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ІІІ. ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ 

ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

До законодавчо визначених завдань Національної школи суддів України 

віднесена також підготовка працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої 

кваліфікації. Така підготовка здійснювалась відповідно до порядку, програм і 

графіка підготовки працівників апаратів судів та підвищення рівня їхньої 

кваліфікації на 2018 рік.  

Освітній процес працівників апаратів судів було поділено на стаціонарну 

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

та дистанційне навчання. 

Усього відділом підготовки працівників апаратів судів НШСУ (далі – 

відділ) було проведено 87 навчальних заходів, зокрема: стаціонарна підготовка – 

24; одноденні (дводенні) семінари, тренінги – 59; дистанційне навчання – 4.  

Спільно з регіональними відділеннями НШСУ за 2018 рік проведено 210 

навчальних заходів: стаціонарних підготовок – 80; одноденних (дводенних) 

семінарів, тренінгів – 126 , дистанційних навчань – 4.  

  

Підготовка працівників апаратів судів у місті Києві здійснюється  

для 13 категорій слухачів 

 

Уперше у 2018 році була проведена підготовка начальників та 

заступників начальників структурних підрозділів апаратів місцевих та 

апеляційних судів. Таким чином, навчання здійснювалось вже за 13-ма 

категоріями працівників апаратів судів відповідно до їх спеціалізації, що сприяло 

підвищенню ефективності системи підготовки. 

Крім того, проводились виїзні семінари на базі окремих судів, зокрема: у 

Верховному Суді, Апеляційному суді міста Києва (Київському апеляційному суді), 

Апеляційному суді Київської області, Апеляційному суді Чернігівської області та у 

містах Черкаси і Одеса – в яких загалом взяли участь 2476 осіб.  

Зміни в законодавстві, у локальних нормативних актах судів, зовнішні та 

внутрішні чинники зумовили подальше впровадження низки нових тем, зокрема, 

були проведені такі навчання:  
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одноденний семінар - 

  “Зміни в господарському процесуальному законодавстві відповідно до 

Господарського процесуального кодексу України”;  

тренінги - 

 “Актуальні та проблемні питання ведення військового обліку в судах” 

 “Концепція побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (ЄСІТС)” (для Верховного Суду); 

 “Організація роботи служби управління персоналом у судах” (під час 

реорганізації та ліквідації) 

 “Основи комунікативної діяльності судової влади”  

 “Особливості розгляду трудових спорів” 

 “Практика застосування Європейської Конвенції з прав людини та 

практики Європейського суду з прав людини” 

 “Призначення покарання в кримінальних справах” 

 “Проблемні питання, що виникають під час розгляду господарськими 

судами корпоративних спорів”. 

У співпраці з двома іншими відділами НШСУ (науково-методичного 

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої 

діяльності, інформаційних технологій) було проведено 4 навчальних 

дистанційних курси, у тому числі: 2 курси для прес-секретарів судів та 

спеціалістів, що відповідають за зв’язки зі ЗМІ, – “Комунікації в судовій діяльності” 

(70 слухачів), 1 курс “Судове адміністрування” (39 слухачів) і новий курс 

“Застосування конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві” (43 

слухачів). Загалом навчання на дистанційних курсах пройшло 152 працівники 

апаратів судів. 

Уперше у 2018 році започатковано навчання працівників апарату 

новоствореного Верховного Суду, що здійснювалось у формі семінарів. Було 

проведено 31 семінар, у тому числі 15 – у співпраці та за фінансової підтримки 

Проекту ЄС Twinning “Посилення інституційної спроможності Верховного Суду у 

сфері захисту прав людини на національному рівні”, Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку реформування сектору юстиції “Нове правосуддя”, 

проектами РЄ “Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав 

людини” та ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя”. Крім того, 5 працівників апарату Верховного Суду пройшли навчання 

за дистанційним курсом “Комунікації в судовій діяльності”. Загалом працівникам 

апарату новоствореного Верховного Суду видано 1389 сертифікатів. 

До підготовки працівників апаратів судів було залучено 480 викладачів, з 

яких: 204 – судді; 43 – працівники Державної судової адміністрації України (у тому 

числі територіальних управлінь); 30 – працівники НШСУ; 203 – запрошені фахівці 

(серед яких – доктори і кандидати наук). 

У 2018 році пройшли підготовку та підвищили свій професійний рівень 

8307 працівників апаратів судів, з яких: 3681 особа – у Києві, 4626 осіб – у п’яти 
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регіональних відділеннях НШСУ. Коштом Державного бюджету України 

підготовлено 7910 осіб,  за рахунок міжнародних організацій – 397 осіб. 

Динаміка підготовки працівників апаратів судів зросла порівняно з 2017 роком 

за рахунок збільшення інтенсивності проведення навчальних заходів, 

запровадження нових тем, що були виділені в окремі семінари та тренінги, та за 

рахунок проведення значної кількості семінарів для працівників апарату 

новоствореного Верховного Суду.  

У звітному періоді скорочувалась кількість та тривалість лекцій як основної 

форми викладання матеріалу. Натомість послідовно відбувався перехід до 

інтерактивних форм навчання: практикумів; семінарів з обговоренням; тренінгів. 

Стан підготовки працівників апаратів судів у 2018 року характеризують 

статистичні дані, наведені нижче в діаграмах.  
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Фінансування підготовки працівників апаратів судів у 2016-2018 роках 

(осіб) 

 

       
 

Підготовка працівників апаратів судів за інстанціями та спеціалізаціями 

у 2018 році (осіб) 
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