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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Національної школи суддів України на 2018 рік  

 

№ 

з/п 
Найменування наукового заходу 

Форми та місце упровадження результатів роботи 

1 2 3 

Розробка навчальних курсів (модулів) для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді: 

1.  “Суддівська етика. Доброчесність” 

 

(Блок 1. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

2.  “Основоположні принципи права та права людини. Верховенство права та 

права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини 

при здійснені правосуддя”  

 

(Блок І. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

3.  “Управління залою судового засідання” 

 

(Блок 1. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

4.  “Загальні засади написання судових рішень у цивільному, 

кримінальному, адміністративному та господарському судочинствах” 

 

(Блок І. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

5.  “Запобігання та протидія дискримінації” 

 

(Блок 1. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

6.  “Управління часом у суддівській діяльності” 

 

(Блок І. Основи організації суду та діяльності судді) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

7.  “Написання судових рішень у цивільному судочинстві” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 



8.  “Докази і доказування в цивільному судочинстві” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

9.  “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

10.  “Особливості розгляду сімейних спорів” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

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

переході права власності на земельну ділянку” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

12.  “Особливості розгляду житлових спорів” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

13.  “Особливості розгляду трудових спорів” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

14.  “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

15.  “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

16.  “Особливості розгляду справ про захист права власності” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

17.   “Особливості ведення судового засідання та спілкування з окремими 

категоріями учасників судового процесу” 

 

(Блок 2. Цивільне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

18.  “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній 

судовій практиці”  

 

(Блок 3. Господарське судочинство)  

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

19.  “Написання судових рішень у господарському судочинстві” 

 

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 



20. “Докази і доказування в господарському судочинстві” 

(Блок 3.Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

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

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

22. “Особливості розгляду справ про укладення, зміну, розірвання договорів, 

визнання правочинів (господарських договорів) недійсними” 

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

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

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

24. “Особливості розгляду справ про банкрутство” 

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

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

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

26. “Особливості розгляду корпоративних спорів” 

(Блок 3. Господарське судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

27. “Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та у справах 

про адміністративні правопорушення”  

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

28. “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

29. “Призначення покарання у кримінальних справах” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

30. “Особливості здійснення судового розгляду щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 



31.  “Злочини проти життя та здоров’я особи” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

32.  “Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 

злочини проти волі, честі та гідності особи ” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

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

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

34.  “Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та 

моральності” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

35.  “Злочини проти власності” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

36.  “Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

37.  “Злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж і мереж 

електрозв’яку. Кібербезпека та права людини в мережі Інтернет” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

38.  “Особливий порядок судового провадження щодо неповнолітніх” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 

39.  “Діяльність слідчого судді щодо обрання запобіжних заходів” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

  

Форма – очна 



40. “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язаних з корупцією” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

41. “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку (дрібне 

хуліганство (ст. 173 КУпАП), рішення Європейського суду з прав людини 

у справі “Швидка проти України” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

42. “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення при 

вчиненні насильства в сім’ї або невиконанні захисного припису (ст. 173-2 

КУпАП)” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

43. “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення на 

транспорті” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

44. “Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення 

митних правил” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

45. “Особливості ведення судового засідання у справах про адміністративні 

правопорушення. Дотримання прав особи при застосуванні заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, порядок розгляду справ суддею” 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

46. “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” 

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

47. “Європейська система захисту прав людини. Застосування ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ адміністративними судами України”  

(Блок 5. Адміністративне судочинство)  

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 



48. “Розгляд пенсійних та інших соціальних спорів” 

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

49. “Особливості застосування податкового і митного законодавства в 

адміністративному судочинстві” 

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

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

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

51. “Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інших суб'єктів владних  повноважень”  

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

52. “Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборчим процесом, 

процесом референдуму”  

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

53. “Особливості провадження у справах із приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби, приватного виконавця”  

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

54. “Особливості провадження у справах щодо реалізації права на мирні 

зібрання” 

(Блок 5. Адміністративне судочинство) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

55. “Основи комунікативної діяльності судової влади” 

(Блок 6. Суддівські компетенції) 

Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

56. “Соціономічна компетентність судді” Навчальний процес кандидатів на посаду судді 

Форма – очна 

Розробка навчальних курсів для підготовки та періодичного навчання суддів: 

Очні навчальні курси: 

57. “Бути суддею. Вступ у професію” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

58. “Юридична аргументація  

застосування практики ЄСПЛ при написанні рішення касаційної 

інстанції” (адміністративна юрисдикція) 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів Верховного Суду 

Форма – очна 



59. “Роль та повноваження голів судів” Підготовка та підвищення кваліфікації голів судів та їх заступників 

Форма – очна 

60. “Докази і доказування в адміністративному судочинстві” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

61. “Докази і доказування в кримінальному судочинстві” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

62. “Докази і доказування в цивільному судочинстві” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

63. “Призначення покарання у кримінальних справах” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

64.  “Новели цивільного процесуального законодавства” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

65. “Захист прав внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого 

від конфлікту” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

66. “Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

67. “Актуальні проблеми розгляду цивільних справ у сфері сімейних 

правовідносин” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

68. “Особливості розгляду житлових спорів” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

69. “Особливості розгляду справ про захист права власності” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

70. “Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних 

правовідносин” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

71. “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

72. “Особливості розгляду трудових спорів” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 



73. “Особливості розгляду злочинів у сфері господарської діяльності” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

74. “Особливості розгляду злочинів проти життя та здоров’я людини” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

75. “Особливості розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; злочинів проти волі, честі та гідності особи” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

76. “Особливості розгляду злочинів проти основ національної безпеки 

України. Військові злочини” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

77. “ Особливості розгляду злочинів проти громадського порядку та 

моральності” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

78. “Діяльність слідчого судді як гаранта захисту прав людини на досудовому 

розслідуванні” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

79. “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному 

судочинстві” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

80. “Електронні докази: практика застосування судами” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

81. “Відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна. 

82. “Роль судів/суддів у забезпеченні дотримання прав людини шляхом 

застосування положень міжнародного гуманітарного права”  

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна. 

83. “Право на справедливий суд в світлі останньої практики Європейського 

суду з прав людини”  

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

84. “Практичні аспекти розгляду судами кримінальних проваджень 

пов’язаних із торгівлею людьми” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

85. “Особливості розгляду кримінальних проваджень щодо сексуального 

насильства, пов’язаного із конфліктом в Україні”

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 



86. “Практичні аспекти розмежування різновидів множинності злочинів – 

повторність, сукупність та рецидив злочинів” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

87. “Актуальні питання написання судових рішень у світлі нових 

процесуальних кодексів у цивільному, кримінальному, господарському та 

адміністративному судочинствах” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

88. “Роль судової влади в забезпеченні єдності судової практики 

(кримінальний аспект)” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

89. “Розгляд судами виборчих спорів” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

90. “Соціономічна компетентність судді” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

91. “Управління залою судового засідання” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

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

переході права на земельну ділянку” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

93. “Захист цивільних прав внутрішньо переміщених осіб ” (цивільний 

блок) 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

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

(щодо виконання пп. 9 п. 96 Плану заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року 

№ 1393-р) 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

95. “Забезпечення комунікаційної політики суду суддею-спікером” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів-спікерів 

Форма – очна 

96. “Комунікації в судовій діяльності” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

97. “Розгляд податкових спорів судами адміністративної юстиції” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

98. “Розгляд кримінальних справ у сфері захисту свобод засобів масової 

інформації. Перешкоджання законній професійній діяльності 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 



журналістів” 

(рішення Ради суддів України від 10.02.2017 № 13) 

Форма – очна 

99. “Дисциплінарна відповідальність судді” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна 

100. “Негласні слідчі (розшукові) дії. Розгляд слідчим суддею клопотань  

щодо негласних слідчих (розшукових) дій” 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – очна. 

Дистанційні навчальні курси: 

101. “Управління залою судового засідання” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – дистанційна 

102. “Судочинство дружнє до дитини” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – дистанційна 

103. “Докази і доказування” 

(адміністративне, господарське, кримінальне, цивільне судочинство) 

Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – дистанційна 

104. “Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі судів” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – дистанційна 

105. “Комунікації в судовій діяльності” Підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

Форма – дистанційна 

Розробка навчальних курсів для підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації (очні та дистанційні): 

106. “Комунікації в судовій діяльності” Підготовка та підвищення кваліфікації прес-секретарів та відповідальних за 

зв’язки з громадськістю в місцевих та апеляційних судах 

Форма – очна 

107. “Забезпечення готовності суду до роботи у надзвичайних ситуаціях” 

(За ініціативою ДСА України) 

Підготовка та підвищення кваліфікації працівників апаратів судів 

Форма – очна 

108. “Судове адміністрування” Підготовка та підвищення кваліфікації працівників апаратів судів 

Форма – дистанційна 

109. “Комунікації в судовій діяльності” Навчальний процес прес-секретарів та відповідальних за зв’язки з 

громадськістю  

Форма – дистанційна 



Розробка навчальних курсів та посібників для підготовки викладачів (тренерів).  

Підготовка викладачів/тренерів навчальних курсів, розроблених НШСУ: 

110.  “Суддя-наставник: завдання і методи роботи” Підготовка суддів-наставників спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді та новопризначених суддів 

 

Форма – очна 

111.  “Роль модератора під час проведення тренінгів у НШСУ” Підготовка модераторів та фасилітаторів тренінгів НШСУ 

 

Форма – очна 

112.  “Роль фасилітатора під час проведення тренінгів у НШСУ” Підготовка модераторів та фасилітаторів тренінгів НШСУ 

 

Форма – очна 

113.  Проведення методологічних тренінгів для викладачів (тренерів) НШСУ Забезпечення підготовки викладачів (тренерів) НШСУ  

 

Форма – очна 

Розробка посібників для суддів, кандидатів на посаду судді та працівників апаратів судів: 

114.   “Докази і доказування в цивільному судочинстві” Навчальний процес суддів та кандидатів на посаду судді  

115.  “Розвиток земельного законодавства: історія та сьогодення” Навчальний процес суддів та кандидатів на посаду судді  

116.  “Українська мова в судово-процесуальній сфері” Навчальний процес суддів та кандидатів на посаду судді  

117.  “Особливості розгляду окремих категорій справ у цивільному 

судочинстві” 

Навчальний процес суддів та кандидатів на посаду судді  

118.  “Захист прав внутрішньо переміщених осіб” Навчальний процес суддів та кандидатів на посаду судді  

Інша науково-методична діяльність: 

119.  Підготовка та публікація наукових статей за напрямами наукових 

досліджень у фахових та інших юридичних виданнях 

Опублікування наукових статей  



120.  Організація науково-практичних конференцій, круглих столів з 

актуальних питань суддівської освіти. Проведення навчальних заходів у 

формі вебінарів 

 

121.  Проведення тренінгів для працівників тестологічного центру та 

розробників тестових запитань і практичних завдань (модельних судових 

справ) з метою підвищення рівня їх кваліфікації 

Забезпечення підготовки НШСУ високоякісних тестових і практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Плану 

Науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України 

на 2018 рік 

 

 

Підготовка викладачів/тренерів навчальних курсів, розроблених Національною школою  

суддів України у 2017 році 

 

№ 

з/п 
Найменування навчального курсу 

Форми та місце упровадження результатів роботи 

1.  “Застосування статті 8 Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

правосуддя” 

Навчальний курс у формі тренінгу 

 

Збірка навчальних матеріалів курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів (тренерів) із регіональних відділень НШСУ 

 

2.  “Особливості здійснення судового розгляду щодо корупційних злочинів 

та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг” 

 

(Блок 4. Кримінальне судочинство та судочинство у справах про 

адміністративні правопорушення) 

Навчальний курс у формі тренінгу 

 

Збірка навчальних матеріалів курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів (тренерів) із регіональних відділень НШСУ 

 

 


