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  НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ 
УКРАЇНИ  

є державною установою із 
спеціальним статусом у системі 

правосуддя, яка забезпечує 
підготовку висококваліфікованих 

кадрів для системи правосуддя 
та здійснює науково-дослідну 

діяльність  
 

(ст. 104 ЗУ «Про судоустрій і статус 
суддів») 



  НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ 
УКРАЇНИ ЗДІЙСНЮЄ: 

  проведення наукових досліджень з 
питань удосконалення судового 
устрою, статусу суддів і судочинства; 

  вивчення міжнародного досвіду 
організації та діяльності судів; 

  науково-методичне забезпечення 
діяльності судів, ВККСУ та Вищої 
ради правосуддя  

(ст. 105 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»)  



  До наукових підрозділів НШСУ 
відносяться наступні відділи:  

   науково-методичного забезпечення 
підготовки суддівського корпусу; 

   науково-методичного забезпечення 
діяльності судів загальної юрисдикції та 
бібліотечно-видавничої діяльності; 

   науково-методичного забезпечення 
діяльності ВККСУ та ВРЮ, тестологічний 
центр; 

   науково-методичного супроводження 
психологічної підготовки суддів; 

   міжнародного співробітництва 



  За 2016 рік науковими 
підрозділами розроблено та 

передано для впровадження в 
процес підготовки суддів: 

 11 очних та 6 дистанційних 
навчальних курсів 

 У процесі розробки станом на 
кінець 2016 року перебувають 7 
навчальних курсів 

 2 стандартизованих програми 
підготовки суддів місцевих 
загальних судів 



  Для працівників апаратів судів 

цього року забезпечено 
підготовку, апробацію та 

запроваджено в навчальний 
процес 2 дистанційні курси 

 

Для проведення спеціальної 
підготовки кандидатів на посаду 
судді розроблено 4 навчальних 
курси та розпочато роботу над 

розробкою ще 13 курсів 

 



Для забезпечення навчального 
процесу підготовки суддів та 
кандидатів на посаду суддів у 

2016 році підготовлено                  
19 посібників, збірників та 

методичних матеріалів 

 

Видано 2 посібники та 17 винесено 
на розгляд НМР НШСУ 

 



НА 2017 РІК ЗАПЛАНОВАНО РОЗРОБКУ 

Для спеціальної підготовки кандидатів 
на посаду судді:  

17 навчальних курсів  (в т.ч. нових – 4; 
перехідних з 2016 року - 13); 

Для підготовки та підвищення 
кваліфікації суддів:  

19 очних навчальних курсів (в т.ч. 
нових – 8; перехідних з 2016 року – 7; 
підлягають оновленню - 4); 

4 дистанційних навчальних курси, 
перехідних з 2016 року; 

 

 

 

 

 

 

 



НА 2017 РІК ЗАПЛАНОВАНО: 

 

Розробку 3 навчальних курсів для 
підготовки викладачів (тренерів) та 

фасилітаторів 

 

Інша науково-методична діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




