
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ОСВІТА СУДДІВ – ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» 
 
 

«Освіта суддів - для економічного розвитку» – це п’ятирічний проект в Україні 

(2012 – 2017 роки), що фінансується Урядом Канади. Виконавцями проекту з 

боку Канади є Національний суддівський інститут Канади і Офіс 

Уповноваженого з федеральних судових справ Канади. В Україні основними 

партнерами проекту є Вища кваліфікаційна комісія суддів України та 

Національна школа суддів України, а також пілотні суди в Одеській та Івано-

Франківській області: Малиновський районний суд м. Одеси, Івано-

Франківський міський суд, Одеський та Івано-Франківський окружні 

адміністративні суди. 

 

Метою проекту є надання Україні допомоги у сфері покращення бізнес - 

середовища за рахунок підвищення ефективності судів. Досягнення мети 

проекту планується за допомогою удосконалення системи підвищення 

кваліфікації діючих суддів шляхом зміцнення інституційного та кадрового 

потенціалу Національної школи суддів України і Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, у частині її відповідальності за підготовку суддів, сприяння 

Національній школі суддів України у розробленні навчальних програм та 

курсів підвищення кваліфікації суддів, а також розвитку  і застосування в 

Україні механізмів досудового врегулювання спорів за допомогою 

професійного судді. 

 

Діяльність проекту ґрунтується на використанні досвіду Національного 

суддівського інституту Канади у застосуванні методів професійної підготовки 

суддів, орієнтованих на розвиток професійних навичок судді. Такий підхід 

вимагає від суддів: 

 

а.  знання законів і вміння їх тлумачити та застосувати; 

б.  необхідних навичок для ефективного виконання своїх обов’язків щодо 

справедливого, всебічного та неупередженого розгляду справ; 



в.  розуміння та застосування соціального контексту, в якому відбувається 

правосуддя. 

 

Проект складається з трьох компонентів:  

 

1. Зміцнення інституційного потенціалу Національної школи суддів 

України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  

2. Формування навчальних курсів та програм, навчання і підвищення 

кваліфікації викладацького складу та персоналу Національної школи 

суддів України в аспекті застосування сучасних методів навчання 

дорослих, які ґрунтуються на розвитку навичок  

3. Вивчення передового досвіду та апробація механізмів досудового 

врегулювання спорів за допомогою професійного судді у судах м. Івано-

Франківська та м. Одеси. 

 

Наскрізним компонентом проекту є розвиток у українських суддів навичок 

врахування гендерного та іншого соціального контексту при здійсненні 

правосуддя. 

 

За додатковою інформацією про проект звертатися до менеджера 

українського офісу проекту Ігоря Осики за адресою:  

вул. Димитрова 5, буд. 10-А, офіс № 409, п/с № 20, Київ, 03150,  

Тел.  +380 44 499 0688   Факс: +380 44 499 0689 

E-mail: iosyka@nji-inm.ca 

www.mji-inm.ca  
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