступового запровадження системи в інших судах відділом 

планується організація навчання з тематики  функціонування електронного 

суду. 

Крім того, актуальними та необхідними наразі для працівників судів, 

відповідальних за ведення мобілізаційної роботи та військового обліку, є 

питання організації роботи з військового обліку та мобілізаційної підготовки в 

органах судової влади. Відділом планується підбір викладачів та розробка 

навчального (1-2 денного) курсу для такої категорії працівників судів. 
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IV. Спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді 

Одним із провідних напрямів діяльності Національної школи суддів 

України є здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.  

У НШСУ з 26 березня по 23 червня 2018 року проходила спеціальна 

підготовка кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді 

помічника судді щонайменше три роки (далі – спеціальна підготовка).  

Для забезпечення спеціальної підготовки було підготовлено та подано на 

затвердження ВККСУ з урахуванням змін у законодавстві проекти таких 

документів: 

 Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді; 

 Програма спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, які 

мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки (далі – 

Програма); 

 Навчальний план спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, 

які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки; 

 Свідоцтво за результатами проходження спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді. 

Документи, затверджені рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України від 12 лютого 2018 року № 19/зп-18. 

Спеціальну підготовку проходили 285 слухачів у Києві, Львові, Харкові 

та Одесі протягом 70 днів із тривалістю дня теоретично-практичної підготовки 

10–12 академічних годин, шість днів на тиждень. 

Проведення спеціальної підготовки відбувалось за єдиною 

стандартизованою системою одночасно в чотирьох локаціях: містах Києві – в 

приміщенні Інституту післядипломної освіти університету імені Тараса 

Шевченка; Харкові – в приміщенні Апеляційного суду Харківської області; 

Львові – в приміщенні регіонального відділення; Одесі – в приміщенні 

Господарського суду Одеської області. 

Завдячуючи ефективному розподілу функцій між структурними 

підрозділами НШСУ та їхній ефективній взаємодії, забезпечено своєчасне  

виготовлення посвідчень, бейджів і щоденників слухача, журналів обліку 

проходження слухачами спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та 

бланків свідоцтв. Усі слухачі були забезпечені персональними ноутбуками, 

портфелями для них. 

З метою забезпечення безпосередньої організації спеціальної підготовки у 

всіх локаціях визначено кураторів, які здійснювали логістичний супровід 

проведення тренінгів; координацію заходів із підготовки розкладу занять; облік 

відвідування слухачами занять; ведення журналів обліку проходження 
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слухачами спеціальної підготовки; підготовку звітності з питань проходження 

кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки. 

 

Кількість слухачів спеціальної підготовки 

 
Національна школа суддів України створила слухачам можливість 

проходити спеціальну підготовку в локації за вибором. Документи для 

зарахування кандидати подавали в он-лайн режимі. 

Порівняльні показники слухачів за статтю 
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Загальне порівняння слухачів за статтю 

 

Загальне порівняння за віком 

 

Забезпечено на високому рівні ефективний навчальний процес спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді.  

Для проведення спеціальної підготовки підготовлено аудиторні приміщення 

в містах Києві, Львові, Одесі та Харкові, обладнані інформаційно–технічними 

засобами: комп’ютерами, проекторами з колонками, системами клікерів, 

фліпчартами тощо.  

Здійснено кардинальний перегляд освітньої доктрини — від знаннєвої до 

компетенційної. Майбутні судді нині готуються за моделлю: знання плюс 

спеціальні суддівські навички плюс формування професійного ставлення до 

отримувачів судових послуг та розуміння соціального контексту здійснення 

правосуддя. 

Створена стандартизована, інноваційна Програма спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді з урахуванням кращого світового досвіду. Вимогою 
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часу, а віднедавна й вимогою закону є ґрунтовна підготовка майбутнього судді 

в професійному середовищі.  

Тренінги є переважною формою проведення навчальних заходів 

спеціальної підготовки для формування в кандидатів на посаду судді 

практичних навичок та умінь у застосуванні закону і веденні судового 

засідання, зміцненні рівня їх теоретичних знань у прикладному аспекті. Серед 

пріоритетів початкової суддівської освіти — також засоби, що дозволяють 

сформувати більш високий рівень довіри громадян до суду: комунікація, 

належне врядування, психологічна підготовка. 

Програма спеціальної підготовки включала шість блоків. Відповідними 

наказами ректора Національної школи суддів України були визначені 

координатори кожного із цих блоків. Ними стали високопрофесійні судді: 

Василь Андрійцьо, Галина Юровська, Віта Бондарчук, Олександр Потильчак, 

Олександр Коротких, Галина Балацька, Ольга Булейко, Катерина Леонтович, 

Олександр Терлецький і Олександр Гашицький. 

Під керівництвом координаторів для підготовки науково-методичного 

забезпечення курсів і модулів, уключених до кожного із шести блоків, були 

створені групи розробників, до складу яких увійшли судді усіх судових 

інстанцій і відповідних юрисдикцій, працівники установ та відомі науковці.  

Відповідно до розроблених вимог до оформлення матеріалів курсів у 

електронній формі на електронному ресурсі розміщено матеріали 65 

тренінгів та 2 круглих столів для викладачів (тренерів) спеціальної 

підготовки, а також на електронній платформі – матеріали навчальних заходів 

для слухачів. 

Навчальні матеріали, підготовлені з використанням інтерактивних 

методів навчання таких, як презентації (демонстрації) з міні-лекціями,    

експрес-опитування за допомогою клікерів, виконання групових завдань у 

малих групах, “мозкових штурмів”, вирішення ситуативних завдань (кейсів), 

моделювання конкретних ситуацій, рольових ігор (симуляцій), проведення 

модерованих дискусій, дебатів, круглих столів. Це повною мірою відповідає 

вимогам і рекомендаціям Ради Європи та її інституційних органів. 
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Використання інтерактивних форм і методів підготовки: 

 

 

 

Упродовж усього періоду спеціальної підготовки куратори та координатори 

спеціальної підготовки “постійно тримали руку на пульсі”, здійснюючи контроль за 

навчальним процесом для вчасного і ефективного проведення курсів Програми 

спецпідготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рольова гра 
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Кількість тренінгів,  

підготовлених відповідно до Програми спеціальної підготовки кандидатів 

на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді 

щонайменше три роки (по блоках) 

 І блок “Основи організації суду та діяльності судді”, ІІ блок “Цивільне судочинство”, 

ІІІ блок ”Господарське судочинство”, IV блок “Кримінальне судочинство та 

судочинство у справах про адміністративні правопорушення”, V блок “Адміністративне 

судочинство”, VI блок “Суддівські компетенції”. 

Спеціальна підготовка проводилась за єдиною методикою з 

використанням розроблених навчальних матеріалів тренерами (викладачами) із 

числа професійних суддів, підготовленими відповідно до високих 

методологічних стандартів. До проведення деяких тренінгів залучались 

високопрофесійні фахівці інших спеціальностей. 

Здійснювався постійний моніторинг викладацького складу з кожної 

тематики Програми, відповідні заходи щодо подолання викладацького 

“дефіциту” та формування резерву викладацького складу у всіх локаціях 

проведення спецпідготовки. 

Викладацький корпус спеціальної підготовки 
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Забезпечити більшу інтерактивність та прозорість дозволив також перехід 

підготовки на електронну навчальну платформу –  відбувається обмін 

навчальними матеріалами, контроль успішності кандидатів та її оцінка, 

адміністрування навчального процесу.  

З метою нормативно–методичного забезпечення спеціальної підготовки, 

передбаченої статтями 70, 77 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, 

та з метою визначення і контролю успішності виконання Програми, реалізації 

Концептуальних засад системи оцінювання успішності виконання програми 

спеціальної підготовки в Національній школі суддів України, затверджених 

наказом від 12.10.2017 № 38, було розроблено Положення про порядок 

визначення успішності виконання Програми спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника 

судді щонайменше три роки (затверджене наказом від 20.03.2018 № 9). 

Цим Положенням передбачено процедуру контролю успішності виконання 

Програми, складовими якого є поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль успішності слухачів здійснювався впродовж усього 

процесу спеціальної підготовки, зокрема оцінювалися знання слухачів 

тренерами за результатами проведення кожної з тем Програми спеціальної 

підготовки шляхом тестування або заповнення анкет.  

Після завершення кожного з І–V блоків Програми здійснювався 

підсумковий контроль. Майбутні судді виконували індивідуальні завдання у 

формі тестів та практичного завдання (кейсу) з метою формування знань, 

умінь і навичок ухвалювати законні, обґрунтовані та справедливі рішення в 

судах цивільної, господарської, кримінальної та адміністративної юрисдикцій, 

спираючись на принципи верховенства права (правовладдя) та практику 

Європейського суду з прав людини. 

Оцінювання успішності виконання Програми спеціальної підготовки 

здійснювалося за накопичувальною бальною системою. 

Визначення успішності виконання Програми спеціальної підготовки і 

контроль за цим процесом полягав у системному оцінюванні знань, 

сформованих умінь і навичок майбутніх служителів Феміди, які вже мають 

стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки. 

Розроблено та впроваджено в навчальні курси контрольні заходи за 

результатами проходження відповідного тренінгу та після завершення 

відповідного блоку. Метою контрольних заходів є оцінка якості та рівня знань 

та професійних навичок, отриманих слухачем, ступеня його готовності 

здійснювати правосуддя в судах, особистих морально–психологічних якостей, 

необхідних для роботи на посаді судді  та для перевірки практичних навичок та 

умінь майбутніх суддів у застосуванні закону при написанні судових рішень. 
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Результати контрольних заходів продемонстрували, що абсолютна 

більшість кандидатів старанні і вмотивовані на навчання, про що свідчив 

стабільно високий рівень у засвоєнні знань і оволодінні навичками. 

Слухач вважається таким, що успішно виконав Програму, за умов набрання 

ним не менше 75 відсотків максимальної кількості балів від загального 

результату успішності виконання Програми, тобто не менше 698 балів, у тому 

числі за результатами підсумкового контролю не менше 70 відсотків балів від 

відповідної максимальної кількості балів, тобто не менше 105 балів. 

Слухачі, які успішно пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, отримали 

23 червня 2018 року свідоцтво про успішне виконання Програми і матеріали 

щодо них надіслані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Зворотний зв’язок зі слухачами відігравав важливу роль в організації 

процесу спеціальної підготовки, у тому числі для підвищення якості 

викладання та його покращення. Це здійснювалось через заповнення 

відповідної анкети майбутніми суддями після проведення кожного блоку 

Програми, а також анкетування, яке передбачено в окремих тренінгах. 

Узагальнення відповідей на анкетне опитування дозволяє визначити, чи 

досягнуто запланованих цілей і завдань, які ставилися розробниками 

навчальних курсів, чи правильно обрано форми навчання і методики 

викладання відповідних тем Програми спеціальної підготовки, а також 

дозволяє постійно працювати над покращенням змістовного наповнення курсів 

та підвищенням якості викладання. 

Щомісячно проводились зустрічі слухачів із ректором Національної школи 

суддів України та очільниками органів системи правосуддя, представниками 

міжнародних проектів (із застосуванням відеозв’язку з регіональними 

відділеннями). 

Схвальні відгуки слухачів надихають: “Високий рівень організації всіх 

частин спецпідготовки вразив, особливо підбір викладачів-тренерів, 

змістовне наповнення курсу та матеріально-технічне забезпечення. Дякую 

за можливість навчання в таких умовах”. 

V. Підготовка викладачів (тренерів) 

Одним із пріоритетних завдань Національної школи суддів України у 

звітний період було подальше зміцнення науково-викладацького корпусу, 

здатного оволодівати сучасними методами навчання і застосовувати їх на 

практиці. Йшлося не тільки про збільшення його кількісного, а й покращення 

якісного складу. 

Із цією метою в першому півріччі 2018 року було проведено 

4 методологічні тренінги в місті Києві та регіональних відділеннях НШСУ, в 

яких узяли участь 83 викладачі, з них переважна більшість – судді. 
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Підсумком цілеспрямованої роботи в цьому напрямі стало створення 

пулу викладачів і відповідного їх резерву з кожного модуля (теми) 

Програм спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. 

VІ. Науково-дослідна діяльність 
Навчальні курси для суддів 

 

У першому півріччі 2018 року 

науковими підрозділами завершено 

розробку/оновлено,  апробовано та 

проведено тренінги для тренерів (ТОТ)  

навчальних курсів для суддів у формі 

тренінгів, у тому числі: 

завершено розробку 11 навчальних 

курсів:  

 

 “Бути суддею. Вступ у професію” (п. 57 Плану НДР); 

 “Новели цивільного процесуального законодавства” (п. 65 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду житлових спорів” (п. 69 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про захист права власності” (п. 70 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” 

(п. 72 Плану НДР); 

Підготовлено 
83 викладачі

18 - Львівське РВ 

23 - Харківське РВ22 - Одеське РВ

20 - Київ



27 

 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 73 Плану НДР); 

 “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві” (п. 80 Плану НДР); 

 “Розгляд судами виборчих спорів” (п. 90 Плану НДР);  

 “Соціономічна компетентність судді” (п. 91 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ, пов'язаних із домашнім насильством”              

(п. 95 Плану НДР); 

 “Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції”              

(п. 98 Плану НДР). 

Оновлено 16 навчальних курсів, у т. ч. з урахуванням змін 

процесуального законодавства: 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 61 Плану 

НДР);  

 “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” (п. 62 Плану 

НДР); 

 “Докази і доказування в цивільному судочинстві” (п. 63 Плану НДР); 

 “Призначення покарання у кримінальних справах” (п. 64 Плану НДР); 

 “Захист прав внутрішньо переміщених осіб та населення, 

постраждалого від конфлікту” (п. 66 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” (п. 67 Плану 

НДР); 

 “Актуальні проблеми розгляду цивільних справ у сфері сімейних 

правовідносин” (п. 68 Плану НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” (п. 71 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду злочинів у сфері господарської діяльності”               

(п. 74 Плану НДР);  

 “Особливості розгляду злочинів проти життя та здоров’я людини”               

(п. 75 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; злочинів проти волі, честі та гідності особи” (п. 76 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду злочинів проти основ національної безпеки 

України. Військові злочини” (п. 77 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду злочинів проти громадського порядку та 

моральності” (п. 78 Плану НДР); 
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 “Управління залою судового засідання” (п. 92 Плану НДР); 

 “Судовий захист прав під час розгляду спорів,  що виникають при 

переході права на земельну ділянку” (п. 93 Плану НДР);  

 “Захист цивільних прав внутрішньо переміщених осіб ”  (п. 94 Плану 

НДР). 

У процесі розробки 15 навчальних курсів, а саме: 
 

 “Юридична аргументація при написанні рішень касаційної інстанції” 

(п. 59 Плану НДР); 

  “Діяльність слідчого судді як гаранта захисту прав людини на 

досудовому розслідуванні” (п. 79 Плану НДР) 

  “Роль та повноваження голів судів” (п. 60 Плану НДР); 

 “Електронні докази: практика застосування судами” (п. 81 Плану 

НДР); 

 “Відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом” (п. 82 Плану 

НДР); 

 “Роль судів/суддів у забезпеченні дотримання прав людини шляхом 

застосування положень міжнародного гуманітарного права” (п. 83 Плану НДР);  

 “Право на справедливий суд у світлі останньої практики 

Європейського суду з прав людини” (п. 84 Плану НДР); 

 “Практичні аспекти розгляду судами кримінальних проваджень, 

пов’язаних з торгівлею людьми” (п. 85 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо сексуального 

насильства, пов’язаного з конфліктом в Україні” (п. 86 Плану НДР); 

 “Практичні аспекти розмежування різновидів множинності  

злочинів – повторність, сукупність та рецидив злочинів” (п. 87 Плану НДР); 

 “Актуальні питання написання судових рішень у світлі нових 

процесуальних кодексів у цивільному, кримінальному, господарському та 

адміністративному судочинстві” (п. 88 Плану НДР); 

 “Роль судової влади в забезпеченні єдності судової практики 

(кримінальний аспект)” (п. 89 Плану НДР); 

 “Судова практика в кримінальних провадженнях за фактами 

корупції, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій” (п. 101 Плану 

НДР); 

 “Суд присяжних в Україні: особливості його формування та 

діяльності” (п. 102 Плану НДР);  

 “Суддя-наставник: завдання і методи роботи” (п. 112 Плану НДР). 

Проведено апробацію 10 навчальних курсів: 
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 “Соціономічна компетентність судді” (п. 91 Плану НДР); 

 “Бути суддею. Вступ у професію” (п. 57 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 61 Плану 

НДР);  

 “Новели цивільного процесуального законодавства” (п. 65 Плану 

НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” (п. 71 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними”                     

(п. 72 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 73 Плану НДР); 

 “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві” (п. 80 Плану НДР); 

 “Комунікації в судовій діяльності” (п. 97 Плану НДР);  

 “Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції” (п. 98 

Плану НДР). 

Проведено 10 тренінгів для тренерів (ТОТ): 
 

 “Право на повагу до приватного і сімейного життя: застосування 

статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”  для 

суддів кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикцій (по одному ТоТ 

для кожної із вказаної юрисдикції). Курс розроблено та апробовано  

у 2016–2017 рр.;  

 “Бути суддею. Вступ у професію” (п. 57 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 61 Плану 

НДР); 

 “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” (п. 62 Плану 

НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” (п. 71 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” 

(п. 72 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 73 Плану НДР); 

 “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві” (п. 80 Плану НДР); 

 “Комунікації в судовій діяльності” (п. 97 Плану НДР);  

 “Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції”              

(п. 98 Плану НДР). 
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У першому півріччі 2018 року науковими підрозділами 

розроблено/оновлено,  апробовано та проведено тренінги для тренерів 

(ТОТ)  навчальних курсів для кандидатів на посаду судді у формі 

тренінгів, у тому числі: 

завершено розробку 3 навчальних курсів:  

  “Запобігання та протидія дискримінації” (п. 5 Плану НДР); 

 “Вирішення спорів, що виникають із договорів страхування” (п. 23 

Плану НДР); 

 “Соціономічна компетентність судді” (п. 56 Плану НДР); 

  

оновлено 36 навчальних курсів, у т. ч. з урахуванням змін 

процесуального законодавства:  

 “Управління залою судового засідання” (п. 3 Плану НДР);  

 “Загальні засади написання судових рішень у цивільному, 

кримінальному, адміністративному та господарському судочинстві” (п. 4 Плану 

НДР); 

 “Написання судових рішень у цивільному судочинстві” (п. 7 Плану 

НДР);  

розроблено - 11

оновлено - 1

розробляється - 15

апробовано - 10

проведено ТОТ - 10

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ДЛЯ СУДДІВ  

У ФОРМІ ТРЕНІНГІВ: 
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 “Докази і доказування в цивільному судочинстві” (п. 8 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” (п. 9 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду сімейних спорів” (п. 10 Плану НДР); 

 “Судовий захист прав під час розгляду спорів, що виникають при 

переході права власності на земельну ділянку” (п. 11 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду житлових спорів” (п. 12 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 13 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” (п. 

14 Плану НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” (п. 15 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про захист права власності” (п. 16 Плану 

НДР); 

 “Особливості ведення судового засідання та спілкування з окремими 

категоріями учасників судового процесу” (п. 17 Плану НДР); 

 “Написання судових рішень у господарському судочинстві” (п. 19 

Плану НДР);  

 “Докази і доказування в господарському судочинстві” (п. 20 Плану 

НДР); 

 “Вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин” (п. 21 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про укладення, зміну, розірвання 

договорів, визнання правочинів (господарських договорів) недійсними” та 

застосування міжнародних угод при вирішені господарських спорів (п. 22 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про банкрутство” (п. 24 Плану НДР); 

 “Вирішення спорів про право власності та інші речові права” (п. 25 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду корпоративних спорів” (п. 26 Плану НДР); 

 “Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та у справах 

про адміністративні правопорушення” (п. 27 Плану НДР);  

 “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” (п. 28 Плану 

НДР); 

 “Призначення покарання у кримінальних справах” (п. 29 Плану НДР); 

 “Злочини проти життя та здоров’я особи” (п. 31 Плану НДР); 
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 “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 

злочини проти волі, честі та гідності особи ” (п. 32 Плану НДР); 

 “Злочини проти основ національної безпеки. Військові злочини” (п. 33 

Плану НДР); 

 “Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності” (п. 34 Плану НДР); 

 “Діяльність слідчого судді щодо обрання запобіжних заходів” (п. 39 

Плану НДР); 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 46 Плану 

НДР); 

 “Розгляд пенсійних та інших соціальних спорів” (п. 48 Плану НДР); 

 “Особливості застосування податкового і митного законодавства в 

адміністративному судочинстві” (п. 49 Плану НДР); 

 “Розгляд спорів, пов’язаних із проходженням публічної служби” (п. 50 

Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

інших суб'єктів владних повноважень” (п. 51 Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим 

процесом, процесом референдуму” (п. 52 Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах із приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби, приватного виконавця” (п. 53 

Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах щодо реалізації права на мирні 

зібрання” (п. 54 Плану НДР); 

розширено матеріали 28 навчальних курсів:  

 “Суддівська етика. Доброчесність” (п. 1 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду житлових спорів” (п. 12 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 13 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в господарському судочинстві” (п. 20 Плану 

НДР);  

 “Вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин” (п. 21 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про укладення, зміну, розірвання 

договорів, визнання правочинів (господарських договорів) недійсними” та 

застосування міжнародних угод при вирішені господарських спорів. (п. 22 

Плану НДР); 
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 “Особливості розгляду справ про банкрутство” (п. 24 Плану НДР); 

 “Вирішення спорів про право власності та інші речові права” (п. 25 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду корпоративних спорів” (п. 26 Плану НДР); 

 “Особливості здійснення судового розгляду щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності” (п. 30 Плану НДР); 

 “Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності” (п. 34 Плану НДР); 

 “Злочини проти власності” (п. 35 Плану НДР); 

 “Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення” (п. 36 

Плану НДР); 

 “Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж і мереж електрозв’язку. 

Кібербезпека та права людини в мережі Інтернет” (п. 37 Плану НДР); 

 “Діяльність слідчого судді щодо обрання запобіжних заходів” (п. 39 

Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язаних з корупцією” (п. 40 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне хуліганство 

(ст. 173 КУпАП), рішення Європейського суду з прав людини у справі “Швидка 

проти України” (п. 41 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення при 

вчиненні домашнього насильства, насильства за ознакою статті, невиконання 

термінового забороненого припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування (ст. 173-2 КУпАП)” (п. 42 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення на 

транспорті” (п. 43 Плану НДР); “Особливості розгляду справ про 

адміністративні правопорушення митних правил” (п. 44 Плану НДР); 

 “Особливості ведення судового засідання у справах про 

адміністративні правопорушення. Дотримання прав особи при застосуванні 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, порядок розгляду справ суддею” (п. 45 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 46 Плану 

НДР);  

 “Розгляд пенсійних та інших соціальних спорів” (п. 48 Плану НДР); 

 “Особливості застосування податкового і митного законодавства в 
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адміністративному судочинстві” (п. 49 Плану НДР) 

 “Розгляд спорів, пов’язаних із проходженням публічної служби” (п. 50 

Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

інших суб'єктів владних  повноважень” (п. 51 Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим 

процесом, процесом референдуму” (п. 52 Плану НДР); 

 “Особливості провадження у справах із приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби, приватного виконавця” (п. 53 

Плану НДР) 

 “Особливості провадження у справах щодо реалізації права на мирні 

зібрання” (п. 54 Плану НДР); 

триває робота над розширенням матеріалів 3 курсів: 

 “Основоположні принципи права та права людини. Верховенство 

права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при 

здійснені правосуддя” (п. 2 Плану НДР); 

 “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій 

практиці” (п. 18 Плану НДР);  

 “Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського 

суду з прав людини адміністративними судами України” (п. 47 Плану НДР); 

проведено апробацію 16 навчальних курсів: 

 “Суддівська етика. Доброчесність” (п. 1 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в цивільному судочинстві” (п. 8 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” (п. 9 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду сімейних спорів” (п. 10 Плану НДР); 

 “Судовий захист прав під час розгляду спорів, що виникають при 

переході права власності на земельну ділянку” (п. 11 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду житлових спорів” (п. 12 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 13 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” 

(п. 14 Плану НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 



35 

 

правовідносин” (п. 15 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про захист права власності” (п. 16 Плану 

НДР); 

 “Особливості ведення судового засідання та спілкування з окремими 

категоріями учасників судового процесу” (п. 17 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в господарському судочинстві” (п. 20 Плану 

НДР); 

 “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” (п. 28 Плану 

НДР); 

 “Призначення покарання у кримінальних справах” (п. 29 Плану НДР); 

 “Основи комунікативної діяльності судової влади” (п. 55 Плану НДР); 

 “Соціономічна компетентність судді” (п. 56 Плану НДР); 

проведено 22 тренінги для тренерів: 

 “Докази і доказування в цивільному судочинстві” (п. 8 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” (п. 9 Плану 

НДР); 

 “Особливості розгляду сімейних спорів” (п. 10 Плану НДР); 

 “Судовий захист прав під час розгляду спорів, що виникають при 

переході права власності на земельну ділянку” (п. 11 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду житлових спорів” (п. 12 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду трудових спорів” (п. 13 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” 

(п. 14 Плану НДР); 

 “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” (п. 15 Плану НДР); 

 “Особливості розгляду справ про захист права власності” (п. 16 Плану 

НДР); 

 “Особливості ведення судового засідання та спілкування з окремими 

категоріями учасників судового процесу” (п. 17 Плану НДР); 

 “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” (п. 28 Плану 

НДР); 

 “Призначення покарання у кримінальних справах” (п. 29 Плану НДР);  

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (п. 46 Плану 

НДР); 

 “Особливості здійснення судового розгляду щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності” (п. 30 Плану НДР); 
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 “Злочини проти життя та здоров’я особи” (п. 31 Плану НДР); 

 “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 

злочини проти волі, честі та гідності особи” (п. 32 Плану НДР); 

 “Злочини проти основ національної безпеки. Військові злочини” (п. 33 

Плану НДР); 

 “Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності” (п. 34 Плану НДР);  

 “Злочини проти власності” (п. 35 Плану НДР); 

 “Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення” (п. 36 

Плану НДР); 

 “Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж і мереж електрозв’язку. 

Кібербезпека та права людини в мережі Інтернет” (п. 37 Плану НДР); 

 “Основи комунікативної діяльності судової влади” (п. 55 Плану НДР). 

 

 

 

 

 
 

 

розроблено - 3

оновлено - 36

розширено
матеріали - 28
триває робота над
розширенням - 3

апробовано - 16

проведено ТОТ - 22

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ 

СУДДІ У ФОРМІ ТРЕНІНГІВ: 
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У першому півріччі 2018 року науковими підрозділами розпочато 

розробку навчального курсу для працівників апаратів судів у формі 

тренінгу: 

 “Комунікації в судовій діяльності” (п. 108 Плану НДР). 

 

Дистанційне навчання суддів та працівників апаратів судів 

 

Окремим напрямом освітньої 

роботи Національної школи суддів 

України  є проведення курсів 

дистанційного навчання. Так, у 

2018 році розроблено 2  навчальні 

курси для суддів:  
 “Правосуддя, дружнє до 

дитини”; 

 “Права людини та 

охорона довкілля”. 

Також у 2018 році проведено 

апробацію вище вказаних дистанційних навчальних курсів. 

Оновлено дистанційні навчальні курси “Суддівська етика. 

Доброчесність”,  “Управління залою судового засідання” та “Управління часом 

в суддівській діяльності”.  

У І півріччі 2018 року дистанційне навчання на вищезазначених 

курсах пройшов 261 суддя. 
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У процесі розробки – 2 дистанційні навчальні курси, а саме: 

 “Комунікації в судовій діяльності”; 

 “Докази і доказування” (адміністративне, господарське, кримінальне, 

цивільне судочинство). 

Дистанційна форма підготовки широко використовується і в 

навчальному процесі працівників апаратів судів. Цього року було проведено 

повне оновлення теоретичних та практичних матеріалів дистанційного курсу 

“Комунікації в судовій діяльності” (для прес-секретарів судів) та 

продовжується робота над актуалізацією  матеріалів “Судове адміністрування”. 

33

40

26
29

48

29

36

Інформація про проходження суддями 

дистанційних курсів у

у першому півріччі 2018 році

Загалом навчання пройшов  – 261 суддя
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А також проведено 1 коло навчання за програмою дистанційного курсу 

“Комунікації в судовій діяльності” (для  прес-секретарів судів).  

 

Видання навчально-методичної літератури 

Підготовлено до видання та опубліковано посібник для суддів та 

кандидатів на посаду судді:  

 “Становлення і розвиток земельного законодавства України у XX – на 

початку XXI століття”. 

Триває підготовка 5-ти 

навчальних посібників: 

 “Право на повагу до 

приватного і сімейного життя: 

ключові рішення ЄСПЛ щодо 

України”; 

 “Докази і доказування у 

цивільному судочинстві”; 

 “Українська мова в 

судово-процесуальній сфері”; 

 “Особливості розгляду окремих категорій справ у цивільному 

судочинстві”; 

 “Захист прав внутрішньо переміщених осіб”.  

 

Науково-дослідна робота, у тому числі науково-методичне 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та Вищої ради правосуддя,  

супроводження психологічної підготовки суддів  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної школи суддів 

України є здійснення науково-дослідної роботи, у тому числі науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України та Вищої ради правосуддя.  

Для науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ  

підготовлено проекти: 

 Програми письмового анонімного 

тестування для кваліфікаційного іспиту кандидатів на 

посаду судді та проект Таксономічної характеристики 

письмового анонімного тестування кандидатів на 

посаду судді; 
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790

750

750

790

цивільна кримінальна

адміністративна господарська

1000

1000

1113

1000

цивільна кримінальна

адміністративна господарська

 Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на 

посаду судді Вищого антикорупційного суду;  

 Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на 

посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності (оновлено); 

 Таксономічної характеристики анонімного письмового тестування під 

час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності; 
 

тестові запитання, загальною кількістю 8 435, для: 

 

 проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді – 3080,  

а саме: 

 

цивільна спеціалізація – 790; 

кримінальна спеціалізація – 750; 

адміністративна спеціалізація – 750; 

господарська спеціалізація – 790; 

 

 

 проведення іспитів у процедурах кваліфікаційного оцінювання суддів 

місцевих та апеляційних судів – 4113, а саме: 

  

 

цивільна спеціалізація – 1000; 

кримінальна спеціалізація – 1000; 

адміністративна спеціалізація – 1113; 

господарська спеціалізація – 1000; 

 

 

 проведення іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на 

посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності – 1242 

тестових запитання, а саме: 
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40

40

70

60

842

60

130

конституційне право

антикорупційне право

Конвенція і рішення ЄСПЛ

цивільне право

право інтелектуальної власності

господарське право

господарський процес

 

конституційне право – 40; 
 

антикорупційне право – 40; 
 

Конвенція про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та рішення 

Європейського суду з прав 

людини – 70; 
 

цивільне право – 60; 
 

право інтелектуальної власності 

– 842; 
 

господарське право – 60; 
 

господарський процес – 130; 

 

 

 

 

Кількість підготовлених тестових запитань  

за видами іспитів/оцінювань: 
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16

15

15

15

цивільна кримінальна

адміністративна господарська

34

27

20

20

цивільна кримінальна

адміністративна господарська

практичні завдання (модельні судові справи), загальною кількістю 173, із 

формулярами та інструкціями оцінювання для: 

 

 проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді – 61,  

а саме: 

 

цивільна спеціалізація – 16; 

кримінальна спеціалізація – 15; 

адміністративна спеціалізація – 15; 

господарська спеціалізація – 15; 

 

 

 

 

 проведення іспитів у процедурах кваліфікаційного оцінювання суддів 

місцевих та апеляційних судів –101, а саме: 

 

 

цивільна спеціалізація – 34; 

кримінальна спеціалізація – 27; 

адміністративна спеціалізація – 20; 

господарська спеціалізація – 20; 
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Загальна кількість підготовлених практичних завдань для 

кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді та 

кваліфікаційного оцінювання суддів за спеціалізаціями* за 1 

півріччя 2018

господарська

адміністративна

цивільна

кримінальна

*- без врахування підготовлених 11 практичних завдань для

кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді

Вищого суду з питань інтелектуальної власності
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 проведення іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на 

посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності – 11. 

 

Для науково-методичного забезпечення діяльності ВРП здійснено: 

 аналітичне опрацювання матеріалів 

Щорічної доповіді про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні (Розділ “НШСУ”), 

також  готуються пропозиції щодо удосконалення 

структури доповіді; 

 напрацювання пропозицій щодо внесення 

змін до річного плану реалізації на 2018 рік Плану 

дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки; 

 підготовлено за зверненням Вищої ради правосуддя висновок щодо 

проекту Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”; 

 підготовлено правовий висновок щодо тлумачення ч. 4 ст. 49 Закону 

України “Про судоустрій і статус суддів” щодо повідомлення судді про підозру; 

 підготовлено план співпраці Вищої ради правосуддя, Національної 

школи суддів України та українсько-канадського проекту “Підтримка судової 

реформи в Україні” на 2018–2019 роки (з підготовки навчального курсу для 

суддів з питань дисциплінарного провадження та проведення суміжних 

наукових досліджень).  

 

Науково-методичне супроводження  

психологічної підготовки судді 

Проведено: 

 роботу з тимчасово відстороненими суддями Вищою радою 

правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України від здійснення 

правосуддя й направленими до Національної школи суддів України для 

проходження курсу підвищення кваліфікації з подальшим кваліфікаційним 

оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді, зокрема психологічне тестування та співбесіду пройшли – 12 

суддів різних інстанцій, за результатами чого на суддів були складені 

психологічні характеристики з рекомендаціями; 

 2 пілотні тестування суддів різних інстанцій з метою вивчення 

методології психологічного тестування та аналізу сучасних методик щодо 

відбору кандидатів на посаду судді; 

 6 психологічних вебінарів на тему: “Як підготуватися до 

психологічного тестування та співбесіди”.  
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Інша науково-методична діяльність НШСУ  

Підготовлено: 

 пропозиції (висновок) щодо вдосконалення 

законодавства, що регламентує принципи та порядок 

використання коштів Державного бюджету України на 

фінансування статутної діяльності політичних партій; 

 відповіді на адвокатські запити щодо надання 

інформації, що стосується проведення 

кваліфікаційного оцінювання суддів; 

 правову позицію на запит Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо проекту рішення НАЗК “Про затвердження Зміни до 

Роз’яснення щодо застосування  окремих положень Закону України “Про 

запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю; 

 пропозиції на запит Ради с питань судової реформи до законопроекту 

“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (нова редакція) та інших 

пов’язаних законодавчих актів України”. 
 

Наукові публікації 

  Науковими співробітниками НШСУ в першому півріччі 2018 році 

підготовлено 5 наукових статей. 
 

Журнал установи 

Упродовж 1 півріччя  2018 року 

забезпечено видання одного номера 
фахового загальнодержавного науково-

практичного та науково-методичного 

юридичного журналу “Слово 

Національної школи суддів України”, 

завершується робота над черговим 

номером видання. 

Із повним змістом номерів журналу 

можна ознайомитись на його офіційному веб-сайті http://slovo.nsj.gov.ua.  
 

VІІ. Міжнародне співробітництво  

У своїй міжнародній діяльності Національна школа суддів України 

керується принципом вивчення та залучення кращого світового досвіду у сфері 

суддівської освіти для інституційного розвитку та удосконалення освітньої і 

наукової складової в діяльності закладу, для реалізації чого співпрацює з 

міжнародними організаціями, закладами суддівської освіти інших країни, 

http://slovo.nsj.gov.ua/
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програмами і проектами міжнародної технічної допомоги Україні (далі – 

МТД), які працюють у сфері судочинства, а саме: Європейського Союзу (ЄС), 

Ради Європи (РЄ), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Канади та 

Організацією Об’єднаних Націй (ООН).  

НШСУ є членом 

Міжнародної організації 

суддівської освіти (IOJT), яка 

об’єднує 123 заклади освіти для 

суддів і прокурорів із 75 країн 

світу, та Лісабонської мережі, що 

об’єднує навчальні суддівські 

інституції 46 держав–членів Ради 

Європи, а у червні 2018 року 

Національній школі суддів України на ХХІ Генеральній асамблеї Європейської 

мережі суддівської освіти було надано статус спостерігача мережі.  

Співпраця із проектами МТД (у першому півріччі 2018 року їх 

нараховано 16) націлена на посилення інституційної спроможності 

Національної школи суддів України, досягнення суттєвих якісних змін у 

системі підготовки кандидатів на посаду судді, підвищенні кваліфікації 

суддівського корпусу та працівників апарату суду через розробку та 

впровадження якісних сучасних навчальних курсів, ретельний відбір та 

комплексну підготовки суддів-викладачів, упровадження сучасних 

інтерактивних методик та кращих міжнародних практик у навчальний процес.  

Серед давніх і надійних партнерів Національної школи суддів України, 

які системно співпрацюють з НШСУ, українсько-канадський проект 

“Підтримка судової реформи в Україні”, програма USAID “Нове правосуддя”, 

проекти ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя” та “Удосконалення суддівської освіти і навчання”. 

З проектом ЄС Twinning “Посилення спроможності Верховного Суду у 

сфері захисту прав людини на національному рівні”, сфера діяльності якого 

направлена на допомогу у становленні та розвитку новоствореного Верховного 

Суду, НШСУ активно співпрацює в навчальному компоненті щодо підготовки 

суддів та помічників суддів Верховного Суду. Уже проведено перший цикл 

такої підготовки у всіх чотирьох касаційних судах у складі Верховного Суду, а 

також розпочався цикл поглибленої підготовки двох груп суддів-тренерів. 

Уже традиційною стала співпраці з Секретаріатом Європейського суду з 

прав людини в організації та проведенні відеоконференцій для широкого 

залучення до участі в заходах суддів з усіх регіонів України. Третя 

відеоконференція на тему: “Порушення права власності” була проведена  

14 березня, а наступна – запланована на ІІ півріччя 2018 року. 
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Одним із пріоритетних напрямків співпраці з міжнародними проектами  є 

розробка та запровадження в навчальний процес нових інтерактивних 

навчальних курсів. Минулорічна спільна робота, в основному, була 

сконцентрована на розробках навчальних курсів для спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді та підготовці суддів-тренерів для реалізації 

програми спецпідготовки у Києві, Львові, Харкові та Одесі, результати якої вже 

показали свою дієвість. У поточному році розпочато розробки нових 

актуальних тематичних навчальних курсів за запитами суддів. Для прикладу, за 

участі суддів, європейських експертів та українських фахівців у цих галузях 

спільно з проектом РЄ “Боротьба з корупцією в Україні” розробляються курси 

“Судова практика в кримінальних провадженнях за фактами корупції, при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій”, “Судова практика розгляду 

кримінальних проваджень в сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом”  та “Застосування (використання) електронних доказів під 

час розгляду справ, пов’язаних із корупцією”. Співпраця з проектом ОБСЄ 

“Удосконалення суддівської освіти і навчання” та програмою USAID “Нове 

правосуддя” сконцентрована на розробці курсів для всіх чотирьох юрисдикцій 

щодо актуальних питань написання судових рішень у світлі новел 

процесуального законодавства. У співпраці з програмою USAID “Нове 

правосуддя” та українсько-канадським проектом “Підтримка судової реформи в 

Україні” розробляється низка курсів для голів судів з питань судового 

менеджменту, комунікацій, гендерних аспектів та формування ефективної 

команди голови суду та керівника апарату.  

Також досвідчені американські, канадські та німецькі експерти 

запрошуються для обміну досвідом та розробки програми для підготовки 

суддів-наставників/коучерів, які будуть залучені для стажування кандидатів на 

посаду судді у процесі спецпідготовки у НШСУ. 

Співпраця з донорськими програмами допомагає Національній школі 

суддів України вивчати досвід провідних європейських шкіл та ділитися своїм 

власним досвідом з іноземними колегами. Для прикладу, ректор НШСУ взяв 

участь у ХХІ Генеральній асамблеї Європейської мережі суддівської освіти та 

виступив перед своїми європейськими колегами з презентацією досягнень 

НШСУ, у Мережевій конференції Програми HELP “Якісна підготовка для 

якісних рішень” за участі представників НШСУ відбулося обговорення 

стратегії освіти з прав людини та дорожньої карти, а вивчення досвіду 

суддівської незалежності, функціонування системи правосуддя та судового 

адміністрування в Ірландії продовжилося залученням ірландських суддів до 

виступів перед українськими суддями в рамках круглих столів, які заплановано 

провести у вересні поточного року в Києві та Львові.  

НШСУ активно працює над підтримкою та розвитком напрямків 

співробітництва, розширенням зв’язків з міжнародними організаціями, 

проектами міжнародної технічної допомоги та іноземними закладами 

суддівської освіти, проводячи переговори та зустрічі з керівниками, 
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уповноваженими представниками та експертами різних організацій, 

експертними місіями, які займаються моніторингом ефективності використання 

міжнародної технічної допомоги та формуванням перспективних планів 

співпраці.  

 Також представники НШСУ постійно запрошуються міжнародними 

проектами до виступів та участі в заходах, які стосуються стратегії розвитку 

судової системи та актуальних питань судочинства. Отримана інформація 

здебільшого стає поштовхом для нових ідей і планів, розвитку сфер взаємодії. 

VІІІ. Інформаційне забезпечення діяльності НШСУ 

Інформаційне забезпечення діяльності Національної школи суддів 

України та реалізація її інформаційної політики в першому півріччі 2018 року 

здійснювались з урахуванням подальшого реформування системи правосуддя 

та його актуальних завдань,  посилення зв’язків між її установами, розвитку 

комунікаційних технологій. 

Основними трендами інформаційної діяльності установи в першому 

півріччі 2018 року були: підвищена увага суспільства та засобів масової 

інформації до діяльності установи у зв’язку з проведенням спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді, зростання кількості інформаційних 

продуктів, розширення каналів комунікації та посилення спроможності нових 

інструментів інформування.  

    Так, на офіційному сайті Національної школи суддів України за l півріччя 

2018 року було розміщено близько 500 повідомлень про заходи з підготовки 

суддів, спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді,  працівників 

апаратів судів, новації в діяльності установи, події за участі керівництва, 

важливі факти й матеріали щодо суддівської освіти та кваліфікації (для 

порівняння за весь 2017 рік було розміщено близько 700 повідомлень). У 

співпраці з професійними юридичними виданнями НШСУ систематично 

інформує ЗМІ про найактуальніші новини суддівської освіти.  

Офіційна сторінка НШСУ в соціальній мережі Facebook продовжує 

розвиватись як альтернативне джерело інформування, яке дає змогу 

відстежувати теми та події, що викликають найбільший резонанс.                  

Facebook–сторінка виконує функцію платформи для діалогу із зацікавленими 

особами, оперативного зворотного зв’язку. Читацька аудиторія сторінки 

розширилась, статистика зросла до 3 тис. 500 “уподобань”, понад 4 тис. 

користувачів соціальної мережі відстежують її постійно. 

YouTube–канал установи, де оприлюднюються відеосюжети та 

телепередачі про Національну школу суддів України та за участі її керівництва, 

відчутно додав у розвитку.  Для ефективного висвітлення процесів підготовки 

суддів і спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді було створено серію 

відеороликів, які привернули значну увагу та отримали позитивні відгуки 

заінтересованої аудиторії. 
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ІХ. Організаційне та фінансово-господарське 

забезпечення діяльності НШСУ 

У 2018 році для забезпечення діяльності НШСУ  Законом України “Про 

Державний бюджет України на 2018 рік” були виділені кошторисні 

призначення у розмірі 107 147,9 тис. грн.: за загальним фондом – 78 346,3 

тис. грн., за спеціальним фондом – 28 801,6 тис. грн. 

Зокрема:  

оплата праці з нарахуваннями – 76 770,6 тис. грн., 

видатки на товари та послуги –  5 517,4тис. грн., 

видатки на відрядження – 1 006,4 тис. грн., 

видатки на оплату комунальних послуг – 1575,7  тис. грн., 

соціальні виплати  (стипендія)  – 20 340,5 тис. грн., 

капітальні видатки – 1 937,3,4 тис. грн. 

 
У межах затверджених асигнувань забезпечено своєчасну оплату праці 

працівників НШСУ, викладачів та інших осіб, які залучались до науково-

викладацької діяльності та стипендії слухачам спеціальної підготовки протягом 

І першого півріччя 2018 року.  

Для забезпечення діяльності НШСУ придбано канцелярське приладдя та 

господарські  матеріали, сплачено за послуги оренди, зв’язку, комунальні та 

інші послуги, а також здійснено випуск загальнодержавного науково-

практичного та науково-методичного юридичного видання “Слово 

Національної школи суддів України”. 

71,6%

5,2 %

0,9 %

1,5 % 19 %

1,8%

Бюджет 

Національної школи суддів України 

на  2017 рік

Оплата праці з 

нарахуваннями    71,6%

Видатки на товари та 

послуги   5,2 %

Видатки на відрядження   

0,9 %

Комунальні послуги 1,5 %

Соціальні виплати 

(стипендія) 19%

Капітальні видатки 1,8%
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У березні 2018 року збільшено видатки на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв на 330,0 тис. грн. – для відшкодування витрат Київському 

національному університету імені Т. Шевченка витрат з організації та 

здійснення спеціальної підготовки. 

 Станом на 1 липня 2018 року  кредиторської заборгованості Національна 

школи суддів України не має. 

 

З метою забезпечення організаційної діяльності Національної школи 

суддів у I півріччі 2018 році забезпечено розробку та укладення 133 договорів із 

господарських питань та 16 додаткових угод до них, 1918 цивільно-правових 

договорів про залучення до викладацької діяльності. 

За I півріччя 2018  року забезпечено проведення правової експертизи 704 

проектів наказів на відповідність їх чинному законодавству. 

Підготовлено 3 проекти меморандуму про співпрацю для реалізації 

спільних проектів у сфері професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

суддів і працівників апаратів судів, науково–дослідної діяльності, обміну 

досвідом та інформацією з метою розвитку судової системи України. 

Забезпечено розробку та укладення договорів про двосторонню співпрацю. 

Взято участь у роботі тендерного комітету, складено 63 протоколи. 

Забезпечено проведення 26 тендерних  процедур.  

Забезпечено проведення 49 процедур публічних закупівель через 

електронну систему “ProZorro”. 

 

З метою забезпечення документальної діяльності Національної школи 

суддів України у 1 півріччі 2018 року було зареєстровано та відпрацьовано  

6888 документів, зокрема:  

- 2474 вхідних листи  

- 3680 вихідних листів (адресатів) 

- 10 доручень ректора та проректорів  

- 15 протокольних доручень ректора  

- 59 вихідних реєстрів  

- 166 вхідних реєстрів  

- 453 службові записки  

- 31 запит на інформацію та звернення громадян. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість документів 

збільшилась на 80 відсотків. 

Зареєстровано, перевірено, відредаговано та відформатовано 670 наказів з 

основної діяльності та з адміністративно–господарських питань, перевірено, 

відредаговано та відформатовано 301 інформацію про проведені заходи для 

розміщення на веб–сайті. 

 

 


