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ВСТУП. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Основні завдання, на виконання яких було спрямовано діяльність 

Національної школи суддів України у 2022 році (далі – НШСУ, Школа) 

визначаються Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, Стратегією 

розвитку суддівської освіти в Україні на 2021–2025 роки, затверджена рішенням 

Науково-методичної ради Національної школи суддів України від 18 грудня 2020 

року та Планом науково-дослідної та науково-методичної роботи НШСУ на 2022 

рік. 

В умовах воєнного стану, запровадженого внаслідок повномасштабного 

вторгнення російських військ на територію України, НШСУ виходила з того, що 

її ключовими завданнями є якнайшвидша організація суддівської освіти з питань, 

пов’язаних із міжнародним гуманітарним правом, воєнними та військовими 

злочинами, злочинами проти людяності, злочинами проти національної безпеки 

і оборони, а також забезпечення варіативності видів навчальних продуктів, 

гнучкості в їх використанні, удосконалення тренінгових та альтернативних форм 

і методів навчання суддів, у тому числі дистанційних. 

Це потребувало перегляду як плану навчальних заходів НШСУ, так і  

суттєвої корекції строків та форм суддівської освіти, зокрема переходу на 

короткотермінові заходи (особливо в перші місяці війни), з пріоритетом на 

тематику організації правосуддя в умовах воєнного стану, безпеки суддів, їх 

психологічної підтримки, організації міжсуддівського діалогу.  
 

При цьому навчальні та організаційні цілі діяльності НШСУ було 

спрямовано на її інституційний розвиток, використання форм і методів навчання 

адаптованих до умов воєнного часу, оптимізацію структури та чисельності 

НШСУ. 
 

Удосконалення Національних стандартів суддівської освіти у цей період 

передбачало оновлення змісту та забезпечення інноваційності суддівської 

освіти, упровадження систем моніторингу якості суддівської освіти та 

удосконалення системи регулярного оцінювання суддів за підсумками 

підготовки, зміцнення науково-методичного забезпечення навчального процесу 

та психологічної складової в підготовці суддів, помічників суддів та інших 

категорій працівників апарату судів. 
 

Так, у 2022 році проведено підготовку суддів Вищого антикорупційного 

суду та Апеляційної палати ВАКС, а також 44 спеціалізованих тематичних 

тренінги і один семінар-практикум, що були обов’язковими для суддів місцевих 

та апеляційних судів усіх юрисдикцій. Протягом звітного періоду відбулося 28 

загальноукраїнських тематичних семінарів з питань воєнних злочинів, злочинів 

проти людяності та злочинів проти основ національної безпеки України, у яких 

взяли участь судді місцевих і апеляційних судів з усіх регіонів України. 
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Загалом, у цей період за рахунок Державного бюджету України та коштів 

міжнародних організацій проведено 235 занять із підготовки та періодичного 

навчання суддів, які різними формами навчання охопили 10 158 суддів, що 

суттєво перевищує показники попередніх років. 
 

У програмах підготовки всіх категорій суддів важлива увага відводилась  

питанням щодо відповіді на нові виклики, які постали перед Україною, зокрема: 

організації роботи судів під час воєнного стану, удосконалення та уніфікації 

судової практики у справах про воєнні та військові злочини, злочини проти 

людяності, застосуванню практики Європейського суду з прав людини під час 

здійснення судочинства. 
 

У цих умовах Національна школа суддів України докладала значних 

зусиль для посилення і поглиблення міжнародної співпраці, подальшого 

розвитку міжсуддівського діалогу з метою імплементації міжнародних правових 

стандартів підготовки суддів, а також опанування досвіду європейських країн з 

проблем відповідальності за скоєння міжнародних правопорушень, застосування 

судами норм міжнародного гуманітарного права. Це дозволило залучити до 

викладання відомих фахівців зарубіжних країн: науковців, суддів, юристів 

Міжнародного кримінального суду, суддів й прокурорів провідних європейських 

країн та спеціальних трибуналів по воєнним злочинам. 
 

На сьогодні Національна школа суддів України з тематики відправлення 

правосуддя співпрацює із закладами та установами низки зарубіжних країн, 

зокрема Канади, Італії, Франції, США, Нідерландів, Польщі, Болгарії, а також із 

32 проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги. 
 

Так, упродовж поточного року проведено ряд наступних навчальних 

заходів: “Особливості допиту та опитування дитини різного процесуального 

статусу: правовий та психологічний аспект”, “Здійснення правосуддя в умовах 

війни: проблеми, виклики, шляхи вирішення”, “Кримінальні провадження в 

умовах воєнного стану”, “Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного 

стану в Україні”, “Відповідальність за воєнні злочини та інші порушення МГП: 

можливі моделі судового розгляду таких справ в Україні”, “Судовий захист 

внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії на 

території України”, “Злочин геноциду: кримінально-правова кваліфікація”, 

“Основи застосування міжнародного гуманітарного права в практиці судів”, 

“Міжнародні механізми розслідування та судового розгляду кримінальних 

проваджень щодо воєнних злочинів”, “Міжнародна-правова відповідальність за 

воєнні злочини”, “Інтерпретація судових доказів. ДНК-експертиза в контексті 

воєнних злочинів”, “Криміналістичні дослідження місць масових поховань”, 

“Операційні показники міжнародної конфіскації активів та техніки 

розслідування”, “Електронні послуги суду”, “Нейронаука та особливості 

процесу прийняття судових рішень”, “Онлайн врегулювання спорів в Україні”.  
 

У 2022 році продовжувалася імплементація нових навчальних модулів, 

підвищення якості та ефективності суддівської освіти. Чільне місце приділялося 
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розвитку змішаного та дистанційного навчання, розробленню нових курсів та 

методичних посібників для викладачів-тренерів і майбутніх суддів. 
 

Національна школа судів України продовжила підготовку працівників 

Служби судової охорони і підвищення рівня їхньої кваліфікації. Зокрема, за 2022 

рік НШСУ було проведено 83 тематичних занять, на яких підготовлено 4 145 

працівників ССО. При цьому значна частина занять стосувалася питань належної 

організації роботи судових установ в умовах воєнного стану. Крім того, 

розроблено та апробовано дистанційний курс “Антикорупційне законодавство 

України. Декларування”, завершено розроблення тренінгу “Роль працівників 

Служби судової охорони у роботі суду в надзвичайних ситуаціях”. 
 

З метою економії бюджетних коштів, виділених на утримання 

Національної школи суддів у 2022 році, значну частину працівників було 

переведено на режим роботи вимушеного простою, не заповнювались вакантні 

посади, а 19 працівників було вивільнено. При цьому інтенсивність заходів 

суддівської освіти з огляду на потреби суддів суттєво виросла. Так, за період з 

січня по грудень 2022 року навчання у Національній школі суддів України 

пройшли 10 158 суддів, 24 110 працівників апаратів судів та 4 145 працівників 

Служби судової охорони, тобто усього 38 413 слухачів. 
 

У звітному періоді активізувалась робота НШСУ, пов’язана з виробленням 

законотворчих пропозицій для українських парламентарів. Зокрема у травні 2022 

року на засіданні групи з питань належного фінансування судової влади в 

Україні при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики 

Національною школою суддів України презентовано проєкти законодавчих змін, 

щодо законодавчого врегулювання процедури призначення суддів “п’ятирічок” 

на посади, метою яких є подолання дефіциту суддівських кадрів, який утворився 

в судовій системі внаслідок припинення повноважень Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України та інших факторів, що негативно вплинули на чисельність 

суддівського корпусу. 
 

Підсумовуючи необхідно зазначити, Національна школа суддів України у 

своїй діяльності керується принципом, що суддівська освіта є запорукою 

демократичного розвитку суспільства, необхідною умовою здійснення 

правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному права на 

справедливий суд. 

 

І. ПІДГОТОВКА СУДДІВ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, 

ПЕРІОДИЧНЕ НАВЧАННЯ СУДДІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЇХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

У 2022 році  Національна школа суддів України продовжила реалізовувати 

основні завдання щодо підтримання та підвищення кваліфікації суддів в умовах 

воєнного стану відповідно до Закону України “Про затвердження Указу 
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Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, Указу Президента 

України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64. 
 

У 2022 році НШСУ продовжила опікуватися питаннями модернізації 

підготовки висококваліфікованих суддівських кадрів. Цей процес за змістом був 

спрямований на забезпечення принципу верховенства права під час здійснення 

правосуддя в умовах воєнного стану, своєчасне реагування на зміни в 

кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві, інших галузях 

права, практиці національних судів та Європейського суду з прав людини.  
 

Підготовка та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня 

кваліфікації в НШСУ здійснювалась  відповідно до календарних планів 

підготовки та періодичного навчання суддів для підтримання їхньої 

кваліфікації,  стандартизованих програм і програм підготовки відповідних 

категорій суддів, що формуються згідно з Положенням про підготовку та 

періодичне навчання суддів. 
 

У програмах підготовки, зокрема дистанційної, усіх категорій суддів 

значне місце було відведено вивченню питань антикорупційного законодавства, 

суддівської етики та дисциплінарної відповідальності, виявленню актуальних 

питань у застосуванні практики Європейського суду з прав людини під час 

здійснення судочинства.  
 

НШСУ в умовах, що склалися, реалізовує можливості дистанційної 

підготовки, проведення онлайн-занять, тренінгів, організації вебінарів тощо.  
 

Так, у 2022 році було проведено 44 спеціалізованих тренінгів та 

семінар-практикумів, які в межах підготовки є обов’язковими  для суддів 

місцевих та апеляційних судів усіх юрисдикцій.  
 

Зокрема, проводились тренінги на теми: 
 

 “Актуальні питання застосування господарського процесуального 

законодавства”; 

 “Арешт і конфіскація активів”; 

 “Гарантії захисту трудових прав: судова практика та новели 

законодавчого регулювання під час воєнного стану”; 

 “Доступ до публічної інформації в світлі Конвенції Ради Європи про 

доступ до офіційних документів”; 

 “Емоційна компетентність як складова психічного здоров’я суддів”; 

 “Мовне оформлення судових рішень”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та заяв 

про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного стану”; 

 “Особливості провадження щодо кримінальних проступків”; 

 “Право на повагу до приватного і сімейного життя: застосування статті 

8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

 “Практика розгляду господарськими судами судових спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин”; 
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 “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві”; 

 “Проблемні питання відшкодування шкоди в цивільному судочинстві”; 

 “Процесуальний строк як складова принципу правової визначеності”; 

 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”; 

 “Розгляд заяв у порядку окремого провадження та заяв про відновлення 

втраченого судового провадження: стала судова практика та проблемні питання 

вирішення в умовах воєнного стану”; 

 “Соціономічна компетентність судді”; 

 “Спори у справах про банкрутство юридичних осіб”; 

 “Судова дискреція в адміністративному судочинстві”; 

 “Тлумачення норм права в адміністративному судочинстві”; 

 Семінар-практикум: “Судова дискреція в адміністративному 

судочинстві”; 

 Семінар-практикум “Кримінальна відповідальність 

військовослужбовців: особливості кваліфікації та призначення покарання”; 

 Семінар-практикум “Досудове розслідування та судовий розгляд в 

умовах воєнного стану: виклики сьогодення”; 

 Семінар-практикум “Особливості здійснення господарського 

судочинства в умовах воєнного стану”; 

 Семінар-практикум “Тлумачення норм права в адміністративному 

судочинстві”; 

 Семінар “Емоційна компетентність як складова психічного здоров’я 

суддів”; 

 Семінар “Особливий режим досудового розслідування, судового 

розгляду в умовах воєнного стану: виклики сьогодення”; 

 Семінар “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”; 

 Семінар “Дотримання прав шукачів захисту та осіб без громадянства 

під час воєнного стану: при розгляді справ щодо примусового повернення, 

видворення та встановлення фактів, що мають юридичне значення”. 
 

 А також апробації тренінгів:  
 

 “Арешт і конфіскація активів”; 

 “Комунікація судів в умовах воєнного стану”. 

У І півріччі 2022 року проведено семінар у відкритому режимі на 

платформі вебсайту НШСУ за темою: “Антикорупційне законодавство: 

деклараційна кампанія 2022”,  у якому взяли участь  всі бажаючі судді з усіх 

регіонів України. 
 

Також Національною школою судів України проведена підготовка для 

суддів Вищого антикорупційного суду за підтримки  Програми USAID 

“Справедливість для всіх”,  Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в 

Україні, Проєкту ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя”, Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, 
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Проєкту Ради Європи “Активізація заходів із протидії відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму в Україні”. За результатами проходження програми 

підготовки  38 суддів Вищого антикорупційного суду отримали сертифікати. 

 

Національна школа суддів України у 2022 році посилила співпрацю з 

міжнародними проєктами. Це дозволило залучити до викладання відомих 

фахівців зарубіжних країн: науковців, суддів, юристів Міжнародного 

кримінального суду, суддів й прокурорів провідних європейських країн та 

спеціальних трибуналів по воєнним злочинам. 

Основні напрямки навчальних заходів у 2022 році – це навчальні заходи, 

пов’язані із наслідками війни: воєнними злочинами, злочинами проти людяності, 

відшкодуванням шкоди, заподіяної РФ, військовими злочинами, питанням 

кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки України, питанням про 

механізми реалізації кримінальної відповідальності за воєнні злочини. 

У співпраці та за підтримки проєктів міжнародної технічної 

допомоги, міжнародних неурядових організацій, було проведено низку 

навчальних заходів, актуальних вебінарів для суддів та працівників апаратів 

судів зокрема: 

 серія вебінарів  на тему: “Особливості допиту та опитування дитини 

різного процесуального статусу: правовий та психологічний аспекти” 

(представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, відділ 

міжнародного співробітництва, додаткова категорія слухачів - державні 

службовці судів);  

 серія вебінарів на тему: “Міжнародні механізми розслідування та 

судового розгляду кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів” 

(Національний Інститут юстиції Болгарії); 

 круглий стіл на тему: “Судовий захист внутрішньо переміщених осіб та 

осіб, які постраждали від збройної агресії на території України” (Проєкт Ради 

Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”); 

 вебінар на тему: “Основи застосування міжнародного гуманітарного 

права в практиці судів” (Програма USAID “Справедливість для всіх”);  

 міжнародна конференція “Міжнародно-правова відповідальність за 

воєнні злочини” (Проєкт “Право-Justice”); 

 “Електронні послуги суду”, “Нейронаука та особливості процесу 

прийняття судових рішень”, “Онлайн врегулювання спорів в Україні” 

(Національний суддівський коледж у м. Ріно, США за сприяння Програми USAID 

“Справедливість для всіх”); 

 “Інтерпретація судових доказів. ДНК-експертиза в контексті воєнних 
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злочинів”, “Криміналістичні дослідження місць масових поховань” (Центр 

навчання суддів та прокурорів Нідерландів); 

 “Операційні показники міжнародної конфіскації активів та техніки 

розслідування” (Вища школа юстиції Італії); 

 “Система превентивних заходів щодо арешту та конфіскації незаконних 

активів. Управління заарештованими активами” (Італійська школа 

магістратури); 

 Проведений навчальний курс “Розслідування та судовий розгляд 

міжнародних злочинів та тяжких порушень прав людини” (спільно з Проєктом 

Європейського Союзу “Право-Justice”); 

 “Захист трудових та соціальних прав внутрішньо переміщених осіб і 

осіб, які постраждали від збройної агресії: європейські стандарти та національне 

законодавство” (Проєкт Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: 

розробка тривалих рішень. Фаза ІІ”). 

У травні 2022 року для суддів та працівників апаратів судів проведено 

міжнародний круглий стіл “Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного 

стану в Україні”, під час якого обговорювалися питання індивідуальної 

кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, правової основи 

застосування Римського статуту Міжнародного кримінального суду та 

кваліфікації злочинів, вчинених під час російської агресії в Україні. 

У грудні 2022 року в місті Варшава, Польща проведений тренінг  для суддів 

“Воєнні злочини: матеріальний та процесуальний аспекти”  (у співпраці з 

проєктом “Розвиток судових компетентностей в Україні”, який фінансується 

Міністерством закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії), 

розглядались питання геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, 

злочини агресії, зґвалтування та сексуальні злочини, практичні заняття з 

написання судових рішень. 

Національна школа суддів України за сприяння Програми USAID 

“Справедливість для всіх” провела для суддів та помічників суддів Вищого 

антикорупційного суду вебінар на тему: “Санкційна політика України”,  на якому 

розглядались питання санкційної політики, персональних санкцій та практики 

Європейського Суду з прав людини по статті 1 Протоколу 1  Конвенції про 

захист прав людини  і засадничих свобод. 

Національна школа суддів України спільно з Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого провела для суддів та працівників 

апаратів судів ряд навчальних заходів “Питання кваліфікації державної зради і 

суміжних злочинів проти основ національної безпеки України”,  “Питання 

кваліфікації порушення законів і звичаїв війни та суміжних загально-

кримінальних правопорушень”, “Національні і міжнародні механізми реалізації 
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кримінальної відповідальності за воєнні злочини” та міжнародний круглий стіл 

“Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні”.  

Також було проведено низку семінарів для суддів та працівників апаратів 

судів, під час яких обговорювалися питання кримінальної відповідальності за 

воєнні злочини, відшкодуванням шкоди, заподіяної РФ, військовими злочинами, 

здійснення правосуддя в умовах війни та інші: 

 “Особливості судового розгляду воєнних злочинів”; 

 “Злочин геноциду: кримінально-правова кваліфікація”;  

 “Розгляд кримінальних проваджень в умовах воєнного стану”;  

 “Здійснення правосуддя в умовах війни: проблеми, виклики, шляхи 

вирішення”; 

 “Кримінальна відповідальність військовослужбовців: особливості 

кваліфікації та призначення покарання”; 

 “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”; 

 “Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в 

умовах воєнного стану: виклики сьогодення”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та заяв 

про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного стану”; 

 “Військова агресія РФ проти України: національний та міжнародний 

судовий захист”; 

 “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”; 

 “Захист житлових прав: засади, принципи, гарантії, судова практика та 

особливості правового регулювання в умовах воєнного стану”; 

 “Особливості здійснення господарського судочинства в умовах 

воєнного стану в Україні”; 

 “Військові адміністративні правопорушення: питання кваліфікації та 

деякі процесуальні аспекти”; 

 “Окремі кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку”; 

 “Міжнародна та внутрішня міграція в умовах військового конфлікту: 

правові виклики, обмеження та психологічні особливості”. 

 

У ІІ півріччі 2022 року Національною школою судів України проведено 

онлайн-семінар для працівників Національної поліції України щодо протидії та 

запобіганню домашньому насильству та насильству за ознакою статі, в якому 

взяло участь 150 працівників Національної поліції України. 
 

 

Для забезпечення інтерактивних та дистанційних форм навчання 

Національна школа суддів України використовує Інтернет, сучасні персональні 
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комп’ютери (ноутбуки), фліпчарти, відеокамери, мультимедійні проектори, 

екрани, електронні системи клікерів, інтерактивні дошки та інші допоміжні 

засоби. 
 

У 2022 році в рамках періодичного навчання суддів з метою 

підвищення рівня їхньої кваліфікації НШСУ проводила щоквартальні 

загальноукраїнські одноденні тематичні семінари. Усі судді місцевих і 

апеляційних судів, які виявили бажання відповідно до необхідності 

вдосконалення їхніх знань, вмінь і навичок з урахуванням індивідуальних 

потреб, взяли участь у цих семінарах за відповідною темою, реєструвались на 

вебсайті, після чого незалежно від принципу територіального закріплення 

формувались групи слухачів. Усього було проведено 28 таких семінарів. 

 

 

 

НШСУ активно впроваджує дистанційну форму для періодичного 

навчання суддів. У співпраці відділів НШСУ (інформаційних технологій, 

відділу підготовки суддів, відділу підготовки викладачів (тренерів) було 

проведено 26 дистанційних курсів, які успішно пройшли 400 слухачів. Для 

суддів проведені такі дистанційні курси: “Проблемні питання доказування в 

цивільному судочинстві”, “Врегулювання спорів за участю судді”, 

“Демістифікація кіберзлочинності” , “Демістифікація віртуальних валют”, 

“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”, 

“Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини. Судовий розгляд”, “Застосування 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
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Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві”, “Захист прав 

людини в умовах збройного конфлікту в Україні. Введення в міжнародну 

систему захисту”, “Захист прав та інтересів дитини при вирішенні сімейних 

спорів”, “Комунікації в діяльності судді”, “Пробація в Україні: її роль у процесі 

судочинства та виконання кримінальних покарань”, “Психологічні особливості 

спілкування з учасниками судового процесу, що мають досвід 

психотравмуючого впливу”, “Психологічні особливості спілкування з 

малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу”, “Розгляд 

кримінальних проваджень, пов’язаних із домашнім насильством”, “Мова судово-

процесуальної сфери”, “Суддівська етика”, “Управління залою судового 

засідання”, “Управління часом у суддівській діяльності”, “Соціономічна 

компетентність судді”, “Докази та доказування в адміністративному 

судочинстві”, “Практика розгляду судами кримінальних проваджень, 

передбачених ст. ст. 130, 132 КК: проблемні аспекти”, “Розгляд справ щодо 

злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості”, “Базовий курс з 

медіації”, “Актуальні питання застосування господарського процесуального 

законодавства”, “Забезпечення гендерної рівності ”. 

 

 Усього у 2022 році за рахунок коштів Державного бюджету України 

та коштів міжнародних організацій було проведено 235 занять з підготовки 

та періодичного навчання суддів, у яких взяли участь: 
 

 1877 суддів для підтримання кваліфікації, включаючи, обраних на 

адміністративні посади;  

 8281 суддів у періодичному навчанні з метою підвищення рівня 

кваліфікації. 

Діяльність НШСУ щодо освіти суддів у 2022 році характеризується 

статистичними даними, що наведені у вигляді діаграм. 
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(м. Київ) 817 - 43,53 %

Дніпровське регіональне 

відділення 339 - 18,06 %

Львівське регіональне 

відділення 263 - 14,01 %

Одеське регіональне 

відділення 176 - 9,38 %

Харківське регіональне 

відділення 282 - 15,02 %

Чернівецьке регіональне 

відділення 0 - 0 %
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За результатами підготовки проводилося анкетування слухачів для 

налагодження зворотного зв’язку та покращення процесу підготовки.  

Узагальнені результати опитування суддів наводяться нижче. 
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Періодичне навчання суддів 
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34,39 %

14,70 %14,28 %

12,93 %

17,01 %

6,69 %

Участь структурних підрозділів  НШСУ в періодичному навчанні 

суддів з метою підвищенняя рівня їхньої кваліфікації  у 2022 році

Відділ підготовки суддів        

(м. Київ) 2848 - 34,39 %

Дніпровське регіональне 

відділення 1217 - 14,70 %

Львівське регіональне 

відділення 1183 - 14,28 %

Одеське регіональне 

відділення 1071 - 12,93 %

Харківське регіональне 

відділення 1408 - 17,01 %

Чернівецьке регіональне 

відділення 554 - 6,69 %
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Відповідно до Закону та з метою забезпечення єдиного порядку обліку 

суддів, що пройшли підготовку та періодичне навчання в НШСУ, у 2016 році 

створено та ведеться Реєстр суддів (електронна база даних), який заповнюється 

даними, починаючи з 2012 року і по сьогодення. 
 

Незважаючи на  карантинні обмеження, робота з 

підготовки суддів активізувалась. Проводилися онлайн-

заняття для суддів  та дистанційні курси, а кількість 

суддів, які пройшли підготовку та періодичне 

навчання у 2022 році, значно збільшилася порівняно 

з 2021 роком. Усього різними формами підготовки у 

2022 році було охоплено 10158 суддів, що на 2076 суддів 

більше ніж у 2021 році (додаток 1). 
 

Для реалізації поставлених завдань НШСУ 

широко залучає інтелектуальні та фінансові можливості 

міжнародних проєктів, громадських організацій і фондів. Налагодження такої 

співпраці сприяє поглибленому вивченню українськими суддями національного 

законодавства і конвенційних приписів міжнародного права, а також збагаченню 

інших країн позитивним досвідом у галузі застосування права. 
 

НШСУ проводить заняття з актуальних питань судочинства, тематика яких 

у більшості визначається відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 р. 

№ 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення 

воєнного стану в Україні” Терміни і тематика навчання, наповнюваність 

слухацьких груп узгоджуються з керівництвом судів і міжнародних проєктів. 
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ІІ. ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ 

ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

До законодавчо визначених завдань НШСУ віднесено підготовку 

працівників апаратів судів і підвищення рівня їхньої кваліфікації. Така підготовка 

здійснюється відповідно до Порядку, стандартизованих програм, календарних 

планів підготовки і підвищення рівня кваліфікації помічників суддів, працівників 

апаратів судів, а також календарних планів дистанційної підготовки.  

Освітній процес працівників апаратів судів різних категорій включає: 

підготовку тривалістю 3-5 днів, проведення всеукраїнських семінарів, 

одноденних (дводенних) тематичних семінарів, семінарів-практикумів, 

тренінгів, круглих столів, вебінарів, лекцій, дистанційних курсів, участь у 

міжнародних конференціях.  

Подальше утілення  дистанційних курсів та виконання навчальних програм 

в онлайн-режимі зумовлено продовженням карантинних обмежень, введенням 

воєнного стану в країні. Попри все такий формат дозволяє охопити навчанням 

більшу кількість працівників апаратів судів, а також збільшити чисельність 

слухачів на кожному навчальному курсі. 

У 2022 році НШСУ проведено 544 заходи для працівників апаратів 

судів, зокрема: 270 заходів проведено центральним офісом і Вінницьким 

навчальним центром, 274 – п’ятьма регіональними відділеннями, а саме: онлайн-

підготовок – 73, усеукраїнських онлайн-семінарів – 23, одноденних (дводенних) 

онлайн-семінарів – 255, онлайн-вебінарів – 49, онлайн-семінарів-практикумів – 

20, онлайн-тренінгів – 29 (додатково 8 тренінгів у межах підготовки), онлайн-

круглих столів – 10 , онлайн-лекцій – 22, дистанційних курсів – 62, міжнародних 
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конференцій – 1, якими було охоплено 24110 працівників апаратів судів 

(додаток 2). 

З червня 2022 року підготовка помічників суддів віднесена до осібної 

категорії, проводиться за окремим календарним планом підготовки і 

підвищення рівня кваліфікації, де програми за змістом максимально 

наближені до програм підготовки суддів. Для помічників суддів з червня 2022 

року проведено 251 захід, зокрема 134 – у центральному офісі та 117 – у чотирьох 

регіональних відділеннях, а саме: онлайн-підготовок – 19, усеукраїнських 

онлайн-семінарів – 19, одноденних/дводенних онлайн-семінарів – 109, онлайн-

семінарів-практикумів – 9, вебінарів – 32, міжнародних онлайн-конференцій – 1, 

онлайн-круглих столів – 4, онлайн-лекцій – 11,  онлайн-тренінгів – 16, 

дистанційних курсів – 31, якими було охоплено 4125 помічників суддів. 

Протягом 2022 року у співпраці з Вищим антикорупційним судом і 

Верховним Судом НШСУ провела підготовку помічників суддів та секретарів 

судового засідання, а також тематичні семінари для  помічників суддів і 

працівників апарату.  

Відділами підготовки суддів, наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти, підготовки викладачів 

(тренерів) для помічників суддів проведено онлайн-апробацію тренінгу 

“Комунікація судів в умовах воєнного стану”. Разом з відділом підготовки 

викладачів (тренерів) здійснено апробацію семінару-практикуму “Судовий 

захист трудових прав: виклики сьогодення”. 

У звітному періоді за підтримки проєктів міжнародної технічної 

допомоги, міжнародних неурядових організацій та у співпраці із профільними 

відділами НШСУ для помічників суддів проведено низку навчальних заходів, 

перелік яких наводиться нижче:  

 серія вебінарів  на тему: “Особливості допиту та опитування дитини 

різного процесуального статусу: правовий та психологічний аспекти” 

(представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, відділ 

міжнародного співробітництва, додаткова категорія слухачів - державні 

службовці судів);  

 серія вебінарів на тему: “Міжнародні механізми розслідування та судового 

розгляду кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів” 

(Національний Інститут юстиції Болгарії); 

 круглий стіл на тему: “Судовий захист внутрішньо переміщених осіб та 

осіб, які постраждали від збройної агресії на території України” (Проєкт 

Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 

рішень”); 

 вебінар на тему: “Основи застосування міжнародного гуманітарного права 

в практиці судів” (Програма USAID “Справедливість для всіх”);  

 міжнародна конференція “Міжнародно-правова відповідальність за воєнні 

злочини” (червень 2022 р., Проєкт “Право-Justice”). 



18 

 

У зв’язку з російською збройною агресією проти України проблематика 

застосування норм міжнародного гуманітарного права і розгляду справ, 

пов’язаних із воєнними злочинами та іншими міжнародними 

правопорушеннями, є одним із наскрізних і пріоритетних напрямів роботи 

НШСУ. 

Зважаючи на це, НШСУ провела онлайн-семінари “Здійснення правосуддя 

в умовах війни: проблеми, виклики, шляхи вирішення”, “Кримінальні 

провадження в умовах воєнного стану”, у рамках яких розглядались питання: 

європейської системи захисту прав людини; викликів у результаті російського 

вторгнення в Україну, міжнародного гуманітарного права як основи для 

притягнення до відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності. 

У травні 2022 року для суддів та працівників апаратів судів проведено 

міжнародний круглий стіл “Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного 

стану в Україні”, під час якого обговорювалися питання індивідуальної 

кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, правової основи 

застосування Римського статуту Міжнародного кримінального суду та 

кваліфікації злочинів, вчинених під час російської агресії в Україні. 

Метою даних навчальних заходів було вдосконалити застосування 

міжнародного гуманітарного права (МГП) і міжнародного кримінального права 

(МКП) українськими судами з урахуванням викликів, спричинених російською 

повномасштабною агресією. 

Протягом червня 2022 року Національна школа суддів України разом з 

Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого провела ряд навчальних заходів щодо 

засвоєння основ міжнародного гуманітарного права, кваліфікації воєнних 

злочинів, інших міжнародних правопорушень та відповідальності за них. 

Завдяки підтримці міжнародних партнерів, про яких йдеться нижче, 

стало можливим проведення низки актуальних вебінарів для суддів, 

помічників суддів та працівників апаратів судів із наступним онлайн 

обговоренням наданого матеріалу, зокрема: 

 “Інтерпретація судових доказів. ДНК-експертиза в контексті воєнних 

злочинів”, “Криміналістичні дослідження місць масових поховань” 

(Центр навчання суддів та прокурорів Нідерландів); 

 “Електронні послуги суду”, “Нейронаука та особливості процесу 

прийняття судових рішень”, “Онлайн врегулювання спорів в Україні” 

(Національний суддівський коледж у м. Ріно, США за сприяння Програми 

USAID “Справедливість для всіх”); 

 “Операційні показники міжнародної конфіскації активів та техніки 

розслідування” (Вища школа юстиції Італії, додаткова категорія - 

працівники апаратів судів); 

 “Система превентивних заходів щодо арешту та конфіскації незаконних 

активів. Управління заарештованими активами” (Італійська школа 
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магістратури). 

Введення воєнного стану в країні зумовило набуття актуальності 

додаткових тем, що стали необхідними для вивчення працівниками апаратів 

судів, зокрема це: 

 “Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану”; 

 “Навички психологічної та домедичної допомоги у вимірах війни”; 

 “Воєнний стан: заборони та обмеження”; 

 “Кримінальні провадження в умовах воєнного стану”; 

 “Психологічна адаптація суддів та працівників апаратів судів до роботи у 

воєнний час”; 

 “Актуальні питання організації роботи судів та правил безпеки 

життєдіяльності під час російського вторгнення в Україну”; 

 “Військова агресія РФ проти України: національний і міжнародний 

судовий захист”; 

 “Зміни до Кримінального кодексу України у зв’язку з військовою агресією 

РФ проти України”; 

 “Міжнародна та внутрішня міграція в умовах військового конфлікту”; 

 “Міжнародні механізми розслідування та судового розгляду кримінальних 

проваджень щодо воєнних злочинів”; 

 “Організація трудових відносин в умовах воєнного стану”; 

 “Судовий захист внутрішньо переміщених осіб”; 

 “Правові особливості розгляду справ про застосування санкцій, пов’язаних 

з активами окремих осіб”. 

Вищенаведені теми були внесені до календарних планів підготовки 

помічників суддів, працівників апаратів судів, за ними організовано серію 

онлайн-семінарів та вебінарів. До проведення таких занять залучалися 

досвідчені судді, психологи, тренери. 

Особлива увага приділялася вивченню та удосконаленню навичок 

психологічної підготовки працівників апаратів судів, що має на меті покращити 

психоемоційний стан та зменшити психотравматичний вплив від воєнних дій на 

працівників апаратів судів. Заняття з працівниками апаратів судів із цієї тематики 

проводили працівники відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів.  

У 2022 році підвищили рівень кваліфікації 1484 працівника апаратів 

судів під час проведення 62-х дистанційних курсів, а саме: 

• “Особливості розгляду звернень громадян і доступу до публічної 

інформації в судах” (5 курсів для працівників апаратів судів, 271 слухач); 

• “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини. Судовий розгляд” 

(6 курсів для працівників апаратів судів, 113 слухачів); 

• “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини в цивільному 
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судочинстві” (6 курсів для працівників апаратів судів, 138 слухачів); 

• “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини. Досудове 

розслідування” (6 курсів для працівників апаратів судів, 78 слухачів); 

• “Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини”(адміністративна 

юрисдикція) (6 курсів для працівників апаратів судів, 124 слухача); 

• “Особливості розгляду корпоративних спорів” (3 курси для помічників 

суддів та секретарів судових засідань місцевих та апеляційних 

господарських судів, місцевих загальних та апеляційних судів, 33 слухача). 

• “Розгляд справ щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості” (2 курси для помічників суддів, 159 слухачів); 

• “Забезпечення гендерної рівності” (5 курсів для працівників апаратів судів, 

131 слухач); 

• “Демістифікація віртуальних валют” (2 курси для працівників апаратів 

судів, 26 слухачів); 

• “Демістифікація кіберзлочинності” (2 курси для працівників апаратів 

судів, 23 слухача); 

• “Актуальні  питання застосування господарського процесуального 

законодавства” (1 курс для працівників апаратів судів, 22 слухача); 

• “Проблемні питання доказування в цивільному судочинстві” (2 курси для 

працівників апаратів судів, 46 слухачів); 

• “Практика розгляду судових спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин” (2 курси для працівників апаратів судів, 29 слухачів); 

• “Мова судово-процесуальної сфери” (4 курси для працівників апаратів 

судів,148 слухачів); 

• “Тайм-менеджмент у діяльності помічника судді та секретаря судового 

засідання” (4 курси  для помічників суддів та секретарів судового 

засідання, 72 слухача); 

• “ Розгляд спорів щодо правочинів: актуальні питання правозастосування” 

(2 курси  для працівників апаратів судів, 13 слухачів); 

• “Захист прав та інтересів дитини при вирішенні сімейних спорів” (1 курс  

для помічників суддів, 26 слухачів); 

• “Розгляд кримінальних проваджень, пов’язаних із домашнім насильством” 

(1 курс для помічників суддів, 24 слухача); 

• “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” (1курс для 

помічників суддів, 3 слухача); 

• “Практика розгляду судами кримінальних проваджень, передбачених ст. ст. 

130, 132 КК України: проблемні аспекти” (1 курс для помічників суддів, 5 

слухачів). 

Загалом, у звітному періоді пройшли підготовку та підвищили свій 

професійний рівень 24110 працівників апаратів судів, що на 41,7% більше 

ніж у 2020 році і на 23 %  більше ніж у минулому році. 
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Зазначимо, що значна частина слухачів цієї категорії підготовлена 

центральним офісом та Вінницьким навчальним центром (6738 осіб), а п’ятьма 

регіональними відділеннями – 17372 особи, що скоріше за все обумовлено 

бойовими діями в більшій частині цих регіонів. 

Коштом Державного бюджету України підготовлено 24066 осіб, або           

99,8 % слухачів, а за кошти спільно з міжнародними організаціями– 44 

особи, або 0,2 % відповідно. 

 

Стан підготовки працівників апаратів судів за звітний період 

характеризують статистичні дані, що наведені в діаграмах нижче.  

 

 

 

 

 

2020 рік 2021 рік 2022 рік

14043

+24,2%

18536

+23 %

24110

Підготовка працівників апаратів судів НШСУ у 2020 - 2022 роках 

(осіб)
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Фінансування підготовки працівників апаратів судів 

у  2020-2022 роках 
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Підготовка працівників апаратів судів 

за інстанціями та спеціалізаціями у 2022 році (осіб) 
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10,6% 2056
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889

3,7%

1969

8,2%

535

2,2%

1. Працівники апарату 

Верховного Суду 

2. Працівники апарату 

Вищого антикорупційного 

суду 

3. Працівники апаратів 

місцевих загальних судів

4. Працівники апаратів 

апеляційних загальних судів

5. Працівники апаратів 

окружних адміністративних 

судів

6. Працівники апаратів 

апеляційних 

адміністративних судів

7. Працівники апаратів 

місцевих господарських  

судів

8.Працівники апаратів 

апеляційних господарських 

судів 

У відсотковому відношенні показано питому вагу кожної категорії працівників апаратів судів від 

загальної кількості (24110 осіб) які пройшли підготовку.
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НШСУ аналізує пропозиції щодо оновлення матеріалів курсів для 

працівників апаратів судів з метою актуалізації тем у стандартизованих 

програмах, осучаснює, оновлює тематику навчальних заходів, необхідну для 

підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів задля 

забезпечення якісної підготовки працівників апаратів судів. 

Аналіз анкет за результатами проведеної у 2022 році підготовки та 

підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів показує, що наразі 

надзвичайно актуальними залишаються теми стосовно організації роботи суду та 

здійснення судочинства в умовах воєнного стану, психологічної адаптації та 

підвищення мотивації працівників апаратів судів в умовах воєнного стану, 

удосконалення знань з українського ділового мовлення і правового письма. 

Також слухачі, незалежно від займаних посад, бажають отримувати більше 

практичних знань, зокрема із застосування норм матеріального та 

процесуального права, практики ЄСПЛ і одночасно підтримують усі ініціативи 

НШСУ, спрямовані на забезпечення належної якості підвищення рівня 

кваліфікації працівників апаратів судів.  

Помічники суддів, які брали участь у навчальних заходах у червні-грудні 

2022 року, відмічають у своїх анкетах, що викладачами підготовлено корисні та 

інформативні презентації, які значно покращують сприйняття матеріалу, а також 

цікавий науково-теоретичний матеріал та практичні завдання в навчальних 

дистанційних курсах. Вони пропонують збільшити кількість навчальних заходів, 

що проводяться в режимі онлайн: семінарів-практикумів, тренінгів, вебінарів та 

лекцій, які стосуються аналізу судової практики розгляду справ у вищих 

інстанціях, що обумовлені сучасною ситуацією в Україні, зокрема стосовно 

20,30%

18,00%

17,00%

15,30%

12,50%

9,70%

7,20%

Участь структурних підрозділів НШСУ 

у підготовці працівників апаратів судів 

у 2022 році

Вінницький навчальний центр, відділ 

підготовки суддів (помічники)    5033

Львівське РВ     4235

Одеське РВ       4086

Харківське РВ    3783

Дніпровське РВ    2965

Чернівецьке РВ (до 01.06.2022)   2303

Відділ підготовки працівників апаратів 

судів (до 01.06.2022)   1705
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вдосконалення застосування міжнародного гуманітарного права та 

міжнародного кримінального права українськими судами; судового захисту 

трудових прав; здійснення кримінального, цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства в умовах воєнного стану; захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб; ознайомлення з новими практиками українських 

судів у контексті захисту прав людини, гарантованих ЄКПЛ, а також вивчення 

практики Європейського суду з прав людини і Міжнародного кримінального 

суду (Гаага) в контексті правопорушень під час збройного конфлікту та 

належного застосування цих практик у вітчизняному судочинстві. 

Отже більшість помічників суддів та працівників апаратів судів в анкетах 

опитування зазначають, що проведення навчання в онлайн-режимі та 

дистанційні навчальні курси є єдиним можливим засобом підвищити рівень 

кваліфікації та отримати знання щодо новел законодавства під час правового 

режиму воєнного стану. 

 

ІІI. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ 

 

Стратегією розвитку суддівської освіти в Україні на 2021–2025 роки 

визначені напрямки діяльності НШСУ, що передбачають здебільшого розвиток 

і вдосконалення вже існуючих напрацювань у суддівській освіті, у тому числі 

реформування початкової суддівської освіти (спеціальної підготовки кандидатів 

на посаду судді), й використання новітніх форм і методів навчання. 

Для реалізації Стратегії оновлюється програма спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді, розробляються нові курси та методичні посібники 

для викладачів-тренерів і майбутніх суддів. 

 

           У 2022 році Національна 

школа суддів України здійснювала 

заходи щодо проведення в 

майбутньому спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду 

судді. 

 

У травні 2022 року ректор Національної школи суддів України Микола 

Оніщук  на засіданні групи з питань належного фінансування судової влади в 

Україні при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики 

презентував проєкт законодавчих змін, метою яких є термінове заповнення 

вакантних посад суддів, подолання дефіциту суддівських кадрів, що утворився в 

системі правосуддя внаслідок припинення повноважень Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, втрати кворуму і припинення роботи Вищої ради 

правосуддя, а також інших факторів, що негативно вплинули на стан 

суддівського корпусу. 

З урахуванням законодавчих пропозицій на даний час розробляються  
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варіанти навчального плану та навчально-методичні матеріали курсів проєкту 

Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (далі – проєкт 

Програми), створюються умови для впровадження нових форм підготовки, у 

тому числі переходу на онлайн навчання з метою пристосування до реалій 

воєнного стану в Україні, адекватного реагування на світові виклики. 

Необхідно зазначити, що більша частина навчальних курсів для майбутніх 

суддів вже розроблена. Одночасно продовжується підготовка до впровадження 

нових інтерактивних форм навчання. У 2022 році завершено розробку нового 

тренінгу “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”. Для кандидатів на посаду судді досвідченими фахівцями готуються 

актуальні посібники: “Слідчий суддя у кримінальному провадженні: 

актуальні питання діяльності”, “Пробація у кримінальному судочинстві”, 

“Українська мова в судово-процесуальній сфері”. 

 

  
 

У процесі підготовки майбутніх суддів велику роль відіграють викладачі, 

рівень їхньої кваліфікації, умінь і навичок викладання. Для забезпечення єдиних 

методологічних підходів до навчання кандидатів на посаду судді для викладачів 

(тренерів) проводяться відповідні тренінги. 

В умовах воєнного стану суттєвого розвитку набули дистанційні форми 

суддівської освіти. Окрім очних тренінгів, навчальний процес відбувається 

онлайн у програмі “Zoom”. Це зумовило спрямування значних зусиль на 

адаптацію курсів для кандидатів на посаду судді з метою налагодження 

дистанційного навчання. 

Для успішного проведення таких занять продовжується вивчення досвіду 

національних та іноземних партнерів, набутого у період карантинних обмежень. 

Національна школа суддів України підтримує готовність до розпочатку 

ефективної підготовки кандидатів на посаду судді, постійно відслідковуючи 

процеси, що відбуваються в Україні і, зокрема в судовій сфері та системі 

правосуддя в цілому. 
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ІV. ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

Стратегія розвитку суддівської освіти в Україні на 2021-2025 роки 

визначає одним із завдань НШСУ розробку комплексної навчальної 

програми для працівників Служби судової охорони (ССО), яка передбачає: 

 визначення навчальних потреб працівників Служби судової охорони; 

 впровадження локального регулювання змісту та організації підготовки 

працівників Служби судової охорони; 

 розробку навчальних курсів для працівників Служби судової охорони; 

 підготовку тренерів (викладачів) для працівників Служби судової 

охорони. 

Підготовка працівників ССО проводиться згідно з порядком підготовки, 

що погоджується зі Службою судової охорони.  

Заняття проводяться в онлайн режимі в усіх регіональних відділеннях 

Національної школи суддів України для працівників і керівників структурних 

підрозділів Служби судової охорони спільно із суддями та працівниками 

апаратів судів.  

Відповідно до Плану підготовки працівників ССО на 2022 рік було 

проведено 83 навчальних заходи (25-тренінгів, 53-семінари, 14-круглих столів, 

1-дистанцій курс), на яких підготовлено понад 3000 співробітників ССО.  
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До Плану підготовки співробітників ССО на 2022 рік включено такі 

навчальні заходи: 

круглі столи 

 “Правові засади діяльності Служби судової охорони”; 

 “Взяття під варту в залі суду: алгоритм дій”; 

семінари  

 “ Деклараційна кампанія 2022: покрокова інструкція ”; 

 “Ефективна комунікація у професійній діяльності”; 

 “Українське ділове мовлення. Оформлення документів”; 

 “Зовнішня та внутрішня комунікація”; 

 “Спілкування працівників Служби судової охорони з відвідувачами суду.  

 “Професійне вигорання в діяльності працівників Служби судової 

охорони”; 

 “Захист суддів і членів їхніх сімей як гарантія верховенства права”; 

 “Особливості проходження публічної служби співробітниками Служби 

судової охорони”; 

 “Психологічні засади запобігання конфліктів у діяльності співробітників 

Служби судової охорони”; 

тренінги 

 “Культура усного професійного спілкування. Формування професійного 

мовлення співробітників Служби судової охорони”; 

 “Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, працівників 

апаратів судів. Громадська безпека”; 

 “Професійна етика співробітників Служби судової охорони”; 

 “Надання домедичної допомоги працівниками Служби судової охорони”; 

 “Роль працівників Служби судової охорони у роботі суду в надзвичайних 

ситуаціях”; 

дистанційний курс 

 “Антикорупційне законодавство України. Декларування”. 

З метою належної організації роботи судових установ в умовах воєнного 

стану до Плану підготовки працівників ССО на 2022 додатково було 

включено семінари: 

 “Особливості несення служби працівниками Служби судової охорони під 

час воєнного стану”; 

 “Безпечний інформаційний простір у період війни”; 

 “Українська  мова – ефективна зброя у війні з Росією”; 
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 “Особливості виконання завдань співробітниками Служби судової 

охорони у воєнний час та необхідні навички для подолання російської 

агресії”; 

 “Адаптація до сучасних умов життя”; 

 “Навички психологічної та домедичної допомоги у вимірах війни”; 

 “Безпека суду в умовах воєнного стану”; 

 “Подолання наслідків психотравми: психологічна допомога”; 

 “Удосконалення компетенційних навичок працівниками Служби судової 

охорони для подолання збройної агресії”. 

 

  
 

 
 

         

 

              Анкети зворотного зв’язку 

показали, що зазначені семінари 

знайшли позитивні відгуки у слухачів і 

допомогли виявити актуальні питання 

для подальшого удосконалення 

навчання. 

 Національна школа суддів України активно розробляє нові курси з 

урахуванням навчальних потреб Служби судової охорони. У 2022 році 

розроблено та апробовано дистанційний курс “Антикорупційне 

законодавство України. Декларування”. Завершено розробку тренінгу 

“Роль працівників Служби судової охорони в роботі суду в надзвичайних 

ситуаціях”. До груп розробників цих курсів увійшли судді, представники 

громадських організацій, співробітники Служби судової охорони, працівники 

Національного агентства з питань запобігання корупції  та працівники НШСУ. 

Загалом у 2022 році підготовку та підвищення рівня кваліфікації в 

Національній школі суддів України пройшло 4 145 працівників Служби.  
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V. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ (ТРЕНЕРІВ) 

У звітному періоді одним із 

пріоритетних і законодавчо 

визначених завдань Національної 

школи суддів України було 

забезпечення на високому 

професійному рівні підготовки 

висококваліфікованих кадрів для 

судової системи. 

Провідне місце в реалізації 

зазначеного завдання займає робота з 

викладачами: їх добір, підвищення 

кваліфікації, забезпечення навчальними матеріалами і новітніми методиками. 

Протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення російських 

військ на територію України Національна школа суддів України завдяки 

спільним та скоординованим зусиллям керівництва центру і регіональних 

структурних підрозділів, використовуючи всі наявні можливості, і в першу чергу 

інтернет ресурс, а також науковий потенціал й напрацювання відряджених 

суддів та суддів-викладачів (тренерів), відновила розробку нових навчальних 

курсів для суддів, курсів дистанційного навчання, тренінгів у контексті воєнно-

політичної ситуації в країні і світі. 

Основні зусилля працівників НШСУ та суддів-розробників були 

спрямовані на розробку навчальних матеріалів із вирішення справ, пов’язаних із 

наслідками війни: воєнними злочинами, злочинами проти людяності, 

відшкодуванням шкоди, заподіяної російськими військами тощо. У короткі 

терміни було розроблено та проведено низку семінарів на теми:  

 “Злочин геноциду: кримінально-правова кваліфікація”;  

 “Розгляд кримінальних проваджень в умовах воєнного стану”;  

 “Здійснення правосуддя в умовах війни: проблеми, виклики, шляхи 

вирішення”; 

 “Кримінальна відповідальність військовослужбовців: особливості 

кваліфікації та призначення покарання”; 

 “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”; 

 “Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах 

воєнного стану: виклики сьогодення”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та заяв 

про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного стану”; 

 “Військова агресія РФ проти України: національний та міжнародний 

судовий захист”; 

 “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”; 
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 “Захист житлових прав: засади, принципи, гарантії, судова практика та 

особливості правового регулювання в умовах воєнного стану”; 

 “Особливості здійснення господарського судочинства в умовах воєнного 

стану в Україні”; 

 “Судова практика у спорах, що виникають у сфері корпоративних 

правовідносин”; 

 “Етикет ділового спілкування”; 

 “Тлумачення норм права в адміністративному судочинстві”; 

 “Судовий контроль за виконанням рішень судів”. 
 

Окремо було проведено серію семінарів на тему: “Українська мова – 

ефективна зброя у війні з Росією”, “Говорімо українською правильно: граматичні 

норми”, “Говорімо українською правильно: фонетичні, словотвірні та лексичні 

норми” з метою висвітлення можливостей мови, як засобу боротьби із хибними 

російськими наративами щодо історичної та культурної спадщини України, 

поглиблення і розширення знань, розвитку мовної культури серед працівників 

Національної школи суддів України, а також у суддівському середовищі. 

Окрім того, розроблено та прочитано інтерактивні лекції для суддів і 

працівників апаратів судів на теми: “Особливості розгляду пенсійних та інших 

соціальних спорів окремих категорій громадян”, “Загальні вимоги до складання 

непроцесуальних документів”, “Підстави для скасування або зміни рішень суду 

першої інстанції в діяльності судів апеляційної інстанції”, “Повторний 

апеляційний перегляд господарських справ: судова практика”, “Особливості 

розгляду господарськими судами корпоративних спорів”, “Розгляд 

господарським судом спорів, які виникають із кредитних правовідносин”, 

“Особливості вирішення спорів, що виникають під час укладання господарських 

договорів: судова практика”, “Екстрадиція: процесуальні аспекти розгляду 

кримінального провадження щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення”, “Розгляд скарг на рішення про видачу (екстрадицію) у 

справах щодо шукачів захисту”, “Реалізація права на звернення до апеляційної 

інстанції та його процесуальні наслідки”, “Застосування норм Конституції 

України як норм прямої дії”, “Строки в адміністративному судочинстві: 

актуальна практика Верховного Суду щодо процесуальних строків”, “Порядок та 

умови проведення процедури врегулювання спорів за участю судді в цивільному 

судочинстві”, “Порядок та умови проведення процедури врегулювання спорів за 

участі судді в господарському судочинстві”, “Мовне оформлення судово-

процесуальних документів”, “Загальні вимоги до складання непроцесуальних 

документів”, “Військові адміністративні правопорушення: питання кваліфікації 

та деякі процесуальні аспекти”, “Мовне оформлення судових рішень у 

цивільному судочинстві”, “Мовне оформлення судових рішень у кримінальному 

судочинстві”, “Особливості розгляду цивільних справ з участю іноземного 

елементу щодо усиновлення, повернення дитини до держави її постійного 

проживання,  позбавлення  батьківських прав в умовах воєнного стану”,  “Судова 
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практика у справах зі спорів, що виникають у сфері житлових правовідносин”, 

“Трудові відносини в умовах воєнного стану”,  “Застосування судами новітнього 

законодавства під час розгляду справ, пов’язаних з трудовими 

правовідносинами”, “Розгляд судами справ про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення: сталі правові позиції та новели законодавства”, 

“Юрисдикція житлових спорів. Актуальні питання судової практики у цивільних 

справах щодо користування жилими приміщеннями та виселення. Судова 

практика ЄСПЛ та  правові позиції Верховного Суду”,  “Стандарти написання 

судового рішення. Структура судового рішення. Підготовка проєктів рішень, 

ухвал, постанов суду. Внесення судових рішень до автоматизованої системи 

документообігу”, “Окремі аспекти вирішення питань щодо оплати праці: 

законодавство та судова практика”, “Відновлення втрачених судових 

проваджень: законодавство, практика та сучасні виклики”, “Безспірність 

окремого провадження. Особливості розгляду заяв про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою або оголошення її померлою”, “Міжнародне правосуддя: 

органи, механізми, перспективи”, “Здійснення розгляду цивільних справ в 

умовах зміни територіальної  підсудності”. 

Відповідно до Меморандуму про співробітництво між Тренінговим 

центром прокурорів України та Національною школою суддів України 

проведено п’ять тренінгів для прокурорів і державних  службовців органів 

прокуратури на тему: “Українською думати, говорити, писати”. 

Попри небезпеку, що спричинена воєнними діями, Національна школа 

суддів України всебічно підтримує суддівську спільноту, залишаючись завдяки 

можливостям інтернету на зручному зв’язку, здійснюючи онлайн заходи, що 

допомагають розв’язувати ти, чи інші нагальні питання. 

Не зважаючи на запровадження особливого правового режиму, робота 

НШСУ з викладачами (тренерами) упродовж року не припинялась. За цей період 

пройшли підготовку 47 викладачів-тренерів, які забезпечили проведення: 

39 семінарів та 14 тренінгів для суддів та працівників апарату судів. 

VI. НАУКОВО–ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО–МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Навчальні курси для суддів 

У 2022 році наукові підрозділи 

продовжили працювати над розробкою, 

оновленням, адаптацією навчальних 

курсів. Також проводились їх апробації 

та тренінги для тренерів.  

За звітний період для суддів 

розроблено 15 тренінгів, а саме: 

 “Спори про захист права власності в 

господарській діяльності”; 



33 

 

 “Спори у справах про банкрутство”; 

 “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”; 

 “Закон України “Про адміністративну процедуру” та його вплив на 

здійснення адміністративного судочинства”; 

 “Актуальні питання, які виникають при розгляді спорів щодо 

проходження військової служби та захисту прав осіб, які постраждали внаслідок 

військової агресії ”; 

 “Захист соціальних та інших прав військовослужбовців ”; 

 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”; 

 “Арешт і конфіскація активів”; 

 “Цифрові права в контексті захисту свободи слова: судовий аспект”; 

 “Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції”; 

 “Комунікація суду в умовах воєнного стану”; 

 “Мовне оформлення судових рішень у господарському судочинстві”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та 

заяв про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного 

стану”; 

 “Гарантії  захисту трудових прав: судова практика та новели 

законодавчого регулювання під час воєнного стану”; 

 “Судовий захист внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

постраждали від збройної агресії на території України”. 

У процесі розробки знаходяться 9 

тренінгів, а саме: 

 “Реалізація прав людини і основоположних 

свобод без дискримінації”; 

 “Повідомлення про підозру: проблемні 

питання діяльності слідчого судді”; 

 “Підходи та вимоги до написання судових 

рішень у цивільному судочинстві”; 

 “Провадження в цивільних справах у суді 

першої інстанції: проблемні питання”; 

 “Особливості розгляду справ за участю 

присяжних”; 

 “Вирішення спорів про порушення правил 

політичного фінансування”; 

 “Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження”; 

 “Розгляд судами кримінальних проваджень щодо злочинів проти 

життя”; 

 “Застосування принципу юридичної визначеності в 

адміністративному судочинстві”. 
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Проведено апробацію 14 навчальних 

курсів: 

 “Закон України “Про адміністративну 

процедуру” та його вплив на здійснення 

адміністративного судочинства”; 

 “Спори про захист права власності в 

господарській діяльності”; 

 “Спори у справах про банкрутство”; 

 “Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження”; 

 “Мовне оформлення судових рішень у 

господарському судочинстві”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та 

заяв про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного 

стану”; 

 “Гарантії  захисту трудових прав: судова практика та новели 

законодавчого регулювання під час воєнного стану ”; 

 “Актуальні питання, які виникають при розгляді спорів щодо 

проходження військової служби та захисту прав осіб, які постраждали внаслідок 

військової агресії ”; 

 “Захист соціальних та інших прав військовослужбовців ”;  

 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”; 

 “Арешт і конфіскація активів”; 

 “Цифрові права в контексті захисту свободи слова: судовий аспект”; 

 “Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції”; 

 “Комунікація суду в умовах воєнного стану”. 

Проведено 10 ТОТ: 

 “Захист соціальних та інших прав військовослужбовців”; 
 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”; 

 “Спори про захист права власності в господарській діяльності”; 

 “Спори у справах про банкрутство”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та 

заяв про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного 

стану”; 

 “Гарантії захисту трудових прав: судова практика та новели 

законодавчого регулювання під час воєнного стану”; 

 “Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції”; 

 “Арешт і конфіскація активів”; 
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 “Особливості застосування спеціальної конфіскації судами 

України”; 

 “Пробація в кримінальному судочинстві”. 

Навчальні курси для кандидатів на посаду судді 

Розроблено та апробовано тренінг для кандидатів на посаду судді 
“Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності суддів”.  

Проведено тренінги для тренерів: 

 Пробація в кримінальному судочинстві”; 

 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”. 

Навчальні курси для підготовки працівників апаратів судів: 

Розроблено та проведено апробацію тренінгу “Етикет ділового 

спілкування працівника суду”. 

Триває розробка навчальних курсів: 
 “Підготовка проєктів рішень судів. Внесення рішень до ЄДРСР”; 

 “Роль керівника апарату в судовому адмініструванні”. 

 

Дистанційне навчання суддів і працівників апаратів судів 

Окремим напрямком освітньої роботи Національної школи суддів України  

є проведення курсів дистанційного навчання.  

Так, у 2022 році розроблено    

10 дистанційних навчальних курсів 

для суддів:  
 “Практика розгляду 

судами кримінальних проваджень, 

передбачених ст. 130, 132 КК. Захист 

прав ВІЛ-позитивних осіб та осіб, 

хворих на інші невиліковні інфекційні 

хвороби”; 

 “Базовий дистанційний 

курс з медіації”; 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві”; 

 “Практика розгляду судами кримінальних проваджень, 

передбачених ст. 130, 132 КК: проблемні аспекти”; 

 “Базовий дистанційний курс медіації”; 

 “Розгляд спорів щодо правочинів у господарському судочинстві”;  

 “Проблемні питання доказування в цивільному судочинстві”; 

 “Особливості розгляду справ щодо злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості”; 
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 “Практика розгляду спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин в господарському судочинстві”;  

 “Психологічна експертиза в цивільному судочинстві”. 

 

Проведено апробацію 10 дистанційних курсів: 

 “Практика розгляду судами кримінальних проваджень, 

передбачених ст. 130, 132 КК. Захист прав ВІЛ-позитивних осіб та осіб, хворих 

на інші невиліковні інфекційні хвороби”; 

 “Психологічні особливості спілкування з малолітніми/ 

неповнолітніми учасниками судового процесу”; 

 “Розгляд спорів щодо правочинів у господарському судочинстві”; 

 “Практика розгляду судами кримінальних проваджень, передбачених 

ст. 130, 132 КК: проблемні аспекти”; 
 “Базовий дистанційний курс медіації”; 

 “Проблемні питання доказування в цивільному судочинстві”; 
 “Психологічна експертиза в цивільному судочинстві”; 

 “Докази і доказування в адміністративному судочинстві”; 

 “Практика розгляду спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин у господарському судочинстві”; 

 “Особливості розгляду справ щодо злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості”. 

         У процесі розробки 5 

дистанційних курсів: 

 “Розгляд господарськими судами 

земельних справ: судова практика”; 

 “Підстави відкриття зразкової справи. 

Формування та реалізація зразкової справи 

в судовій практиці”; 

 “Захист права власності в цивільному 

судочинстві”; 

 “Військові адміністративні правопорушення: питання кваліфікації та 

деякі процесуальні аспекти” (ініціативні заходи); 

 “Застосування міжнародних трудових стандартів у судовій 

практиці”. 

 

 

Новим напрямком діяльності Національної школи суддів 

України є підготовка працівників Служби судової охорони – 

державного органу в системі правосуддя, зміст діяльності 

якого полягає в забезпеченні охорони та підтримки 

громадського порядку в судах. Саме тому обізнаність та 

розуміння персоналом Служби судової охорони принципів 
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функціонування судової системи, судових процесів, розподіл обов’язків і 

повноважень у суді є необхідною передумовою якісного здійснення завдань, 

покладених на неї законодавцем. 

 

Для співробітників Служби судової охорони: 

Завершено розробку та апробовано дистанційний навчальний курс 
“Антикорупційне законодавство України. Декларування”. 

Триває розробка навчального курсу “Роль працівників Служби судової 

охорони в роботі суду в надзвичайних ситуаціях”. 

Вебінари 
 

Спільно з Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні підготовлено та 

проведено 7 вебінарів для суддів та 

адвокатів з питань правосуддя щодо 

неповнолітніх: 

 “Психологічні особливості 

дитини у контакті із законом”;  

 “Захист прав та найкращих інтересів дитини у системі правосуддя”; 

 “Особливості допиту та опитування дитини різного процесуального 

статусу”  (частина І та ІІ);  

 “Сімейні справи та права дитини: цивільний аспект”;  

 “Обрання запобіжних заходів та призначення покарання для 

неповнолітніх”;  

 “Адміністративна відповідальність неповнолітніх”. 

Також розроблено вебінари: 

 “Психологічна аптечка в умовах воєнного стану” (для кандидатів на 

посаду судді, суддів та працівників апарату); 

 “Основи застосування міжнародного гуманітарного права в судовій 

практиці” (для суддів); 

 “Злочини проти основ національної безпеки України” (для суддів та 

помічників суддів); 

 “Окремі кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку”  (для суддів та помічників суддів); 

 “Судовий захист внутрішньо переміщених осіб та осіб, які 

постраждали від збройної агресії на території України” (для суддів); 
 “Особливості судового розгляду воєнних злочинів” (для суддів). 
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Семінари-практикуми 

Однією з інноваційних форм навчання, 

запроваджених у процес підготовки кандидатів на 

посаду судді, суддів і працівників апаратів судів є 

семінар-практикум. Розробка та проведення 

семінарів-практикумів, як і курсів для суддів, 

здійснюється з дотриманням вимог, передбачених 

Концепцією національних стандартів суддівської 

освіти, що була схвалена Науково-методичною 

радою НШСУ 23 грудня 2014 року. 

У 2022 році наукові підрозділи працювали над розробкою семінарів-

практикумів для кандидатів на посаду судді, суддів, працівників апарату та 

працівників територіальних управлінь Служби судової охорони, зокрема: 

Завершено розробку 26 семінарів-практикумів: 

 “Подолання наслідків психотравми: психологічна допомога”; 

 “Психологічні особливості ефективного спілкування в діяльності 

суддів”; 

 “Судова практика у спорах, що виникають у сфері корпоративних 

правовідносин”; 

 “Справи про адміністративні правопорушення: актуальні питання 

розгляду”; 

 “Етикет ділового спілкування”; 

 “Злочин геноциду: кримінально-правова кваліфікація”; 

 “Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в 

умовах воєнного стану: виклики сьогодення”; 

 “Військова агресія РФ проти України: національний та міжнародний 

судовий захист”; 

 “Судовий захист трудових прав: виклики сьогодення”; 

 “Окремі аспекти розгляду заяв у порядку окремого провадження та 

заяв про відновлення втраченого судового провадження в умовах воєнного 

стану”; 

 “Європейська система захисту прав людини: виклики в результаті 

російського вторгнення в Україну”; 

 “Злочин геноциду: кримінально-правова кваліфікація”; 

 “Тлумачення норм права в адміністративному судочинстві”; 

 “Судовий контроль за виконанням рішень судів”; 

 “Застосування національними судами норм міжнародного 

гуманітарного права”; 

 “Особливості застосування спеціальної конфіскації судами 

України”; 

 “Здійснення правосуддя в умовах війни: проблеми, виклики, шляхи 

вирішення”; 
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 “Кримінальна відповідальність військовослужбовців: особливості 

кваліфікації та призначення покарання”; 

 “Процесуальний строк як складова принципу правової 

визначеності”; 

  “Особливості здійснення господарського судочинства в умовах 

воєнного стану в Україні”; 

 “Українська мова – ефективна зброя у війні з Росією”;  

 “Українське ділове мовлення та мовленнєвий етикет”; 

 “Говорімо українською правильно:  фонетичні, словотвірні та 

лексичні норми”;  

 “Говорімо українською правильно: граматичні норми”; 

 “Мовне оформлення судових рішень”; 

 “Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма”.  

У процесі розробки 8 семінарів-практикумів: 

 “Гендерні аспекти в організації роботи суду”; 

 “Особливості судового розгляду кримінального провадження щодо 

катувань”; 

 “Розгляд земельних спорів: судова практика Верховного Суду та 

Європейського суду з прав людини”; 

 “Застосування рішень Конституційного Суду України при здійсненні 

цивільного судочинства”; 

 “Правові підстави відшкодування шкоди в окремих категоріях 

цивільних справ (ДТП)”; 

 “Судова практика у справах зі спорів, що виникають у сфері надання 

житлово-комунальних послуг”; 

 “Виконання судових рішень в цивільному судочинстві: практика 

Верховного Суду щодо застосування Закону України “Про виконавче 

провадження”; 

 “Захист житлових прав: судова практика та особливості правового 

регулювання в умовах воєнного стану”. 

Стандартизовані лекції для суддів 

Підготовлено 19 стандартизованих лекцій для суддів: 

 “Особливості розгляду пенсійних та інших соціальних спорів 

окремих категорій громадян”; 

 “Застосування норм Конституції України, як норм прямої дії”; 

 “Строки в адміністративному судочинстві: актуальна практика 

Верховного Суду щодо процесуальних строків”;  

 “Загальні вимоги до складання непроцесуальних документів”; 

 “Підстави для скасування або зміни рішень суду першої інстанції в 

діяльності судів апеляційної інстанції”; 

 “Повторний апеляційний перегляд господарських справ: судова 

практика”; 
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 “Особливості розгляду господарськими судами корпоративних 

спорів”;  

 “Розгляд господарським судом спорів, які виникають із кредитних 

правовідносин”; 

 “Особливості вирішення спорів, що виникають під час укладення 

господарських договорів: судова практика”; 

 “Екстрадиція: процесуальні аспекти розгляду кримінального 

провадження щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення”; 

 “Розгляд скарг на рішення про видачу (екстрадицію) у справах щодо 

шукачів захисту”;  

 “Порядок та умови проведення процедури врегулювання спорів за 

участю судді в цивільному судочинстві”; 

 “Стандарти доказування в цивільному процесі”; 

 “Розумний строк у контексті статті 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод національними судами та в національному 

законодавстві”; 

 “Актуальні питання застосування судами підстав для звільнення від 

сплати судового збору та порядку перевірки зарахування судового збору до 

спеціального фонду Державного бюджету України”; 

 “Вирішення судом трудових спорів щодо відсторонення, звільнення 

та поновлення на роботі в період карантинних обмежень”; 

 “Порядок та умови проведення процедури врегулювання спорів за 

участі судді в господарському судочинстві”; 

 “Мовне оформлення судово-процесуальних документів”; 

 “Загальні вимоги до складання непроцесуальних документів”. 

У процесі розробки 8 стандартизованих 

лекцій: 

 “Розуміння принципів 

адміністративного судочинства у світлі його 

завдання та практики ЄСПЛ”; 

 “Актуальні питання розгляду 

земельних спорів: судами загальної юрисдикції”; 

 “Віндикація як спосіб захисту права 

власності: судова практика”; 

 “Негаторний позов як спосіб захисту 

прав власника: судова практика”; 

 “Реституція як спосіб захисту прав і законних інтересів власника: 

судова практика”; 

 “Провадження в цивільних справах за участю іноземних осіб”; 

 “Диференціація процесуальної форми щодо проваджень і процедур: 

проблемні питання”; 

 “Право ЄС у судовій практиці України”. 



41 

 

Навчальні курси та посібники для підготовки викладачів 

(тренерів), а також розробників і рецензентів тестових матеріалів 

  У процесі розробки 2 тренінги: 

 “Організаційне забезпечення проведення дистанційних курсів у 

НШСУ”; 

 “Методика підготовки та проведення тренінгів у Національній школі 

суддів України”. 

Видання навчально-методичної літератури 

Підготовлено (в паперовому чи електронному 

форматі) навчальний посібник “Психологічні 

особливості ефективного спілкування у 

діяльності суддів”. 

 

Триває підготовка 5 навчальних 

посібників: 
 “Українська мова в судово-процесуальній сфері”; 

 “Слідчий суддя в кримінальному провадженні: актуальні питання 

діяльності”; 

 “Верховенство права: дія принципу верховенства права при 

здійсненні правосуддя”; 

 “Вирішення спорів про порушення правил політичного 

фінансування”; 

 “Пробація у кримінальному судочинстві”. 

 Науково-дослідна робота,  

зокрема науково-методичне забезпечення діяльності  

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та  

Вищої ради правосуддя,  

супроводження психологічної підготовки суддів,  

науково-методичне забезпечення суддівської освіти  

   

Одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Національної 

школи суддів України є науково-

дослідна робота, зокрема науково-

методичне забезпечення 

діяльності Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (далі – 



42 

 

ВККСУ) та Вищої ради правосуддя.  

 

ВККСУ та Вища рада правосуддя 

Розроблення і рецензування тестових матеріалів 

Спеціалізація 

Тестові запитання 

Практичні завдання 

(модельні судові 

справи, інструкції 

та формуляри 

оцінювання) 
розроб-

лено 

відре-

цензо-

вано 

кількість 

рецензування 

бази 1200 для 

апел. судів 

протягом року 

розроблено відре-

цензо-

вано 

(двічі) 

цивільна 52 1200 двічі 4 5 
кримінальна 131 1200+40

0 

тричі  5 

господарська 245 1200 двічі 5 15 
адміністративна 480 1200 тричі 5 2 

ЗАГАЛОМ: 908 5200 12000 14 27 

Володіння державною 

мовою 

Тестові запитання 

розроблено 

українська мова 278 

У ході розроблення і рецензування тестових матеріалів враховуються 

зміни законодавства і судової практики, зокрема із внесенням змін до програм 

оцінювання/іспитів. 

 

 

Для науково-методичного забезпечення 

діяльності Вищої ради правосуддя 
 

Підготовлено ___ висновків на запити ВРП щодо 

законопроєктів про судоустрій, функціонування 

судової влади та статус суддів: 

 

 щодо висловлення позиції стосовно проєкту Закону України “Про 

внесення змін до частини 1 статті 69 Закону України “Про судоустрій і статус 

суддів” щодо вимог до кандидатів на посаду судді” (реєстраційний № 6498); 

 щодо підготовки Щорічної доповіді про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні за 2021 рік матеріалами стосовно заходів 

суддівської освіти; 
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 щодо висловлення позиції стосовно проєкту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо 

запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері 

громадянства” (реєстраційний № 6371); 

 щодо висловлення позиції стосовно проєкту Закону України “Про 

несення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо уніфікації 

законодавства стосовно організації та діяльності Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності” (реєстраційний № 6488); 

 щодо висловлення позиції стосовно проєкту Закону України “Про 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності” (реєстраційний № 6487). 

 

Науково-методичне супроводження психологічної підготовки суддів 

Відділом науково-методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів вперше було підготовлено вебінар на тему: “Психологічна аптечка в 

умовах воєнного стану”, активне впровадження якого в навчальну діяльність 

відбулося вже в березні 2022 року. У подальшому, відповідаючи на нагальну 

потребу та запит суддівської аудиторії, вперше було розроблено та 

впроваджено семінар-практикум “Подолання наслідків психотравми: 

психологічна допомога”, який було впроваджено для суддів, працівників апарату 

судів та Служби судової охорони. 

Також відділом науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів було здійснено запис відеолекції “Переживання досвіду війни. 

Психологічна допомога” з подальшим її розміщенням на сайті НШСУ. Лекція 

містить відповіді на запитання від суддів та працівників апарату судів щодо 

психологічних аспектів переживання досвіду війни, які було відібрано з анкет 

зворотного зв’язку.  

Відбулась адаптація та апробація курсу для суддів “Психологічні 

особливості спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового 

процесу” у дистанційному форматі та тренінгу “Психологічні особливості 

ефективного спілкування в діяльності суддів”. 

Співробітниками відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів продовжується активна робота щодо 

проведення семінарів і для співробітників Служби судової охорони, зокрема 

акцентується увага слухачів на темах: “Подолання наслідків психотравми: 

психологічна допомога” та “Психологічна адаптація до роботи в умовах 

воєнного стану”. 
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Співробітники відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів брали участь у розробці тренінгів та їх 

проведенні у якості тренерів, а саме: “Практичні аспекти розгляду 

кримінальних проваджень з питань домашнього насильства”, “Психологічні 

особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають досвід 

психотравмуючого впливу”, “Психологічні особливості спілкування з 

малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу”, “Соціономічна 

компетентність судді”. 

Співробітники відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів продовжили проводити тестування 

відсторонених суддів. 

37,20%

55,50%

7,30%

Кількість проведених заходів для суддів, апарату судів та судової 

служби охорони

апарат судів - 51

судді - 76

ссо - 10
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Інша науково-методична діяльність НШСУ 

Проведено наукові дослідження 

 

 

Підготовка інформаційно-методичних 

матеріалів з тематики застосування Конвенції 

про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав 

людини. 

Результати дослідження з тематики Конвенції 

та практики ЄСПЛ використанні для: 

• розгляду звернень в. о. Уповноваженого у справах Європейського суду з 

прав людини щодо виконання рішень ЄСПЛ та підготовки листів-відповідей на 

звернення; 

• обліку рішень ЄСПЛ щодо яких надходили звернення в. о. 

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (у формі таблиці); 

• виступу начальника відділу НШСУ Т. Фулей із презентацією 

“Європейська система захисту прав людини: виклики в результаті російського 

вторгнення в Україну” на круглому столі “Здійснення правосуддя в умовах 

воєнного стану: конституційно-правовий вимір”. Захід організовано спільно 

Конституційним Судом України, Національною академією правових наук 

України, Національною школою суддів України, “Центром правової підтримки 

осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення” НАПрНУ та ДВНЗ 

“Ужгородський національний університет” (12 квітня 2022 року); 

30,70%

11,70%
32,10%

6,60%

18,90%

Загальна кількість проведених лекцій, консультацій, семінарів-

практикумів, тренінгів, робочих груп 

лекція - 42

консультація –16

семінар-практикум - 44

тренінг - 9

робоча група - 26 
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• розробки опитувальника для суддів щодо застосування Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ та узагальненні 

його результатів (травень-червень 2022); 

• розробки концепції програми та підготовки презентацій для круглого столу 

“Роль ЄКПЛ та практики ЄСПЛ у системі правосуддя України: досвід чверті 

століття та нові виклики”, організований спільно з Верховним Судом і 

Львівським національним університетом імені Івана Франка та за підтримки 

Координатора проєктів ОБСЄ в Україні “Гарантування дотримання прав людини 

в системі правосуддя. Друга фаза”, а також проведенні цього заходу, що був 

приурочений до 25-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (модерування Сесії І та виступ на Сесії ІІІ. 

“Вплив практики ЄСПЛ на вирішення адміністративних спорів (10 червня 2022 

року); 

• виступу Т. Фулей “Національна судова практика у справах щодо майнової 

шкоди, завданої збройною агресією” на круглому столі “Судовий захист 

майнових прав осіб, які постраждали від збройної агресії”, організований спільно 

з Проєктом Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 

рішень. Фаза ІІ”, (17 червня 2022 року); 

• розробки матеріалів базового навчального курсу підготовки для суддів 

місцевих загальних та окружних адміністративних судів “Судовий захист 

внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної агресії проти 

України” та однойменного онлайн курсу; 

• опрацювання і надання пропозицій щодо включення нових справ ЄСПЛ до 

Стандартизованих програм підготовки суддів усіх рівнів і спеціалізацій на 2023 

рік. 

Підготовка інформаційно-методичних матеріалів з тематики 

реалізації прав без дискримінації за будь-якою ознакою. 
 

Результати дослідження використанні для: 

• підготовки інформації на запит Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України щодо надання інформації про стан виконання протягом 2021 року 

Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

положеннях Комітету ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої 

періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого 

розпорядженням КМУ № 634-р від 5 вересня 2018 р., зокрема рекомендацій, 

передбачених пунктами 6, 13, 18 (лютий 2022 р.); 

• виступу зі вступним словом під час онлайн конференції “Особливості 

підходів, орієнтованих на потерпілого, у судових процесах, пов’язаних із 

воєнними злочинами” Проєкту Європейського Союзу “Право-Justice” (29 липня 

2022 року); 
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• участі у презентації звіту “Вплив Covid 19 на доступ жінок до правосуддя” 

(м. Страсбург, 17 листопада 2022 року). 

Підготовка інформаційно-методичних матеріалів щодо 

соціального контексту здійснення судочинства, зокрема забезпечення 

принципу гендерної рівності при здійсненні правосуддя та впровадження 

гендерного інтегрування в судову систему. 
 

Результати дослідження використанні для: 

• підготовки інформації на запит Міністерства соціальної політики України 

щодо надання інформації за 2021 рік про моніторингові показники 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 

28 жовтня 2020 № 1544 (лютий 2022 р.); 

• підготовки інформації на запит Міністерства соціальної політики України 

щодо надання зауважень та пропозицій до проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р”; 

• надання пропозицій до національного законодавства у зв’язку з 

ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 

і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами – на виконання листа 

Урядового уповноваженого з питань гендерної політики від 21 липня 2022 р.                   

№ 14424/0/2-22/57; 

• підготовки інформації на запит Міністерства соціальної політики України 

від 1 вересня 2022 р. № 8966/0/2-22/57 щодо погодження проєкту розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. №1544-р”; 

• підготовки інформації на запит Міністра культури та інформаційної 

політики України від 2 вересня 2022 р. № 06/11/1852-2 щодо погодження проєкту 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з 

реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності”; 

• підготовки інформації на запит Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики від 8 вересня 2022 р. №18356/0/2-22  щодо звітування 

стосовно реалізації Стратегії гендерної рівності Ради Європи та консультацій в 

рамках Секретаріату Комісії Ради Європи з питань гендерної рівності (GEC); 

• надання інформації за 2021 рік про моніторингові показники 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 

28 жовтня 2020 р. № 1544 (лютий 2022 р.); 

• участі в навчанні із застосування стандартизованих інструментів звітності 

щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 “Жінки, мир, безпека“ на період до 2025 року, до реалізації якого 
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частково залучена НШСУ. Навчання проводилося Міністерством соціальної 

політики (4 лютого 2022 р.); 

• розробки та викладання інтерактивної лекції “Гендерна компетентність 

судді” для підготовки суддів Вищого антикорупційного суду у співпраці з 

Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (23 лютого 2022);  

• взято участь у стратегічних сесіях, які відбулись 7-8 червня та 16-17 червня 

2022 року, організованих Міністерством соціальної політики на виконання п. 6 

доручення Віце-прем’єр-міністра України О. Стефанішиної від 19 травня 2022 р.          

№ 12494/0/1-22 разом з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики 

К. Левченко та за підтримки Структури ООН “Жінки в Україні” щодо внесення 

змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. 

№ 1544-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року” щодо 

виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року (7-8 червня 2022). 

 

Підготовка інформаційно-методичних матеріалів щодо становлення 

та розвитку суддівської освіти в Україні: 

• участь та виступ із використанням презентації на тему: “Навчання суддів 

під час війни: чому та як?” у Конференції HELP 2022 (м. Страсбург, 30 червня – 

1 липня 2022 року); 

• участь у Конференції Міжнародної організації суддівської освіти (IOJT 

2022) “Ефективна суддівська освіта: розуміння потреб вразливих верств 

населення” (м. Оттава, 30 жовтня – 3 листопада 2022 року); 

• надання рекомендацій команді Програми USAID “Справедливість для 

всіх” щодо звіту за результатами оцінювання потреб суддів “Навчання на тему 

воєнних злочинів для суддів в Україні” (“War crimes judicial education in 

Ukraine”) – (липень-серпень 2022 р.). 

 

Наукові публікації 

 

Науковими співробітниками НШСУ 

в 2022 році підготовлено 17 публікацій 

(наукових статей, тез доповідей, інтерв’ю).  
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 Закревська Т.О. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі 

України (теорія та практика): монографія / Т.О. Закревська, О.П. Кучинська, 

Ю.В. Циганюк.- Одеса; Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 180с.  

 O. Miliienko DETERMINATION OF THE ADMINISTRATIVE AND 

LEGAL STATUS OF ADMINISTRATIVE COURTS AS SUBJECTS OF 

INTERACTION WITH PUBLIC AUTHORITY IN THE EUROPEAN UNION AND 

IN UKRAINE. The formation and peculiarities of the implementation of the European 

Union’s Eastern policy : Scientific monograph [science eds.T. Astramovich-Leik, Ya. 

Turchyn]. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 328 p. 

 

Журнал установи 

Упродовж 2022 року забезпечено 

видання випуску № 4 (37) 2021 
загальнодержавного науково-

практичного та науково-методичного 

юридичного журналу “Слово 

Національної школи суддів 

України”, а також спецвипуску 

журналу з матеріалами круглого столу 

“Принцип юридичної визначеності: 

стандарти Ради Європи та практика судів України”, організованого спільно 

Верховним Судом, Національною школою суддів України та проєктом Ради 

Європи “Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до 

правосуддя”. 

Завершується робота над черговим номером журналу № 1-2 (38) 2022. 

Електронні версії журналу розміщені на сайті видання. Із повним змістом 

зазначених примірників журналу можна ознайомитись на його офіційному           

веб-сайті – http://slovo.nsj.gov.ua. 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

             Міжнародна діяльність 

Національної школи суддів України 

спрямована на вивчення кращого 

світового досвіду у сфері суддівської 

освіти та його впровадження в 

навчальний процес для подальшого 

інституційного розвитку й 

удосконалення освітньої та наукової складових діяльності закладу. З метою 

реалізації поставлених перед інституцією завдань, НШСУ співпрацює з 

міжнародними організаціями, закладами суддівської освіти інших країни, 

http://slovo.nsj.gov.ua/
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програмами та проєктами міжнародної технічної допомоги (МТД) Україні, 

які працюють у сфері судочинства, а саме: Європейський Союз (ЄС), Рада 

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

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Уряди Нідерландів, Великої 

Британії, Організація Об’єднаних Націй (ООН) тощо. 

НШСУ є членом Міжнародної організації суддівської освіти (IOJT), яка 

об’єднує 125 закладів освіти для суддів і прокурорів із 77 країн світу. 

Наприкінці жовтня 2022 року (31.10-03.11) в Оттаві, Канада відбулася Х 

Конференція IOJT 2022 “Ефективна суддівська освіта: розуміння потреб 

вразливих верств населення”, в рамках якої виступили ректор НШСУ 

Микола Оніщук з доповіддю “Суддівська освіта в умовах війни: досвід 

України” та начальник відділу НШСУ Тетяна Фулей – “Навчання суддів з 

питань соціального контексту вразливих верств населення”. Водночас під час 

Конференції ректор НШСУ взяв участь у засіданні Генеральної Асамблеї IOJT. 

Асамблея прийняла нову редакцію Принципів підготовки суддів, з врахуванням 

сучасного досвіду, набутого під час всесвітньої пандемії, та обрала нового 

президента IOJT. 

НШСУ має статус спостерігача у Європейській мережі суддівської освіти 

(EJTN). Ця організація після неспровокованого нападу РФ на Україну першою 

висловила підтримку Україні і відгукнулась на потреби НШСУ, що виникли під 

час повномасштабної війни. У квітні 2022 року М. Оніщук взяв участь у 

засіданні Керівного комітету EJTN, на якому багато уваги було приділено 

обговоренню ситуації в Україні. Ректор НШСУ поінформував присутніх про 

діяльність українських шкіл щодо підготовки суддів і прокурорів у сучасних 

умовах. З огляду на отриману інформацію було визначено напрямки допомоги, 

яку може надати EJTN та європейські суддівські школи українським суддям і 

прокурорам. У червні поточного року М. Оніщук виступив на заходах під час 

проведення ювілейної 25-ї Генеральної Асамблеї EJTN, де доповів про 

організацію навчання українських суддів, працівників апаратів судів та інших 

суб’єктів системи правосуддя після розпочатку війни і тимчасової окупації 

частини території України. За наслідками активної діяльності на міжнародній 

арені керівництва Національної школи суддів України було залучено до  

навчально-методичного процесу і наукової роботи в НШСУ відомих 

європейських фахівців, зокрема: проведено 14 вебінарів за участі викладачів 

Національного інституту юстиції Болгарії, Центру навчання суддів та прокурорів 

(Нідерланди), Національної школи магістратури Італії та Французької 

національної школи магістратури з питань міжнародного гуманітарного права, 

розгляду справ, пов’язаних з воєнними злочинами і злочинами проти людяності. 

Національною школою суддів України підписано Угоду про співпрацю з 

Французькою національною школою магістратури та Протокол про 

співпрацю щодо реалізації Програми МТД між Кімонікс Інтернешнл Інк. / 

Програмою USAID “Справедливість для всіх” . 
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З початку воєнних дій на території України, спричинених російською 

агресією, активізувалася міжнародна співпраця з програмами та проєктами 

МТД, яких у 2022 році нараховується близько 25, шляхом проведення 

навчальних заходів для суддівського корпусу в онлайн режимі. Проєкти МТД 

жваво реагують на навчальні потреби НШСУ, намагаючись акумулювати і 

передати для вивчення міжнародний досвід щодо роботи судів в умовах воєнного 

стану та розгляду справ про воєнні злочини, злочини проти людства. 

Для концентрації і координації зусиль партнерів розроблено 

Комплексний план Національної школи суддів України щодо підвищення 

рівня професійної компетентності суддів при розгляді справ про воєнні 

злочини,  у реалізації якого об’єдналися зусилля НШСУ та проєктів МТД 

Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської мережі суддівської освіти та 

Американської агенції з міжнародного розвитку. Сформовано консультативну 

групу НШСУ з надання науково-методичної допомоги суддям, у 

провадженні яких знаходяться справи про воєнні злочини. 

Міжнародна діяльність НШСУ опосередковується такими подіями, 

що відбулися у 2022 році: 
 

 7 жовтня 2022 року Національною школою суддів України спільно з 

Державною судовою адміністрацією України (з нагоди 20-річчя з дня утворення 

двох таких важливих інституцій) проведено міжнародну науково-практичну 

конференцію високого рівня “Система правосуддя України в умовах війни: 

національний та міжнародно-правовий вимір”. Захід підтримали проєкт ЄС 

“ПРАВО-Justice”, Програма USAID "Справедливість для всіх” та Німецький 

Фонд міжнародного правового співробітництва. Доповідачами на конференції, 

зокрема були представники національних суддівських шкіл країн Європейського 

Союзу – Німеччини, Болгарії, Франції, Італії, Нідерландів, а також Канади. За 

підтримки Офісу Ради Європи в Україні було здійснено публікацію 

“Національна школа суддів України: До 20-річчя суддівської освіти в 

Україні”; 
 

 21–23 лютого,  28–29 квітня 2022 року Національною школою суддів 

України проведено відповідно очну та онлайн підготовку суддів Вищого 

антикорупційного суду. До реалізації програми підготовки були залучені 

провідні українські та міжнародні експерти, участь яких стала можливою 

завдяки співпраці з програмами та проєктами МТД, а саме: Антикорупційної 

ініціативи Європейського Союзу в Україні, проєкту ЄС “Право-Justice”, 

Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ), проєктів 

Ради Європи “Активізація заходів із протидії відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму в Україні”, “Дотримання прав людини в системі 

кримінальної юстиції України” та “Підтримка впровадження судової реформи в 

Україні”, Програми USAID “Справедливість для всіх” та проєкту Координатора 

проєктів ОБСЄ в Україні “Гарантування дотримання прав людини при 

здійсненні правосуддя. ІІ фаза”. Участь у заході взяли всі 38 суддів Вищого 
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антикорупційного суду. 17 грудня на запит ВАКС проведено тренінг для суддів 

та помічників ВАКС  “Санкційна політика України”. 
 

 У співпраці з Верховним Судом та проєктом Координатора проєктів 

ОБСЄ в Україні “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя. ІІ фаза” до 25 річниці ратифікації Україною Конвенції захисту прав 

людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) у Львові 10 червня 2022 року у 

змішаному форматі проведено круглий стіл “Роль Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини в системі правосуддя в Україні: досвід чверті століття та нові 

виклики”.  
 

Проєкт оперативно відреагував на звернення НШСУ і 13 квітня за його 

сприяння було проведено вебінар для суддів на тему: “Зміни у Кримінальному 

та Кримінально-процесуальному Кодексах України, пов’язаних з воєнними 

діями”. 
 

 Спільно з  Програмою USAID “Нове правосуддя”: 
 

 За участі експертів Національного суддівського коледжу (США, Ріно) 

проведено 7 вебінарів для суддів та працівників апаратів судів.  
 

 Ректор НШСУ виступив на Міжнародному круглому столі 

“Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні”. 
 

 За участі українських експертів у червні-липні проведено 5 вебінарів для 

суддів “Основи застосування міжнародного гуманітарного права в практиці 

судів”.  

Оновлено розроблений раніше навчальний курс “Застосування норм 

міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права” 
та проведено низку робочих зустрічей з експертами Програми та семінари для 

суддів місцевих та апеляційних судів “Застосування національними судами 

норм міжнародного гуманітарного права”.  

На сайті НШСУ у розділі “на допомогу судді” сформовано окрему 

рубрику з основ міжнародного гуманітарного права та його застосування в судах, 

кваліфікації воєнних злочинів і злочинів проти людства, яка надає можливість 

судді ознайомитись із записами двох семінарів та п’яти вебінарів з матеріалами 

на зазначену тематику.  
 

 Спільна робота з проєктом ЄС “ПРАВО-Justice”: 
 

 24.06.2022 проведено міжнародну конференцію “Відповідальність за 

воєнні злочини та інші порушення МГП: можливі моделі судового розгляду 

таких справ в Україні”; 
 

 у рамках Ініціативи “Модельні суди” проведено навчальний курс 

“Підготовка тренерів із впровадження сервісів для вразливих категорій 

користувачів суду”, який складався з 8 сесій. За підсумками відбувся 
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урочистий захід “Модельний суд року” - фінальна подія реалізації другої фази 

Ініціативи “Модельні суди”;  
 

 у вересні проведено три тематичні конференції: “Управління 

персоналом: адаптація судів в умовах війни”, “Особливості забезпечення 

безпеки здійснення правосуддя в умовах воєнного стану” та “Судова комунікація 

під час війни: антикризові практики та етичні аспекти висвітлення воєнних 

злочинів”; 
 

 упроваджено два навчальні курси  (5 та 6 модулів відповідно): “Основи 

права Європейського Союзу” для суддів та помічників суддів і “Розслідування 

та судовий розгляд міжнародних злочинів та тяжких порушень прав людини” для 

суддів та прокурорів.  
 

 

 Національною школою суддів України у співпраці зі спільним 

проєктом Ради Європи та Європейського Союзу “Посилення заходів щодо 

протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму в Україні” розроблено 

тренінг для суддів “Арешт і конфіскація активів” та проведено його 

апробацію. 
 

 За підтримки проєкту Ради Європи “Підтримка судової влади 

України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя” завершується розробка 

навчального курсу з питань тлумачення та практичного застосування в 

судовій практиці принципу правової визначеності. Окрім цього ректор 

НШСУ взяв участь у консультаціях з питань оптимізації процедур відбору 

та призначення суддів (до судів першої та другої інстанцій) та 

дисциплінарного провадження щодо суддів. Проведено круглий стіл з 

обговорення української судової практики в контексті імплементації 

Європейської конвенції з прав людини з часу її ратифікації (присвячено 25-річчю 

ратифікації Україною ЄКПЛ) та 3 вебінари для суддів: “Захист персональних 

даних та доступ до інформації в умовах війни”, “Практика ЄСПЛ за статтями 2, 

3 та 5 ЄКПЛ у справах щодо збройних конфліктів”, “Практика Європейського 

суду з прав людини в контексті збройних конфліктів: відступ від зобов’язань за 

Європейською конвенцією з прав людини”.  
 

 У співпраці з проєктом Ради Європи “Внутрішнє переміщення в 

Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ” проведено круглий стіл “Судовий 

захист внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної 

агресії на території України”,  та 7 вебінарів/модулів курсу “Судовий захист 

прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройної 

агресії проти України”, здійснено їх запис і розміщення на платформі 

дистанційного навчання НШСУ. 
 

 Співпраця з Дитячим фондом ООН в Україні (UNICEF) була 

сконцентрована на проведенні серії з 9 заходів для суддів та адвокатів за 

тематикою: “Психологічні особливості дитини у контакті з законом”, “Захист 

прав та інтересів дитини у системі правосуддя”, “Особливості допиту та 
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опитування дитини різного процесуального статусу: правовий та психологічний 

аспект” (частина І та частина ІІ), “Сімейні справи, де зачіпаються права дітей” 

(цивільний аспект), “Обрання запобіжних заходів та призначення покарання для 

неповнолітніх”, “Адміністративна відповідальність неповнолітніх”, “Модель 

Барнахус для дітей, що постраждали чи стали свідками насильства” та “Відновні 

підходи у здійсненні правосуддя для дітей”.  
 

 Продовжується активна співпраця НШСУ і Консультативної місії 

Європейського Союзу та її представництв, у межах якої проведено семінари 

“Злочини геноциду: міжнародний досвід” та “Участь потерпілих і свідків 

при розгляді справ про воєнні злочини”.  
 

 Представники НШСУ взяли участь у щорічній мережевій 

Конференції HELP 2022, в рамках якої регіональна представниця Програми 

HELP від НШСУ під час сесії “Реакція Ради Європи на війну в Україні” 

виступила на тему: “Навчання суддів під час війни: чому та як”. 
 

 НШСУ спільно з Посольством Великобританії в Україні провели 

вебінар для суддів та працівників апаратів місцевих та апеляційних судів 

“Кібергігієна та основи сучасної соціальної інженерії”. 
 

Участь представників та тренерів НШСУ у заходах за кордоном: 
 

 На запрошення КМЄС чотири представника НШСУ взяли участь 

у навчальному візиті до Національної судової адміністрації Швеції та 

Судової тренінгової академії Швеції для ознайомлення з досвідом. 
 

 Дві особи взяли участь у заходах, організованих проєктом Ради 

Європи “Доступ жінок до правосуддя: дотримання Стамбульської конвенції та 

інших європейських стандартів гендерної рівності”, а саме: засіданні Керівного 

комітету проєкту представлення звіту про вплив Covid 19 на доступ жінок 

до правосуддя.  

 Три тренери НШСУ – члени групи розробників тренінгів для суддів 

та працівників апаратів – взяли участь у тренінгу з питань суддівської етики, 

що проводився у м. Краків, Польща, за підтримки проєкту MATRA “Судова 

влада і суспільство в Україні”.  
 

 Завдяки проєкту Академії Фольке Бернадотта “Місцеве 

самоврядування та верховенство права в Україні” взяли участь у підсумковому 

семінарі у Стокгольмі для партнерів та стейкхолдерів проєкту.  
 

 За рахунок спільного проєкту Європейського Союзу та Ради Європи 

CyberEast представник НШСУ взяв участь у поглибленому тренінгу для 

суддів та суддів-тренерів щодо застосування електронних доказів ( м. Сучава, 

Румунія). 
 

Усього у співпраці з проєктами МТД у 2022році було проведено: 
 

 20 засідань груп розробників тренінгів / вебінарів / посібників; 
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 більше 80 навчальних заходів (конференції, круглі столи, вебінари, 

тренінги для тренерів,  тренінги для суддів, голів судів, працівників апарату суду, 

співробітників територіальних управлінь Служби судової охорони, апробації 

розроблених навчальних курсів). 
 

 За звітний період було проведено більше 30 зустрічей, зокрема і в 

режимі онлайн, за участі ректора, проректорів, начальників відділів та провідних 

фахівців НШСУ з керівниками проєктів МТД та іноземних закладів 

суддівської освіти, уповноваженими представниками та експертами 

міжнародних організацій, експертними місіями з метою розширення 

відповідних зв’язків, підтримки та розвитку вищенаведених напрямків 

співробітництва, формування довгострокових планів співпраці. 

 

VIII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інформаційне забезпечення діяльності Національної школи суддів 

України у 2022 році здійснювалося з урахуванням подальшого розвитку 

комунікаційних процесів, удосконаленням форм та поглибленням змісту 

підготовки суддів, упровадженням сучасних інформаційних технологій у 

навчальний процес. 
 

Зважаючи на складну ситуацію в державі, запровадження воєнного стану 

через військову агресію РФ, інформаційна політика НШСУ в цей період 

зосереджувалася на висвітленні заходів з розробки та проведення навчальних 

курсів, спрямованих на спеціальну підготовку суддів з тематики воєнних 

злочинів, злочинів проти людяності та національної безпеки, застосування 

норм міжнародного гуманітарного права. Інформаційне забезпечення 

діяльності НШСУ обумовлювалось зростанням уваги суспільства і засобів 

масової інформації до роботи установи у зв’язку з проведенням підготовки 

суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду України. 

За звітний період, попри все, відбулось збільшення кількості 

інформаційних продуктів. Так, за 2022 рік на офіційному сайті Національної 

школи суддів України було розміщено понад 3500 інформаційних повідомлень 
про заходи з підготовки суддів, спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді, підготовки працівників апаратів судів, новації в діяльності установи, події 

за участі керівництва Школи, важливі факти й матеріали щодо наукової 

діяльності, суддівської освіти та кваліфікації. Стали постійними рубрики “На 

допомогу викладачу (тренеру)”, “Щоденник спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді”, “План основних заходів Національної школи 

суддів України” на поточний тиждень. 
 

У співпраці із засобами масової інформації, зокрема з відомими фаховими 

юридичними виданнями, НШСУ систематично інформує громадськість про 

найактуальніші новини суддівської освіти, а також готує цікаві аналітичні 

матеріали та інтерв’ю на актуальні теми. Постійно вдосконалюються форми 
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подачі інформації та модернізуються рубрики вебсторінки Національної 

школи суддів України, що дозволяє робити новини цікавішими, а пошук 

зручнішим для користувачів. 
 

Варто зазначити, що продовжує розвиватися як альтернативне 

джерело інформування офіційна сторінка НШСУ в соціальній мережі 

Facebook, яка дає змогу оперативно відстежувати найактуальніші події щодо 

підготовки представників української судової системи. За рік роботи у Facebook 

здійснено понад 4000 дописів. На сьогодні вебсторінка Школи виконує 

функцію платформи для діалогу із зацікавленими особами, оперативного 

зворотного зв’язку із читацькою аудиторією, яка нині налічує понад 6 тисяч 

постійних користувачів та щомісяця охоплює до 35 тисяч читачів. Кількість 

“уподобань”, розміщених у соціальній мережі матеріалів, уже перевищила 5 

тисяч. 
 

Активно розвивається YouTube-канал НШСУ, де оприлюднюються 

відеоматеріали про діяльність Національної школи суддів України, роботу її 

керівництва та співробітників відділів. Так, уже традиційними стали онлайн -

трансляції окремих навчальних заходів, поступово формується бібліотека 

навчальних відеоматеріалів та готуються нові ініціативи. 
 

Серед перспективних напрямів розвитку інформаційної сфери 

Національної школи суддів України залишається робота над створенням 

власного телеканалу, який висвітлюватиме новинні події у сфері правосуддя, 

транслюватиме актуальні тематичні правові програми, інтерв’ю із відомими 

правознавцями, цікавими особистостями тощо. 

 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З метою забезпечення організаційної діяльності Національної школи 

суддів України у 2022 році  розроблено та укладено 58 договорів із 

господарських питань і 36 додаткових угод до них.  
 

У 2022 році було укладено 151 цивільно-правових договорів про залучення 

суддів та інших осіб до викладацької діяльності.  
 

За звітний період проведено правову експертизу 1008 проєктів наказів на 

відповідність їх чинному законодавству. 
 

Для реалізації спільних проєктів у сфері професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів і працівників апаратів судів, науково-дослідної 

діяльності, обміну досвідом й інформацією у 2022 році укладено 2 меморандуми 

про двосторонню співпрацю.  
 

У 2022 році проведено 48 засідань уповноваженою особою та складено 

відповідну кількість протоколів про роботу уповноваженої особи, 28 
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тендерних процедур і 61 спрощену процедуру закупівель через електронну 

систему “ProZorro”. 
 

Представлено інтереси Національної школи суддів України у 3 судових 

провадженнях. 
 

За звітний період у НШСУ було опрацьовано 5138 документів, зокрема: 

вхідних листів та інших документів – 788, вихідних листів – 1163, доручень 

ректора та проректорів – 18, вихідних реєстрів – 43, вхідних реєстрів – 112, 

службових записок – 432, запитів на інформацію і звернень громадян – 64. За 

2022 рік було зареєстровано, перевірено та відредаговано 1973 наказів з 

основної діяльності та з адміністративно–господарських питань, 180 

інформацій для розміщення на вебсайті установи. На контроль було взято 365 

вхідних документів та 362 знято з контролю у зв’язку з виконанням. 
 

Упорядковано справи постійного зберігання за 2020 рік – 18. 
 

Здійснено 2 засідання комісії з проведення експертизи цінності документів 

щодо внесення змін до Зведеної номенклатури справ НШСУ на 2022 рік та 

схвалення Зведеної номенклатури справ НШСУ на 2023 рік. 
 

Підготовлено 52 Плани основних заходів НШСУ, узагальнено                 

Інформацію про роботу НШСУ за І півріччя 2022 року, Інформаційно-

аналітичний звіт про діяльність НШСУ у 2022 році, узагальнено та затверджено 

План роботи НШСУ на 2023 рік. 
 

У 2022 році для забезпечення діяльності Національної школи суддів 

України  Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” було 

виділено кошторисні призначення в розмірі 118 444, тис. грн: за загальним 

фондом – 114 193,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 4 250,8 тис. грн.  
 

Протягом 2022 року довідками про зміну до кошторису на 2022 рік 

Національній школі суддів України було зменшено кошторисні призначення на 

загальну суму 22 664,9 тис грн. 
 

Всього кошторисні призначення Національної школи суддів України 

на 2022 рік становлять 84 779,7 тис грн: за загальним фондом –                             

80 528,9 тис грн, за спеціальним фондом – 4 250,8 тис грн. 
Зокрема:  

оплата праці з нарахуваннями – 78 934,0 тис грн, 

видатки на товари та послуги –  4 200,8 тис грн, 

видатки на відрядження –  50,0 тис грн, 

видатки на оплату комунальних послуг – 1 594,9  тис грн. 
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У межах затверджених асигнувань забезпечено своєчасну оплату праці 

працівників установи протягом 2022 року.  

Для забезпечення безперебійної діяльності Національної школи суддів 

України сплачено за послуги оренди, інтернету, зв’язку, комунальні та інші 

послуги. 

У 2022 році Національній школі суддів України надано матеріально – 

технічну допомогу на загальну суму 680,7 тис. грн. Зокрема: 

- Організацією ПРООН передано комп’ютерну техніку відповідно до 

договору безоплатної передачі на загальну суму 69,3 тис. грн; 

- Координатором проектів ОБСЄ в Україні передано обладнання                             

( мережевий комутатор, системи кіберзахисту) відповідно до договору 

безоплатної передачі на загальну суму 92,9 тис. грн; 

- Компанією “Кімонікс Інтернешнл Інк” передано ліцензії на право 

користування програмним забезпеченням Zoom (1 рік) згідно Акту 

приймання - передачі права користування програмним забезпеченням ( 

17 ліцензій) на загальну суму 130,0 тис грн. 

93,1%

5,0 % 0,1 % 1,8 %

Бюджет 

Національної школи суддів України 

на  2022 рік

Оплата праці з нарахуваннями    93,1 % Видатки на товари та послуги   5,0 %

Видатки на відрядження   0,1 % Комунальні послуги 1,8 %
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- Радою Європи передано товарно-матеріальні цінності згідно договору 

про безкоштовну передачу товарно – матеріальних цінностей на 

загальну суму 147, 7 тис грн; 

- Координатором проектів ОБСЄ в Україні передано згідно договору 

комп’ютерну техніку, принтери  на загальну суму 168, 8 тис грн; 

- Координатором проектів ОБСЄ в Україні передано згідно акту 

приймання передачі майна  тонери для принтерів на загальну суму                 

72,0 тис грн. 

 Станом на 1 січня 2023 року  рахується кредиторська заборгованість за 

спеціальним фондом  в сумі 58 783,60 грн за надані послуги. Заборгованість 

виникла через здійснення платежів Державною казначейською службою України 

відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 “ Про затвердження Порядку 

виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану” та з урахуванням ресурсної забезпеченості 

єдиного казначейського рахунка. 

 Станом на 1 січня 2023 року рахується дебіторська заборгованість за 

загальним фондом в сумі 5 644,38 грн попередня оплата планової вартості 

природного газу за грудень 2022 року відповідно до договору з                                          

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” згідно постанови 

Кабінету міністрів України від 20.12.2022 № 1413 “Про внесення змін до пункту 

151 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641” та наказу 

Державної судової адміністрації від 13.01.2022 № 13 “Про попередню оплату” зі 

змінами. 

 

 

 



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

1 Відділ підготовки 
суддів 

817 1762 0 2579 70,37 0 1086 0 1086 29,63 3665

2
Дніпровське 
регіональне 
відділення

339 1217 0 1556 100,00 0 0 0 0 0,00 1556

3
Львівське 

регіональне 
відділення

263 1183 0 1446 100,00 0 0 0 0 0,00 1446

4
Одеське 

регіональне 
відділення

176 1071 0 1247 100,00 0 0 0 0 0,00 1247

5
Харківське 
регіональне 
відділення

282 1408 0 1690 100,00 0 0 0 0 0,00 1690

6
Чернівецьке 
регіональне 
відділення

0 554 0 554 100,00 0 0 0 0 0,00 554

7 УСЬОГО 1877 7195 0 9072 89,31 0 1086 0 1086 10,69 10158

підготовка 
суддів для 

підтримання 
кваліфікації, у 

тому числі 
обраних на 
адміністра-

тивні посади в 
судах

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

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ СУДДІВ УКРАЇНИ

Додаток 1

у   2022 році

проведення курсів 
навчання, 

визначених кваліф. 
або дисциплінарним 

органом, для 
підвищення 

кваліфікації суддів, 
які тимчасово 

відсторонені від 
здійснення 
правосуддя

№ з/п
Найменування 

структурних 
підрозділів

за кошти Державного бюджету за кошти міжнародних організацій
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період.   
навчання  
суддів з 
метою 

підвищ.  
рівня їхньої 

кваліфіка-ції

проведення курсів 
навчання, 

визначених кваліф. 
або 

дисциплінарним 
органом, для 
підвищення 

кваліфікації суддів, 
які тимчасово 

відсторонені     від 
здійснення 
правосуддя
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ГО

підготовка 
суддів, у 

тому числі 
обраних на 
адміністра-

тивні 
посади в 

судах

період.   
навчання   
суддів з 
метою 

підвищ.  
рівня їхньої 

кваліфіка-ції



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Відділ підготовки  працівників 
апаратів судів (до 01.06.2022) 1705 1705 100,0 0 0 0,0 1705

2
Вінницький навчальний центр, 

відділ підготовки суддів 
(помічники суддів,  з 01.06.2022)

4989 4989 99,0 44 44 1,0 5033

3 Дніпровське регіональне 
відділення 2965 2965 100,0 0 0 0,0 2965

4 Львівське регіональне 
відділення 4235 4235 100,0 0 0 0,0 4235

5 Одеське регіональне відділення 4086 4086 100,0 0 0 0,0 4086

6 Харківське регіональне 
відділення 3783 3783 100,0 0 0 0,0 3783

7 Чернівецьке регіональне 
відділення (до 01.06.2022) 2303 2303 100,0 0 0 0,0 2303

8           Усього 24066 24066 99,8 44 44 0,2 24110

№ з/п Найменування структурних 
підрозділів

за кошти Державного бюджету за кошти міжнародних організацій

У
сь

ог
опідготовка працівн. 

апаратів судів та 
підвищення іхньої 

кваліфікації У
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о

%

підготовка працівн. 
апаратів судів та 

підвищення іхньої 
кваліфікації У

сь
ог

о

%

         ЗА  2022 РІК (держслужбовці та помічники суддів) 

                             Додаток 2

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
ПРО ПІДГОТОВКУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ СУДДІВ УКРАЇНИ 
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