
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

Міжнародна регіональна конференція високого рівня 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ СУДДІВСЬКУ 

ОСВІТУ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА 

УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНДАРТІВ 

 

 

 

9-10 грудня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення: Київ, зала Пленуму Верховного Суду, вул. Пилипа Орлика, 8 
  



 9 грудня (понеділок) 

 
0930 - 1000 Реєстрація учасників   

Вітальна кава (1-й поверх, зала 128) 

 
1000 – 1020 Вітальні промови  

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України 

Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду, Україна 

Андрій Овсієнко, Голова Вищої ради правосуддя. Україна 

Віктор Городовенко, член Консультативної ради європейських суддів від України, 

суддя Конституційного Суду України  

Режі Брійя, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні 

Спеціальний гість конференції 

Адель Кент, суддя-директор, Національний суддівський інститут Канади, який є 

співзасновником Міжнародної організації суддівської освіти (IOJT) і у 2021 році 

проводитиме Х конференцію IOJT 

1020 – 1040 Основна доповідь: Визначальне значення суддівської освіти в імплементації 

Європейської конвенції з прав людини на національному рівні  

Фредрік Сундберг, голова Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав 

людини, Рада Європи 

 
1040 – 1200 СЕСІЯ І: Провідна роль національних суддівських шкіл у сфері підготовки 

майбутніх суддів 

У фокусі виступів та обговорення:  

 фундаментальна роль судді у забезпеченні прогресу суспільства на основі 

цінностей сталого розвитку; 

 переосмислення традиційних уявлень про суддівську освіту; 

 новелізація місії закладу суддівської освіти в умовах амбівалентних суспільних 

запитів; 

 лідерство у формуванні якісно нового суддівського корпусу. 

 

Модератор: Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України 

Виступи: до15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  

Стандарти суддівської освіти та їх вплив на здійснення правосуддя 

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України 

Первинна підготовка в країнах ЄС, короткий огляд. Методологія і зміст: підхід 

Латвійського суддівського тренінгового центру 

Солвіта Kaлніна-Кауне, директор Латвійського суддівського тренінгового центру 

Первинна підготовка кандидатів на посаду судді: місія португальської суддівської 

школи 

Жоао Мануель да Сілва Мігель, директор Центру судових досліджень, Португалія  

 

Підготовка кандидатів на посаду судді: від професійного правника до відмінного 

судді 

Астрід Хопма, старший менеджер напрямку міжнародної діяльності Центру 

підготовки та навчання органів юстиції, Нідерланди  



 

Стан первинної підготовки та підвищення кваліфікації суддів в Азербайджані 

Ельчін Абузар огли Халафов, проректор Академії юстиції при Міністерстві юстиції 

Республіки Азербайджан  

Запитання та коментарі 

1200 – 1230 Перерва на каву (1-й поверх, зала 128) 

 

 
1230 – 1330 СЕСІЯ II: Застосування Європейської Конвенції та практики Європейського суду 

з прав людини  у періодичному навчанні суддів   

 

У фокусі виступів та обговорення:  

 дискусія щодо природи навчання суддів через конвергенцію зі стандартами Ради 

Європи;   

 полісистемні  підходи у суддівській освіті крізь призму Європейської конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського 

суду з прав людини; 

 бачення розвитку навчальних стратегій для суддів на рівні національних 

правових систем та у загальноєвропейському вимірі. 

Модератори: Наталія Шукліна, проректор Національної школи суддів України 

                        Зураб Азнаурашвілі, заступник директора Вищої школи юстиції Грузії 

Виступи: до 15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  

Періодичне навчання суддів за стандартами Європейської Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини: реалізація Центром судових досліджень 

Португалії 

Жоао Мануель да Сілва Мігель, директор Центру судових досліджень, Португалія  

Підвищення обізнаності та зміна поглядів: польський досвід підвищення 

кваліфікації суддів в світлі Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ  

Агнєшка Клучиньська-Цикоцка, начальник департаменту міжнародного 

співробітництва, Національна школа судівництва і прокуратури, Польща  

Впровадження практики ЄСПЛ у процес підготовки суддів в Україні: сучасні 

виклики 

Тетяна Фулей, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів 

України  

Підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів в 

контексті питань захисту прав людини: досвід Академії юстиції Республіки 

Вірменія  

Анаїт Манасян, проректор Академії юстиції Республіки Вірменія  

Запитання та коментарі 

 
1330 

1330 – 1430 

Фотографування учасників конференції (загальне фото в холі 1-го поверху) 

Обід (1-й поверх, зала 128) 

 
1430 – 1600 

СЕСІЯ II (продовження): Застосування Європейської Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини  у періодичному навчанні суддів   



Модератори: Надія Стефанів, суддя Верховного Суду (Україна), викладач 

Національної школи суддів України  

Лука Періллi, член Ради директорів Вищої школи магістратури Італії, 

керівник робочої групи із тренінгових методів для суддів Європейської 

мережі суддівської освіти  

Виступи: до15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  

Підвищення кваліфікації суддів для ефективного захисту прав людини. Мережа 

Gaius в Італії 

Лука Періллi, член Ради директорів Вищої школи магістратури Італії, керівник робочої 

групи з тренінгових методів для суддів Європейської мережі суддівської освіти  

Застосування практики ЄСПЛ в тренінгах: досвід Грузії 

Зураб Азнаурашвілі, заступник директора Вищої школи юстиції Грузії 

 

Презентація курсів Ради Європи HELP з прав людини їх національних версій  

Єва Пастрана, голова відділу HELP Генерального директорату прав людини та 

верховенства права Ради Європи  

 

Навчання виконанню та виконання у навчанні: новий он-лайн курс HELP з 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та виконання рішень 

Європейського суду з прав людини  

Шимон Янчарек, тренер програми HELP Департаменту виконання судових рішень 

Європейського суду з прав людини, Рада Європи 

Запитання та коментарі 

 
1600 – 1630 Перерва на каву (1-й поверх, зала 128) 

 
1630 – 1750 Сесія ІІІ: Ключова роль судді у застосуванні Конвенції про захист прав людини, 

Європейської соціальної хартії та практики Європейського суду з прав людини у 

національній судовій практиці 

У фокусі виступів та обговорення:  

 екстраполяція європейських стандартів у сфері прав людини на національний рівень: 

механізми та інституції; 

 суддя і суд як практичні інструменти імплементації цінностей прав людини у 

національні правові системи; 

 індикація структурних та системних проблем національних правопорядків через 

діяльність Європейського суду з прав людини.   

Модератори: Режі Брійя, спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по 

Україні 

Тетяна Анцупова, суддя Великої Палати Верховного Суду (Україна)   

Виступи: 10-15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  

 

Судовий захист соціальних та економічних прав, гарантованих Європейською 

соціальною хартією, у Польщі 

Моніка Смуш-Кулеша, міжнародний консультант Ради Європи, суддя Центрального 

районного суду міста Лодзь, Польща   

Структурні та системні проблеми, визначені Європейським судом (конкретні 

елементи)  
Павло Пушкар, голова відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з 

прав людини, Рада Європи 



Розширення консультативної компетенції Європейського суду з прав людини: 

значення та наслідки для національної судової практики 

Тетяна Анцупова, суддя Великої Палати Верховного Суду (Україна)  

Роль Національного інституту магістратури Румунії в імплементації рішень 

Європейського суду з прав людини  

Іріна Камбреа, заступник директора Національного інституту магістратури, 

Румунія 

Перегляд рішень національних судів на підставі рішень Європейського суду з прав 

людини: практика Великої Палати Верховного Суду 

Дмитро Гудима, суддя Великої Палати Верховного Суду (Україна) 

 

Запитання та коментарі 

 

1750 – 1800 Підведення підсумків першого дня роботи 

 

1800  Прийняття (1-й поверх, зала 128) 

 
 

 

 

  

10 грудня ( вівторок)  

 
 

0900 –  0930 
 

Реєстрація учасників 

Ранкова кава 

 
0930– 1130 Сесія ІV: Сучасна суддівська освіта: зміст, учасники, методологія, інструментарій  

 
У фокусі виступів та обговорення:  

 практичне наповнення суддівської освіти; 

 тренди і виклики, інновації та діджиталізація судово-освітнього виміру;  

 психологічні компоненти суддівської освіти та пізнання соціотипу сучасного 

судді;  

 практики роботи з цільовою аудиторією, врахування індивідуальних потреб та 

особливостей судді, залученість до суддівської освіти громадянського 

суспільства; 

 освічений суддя як ключ до суспільної гармонії. 

 

Частина 1: Як зробити навчання ефективним? (зміст, методологія, інструменти) 

Модератори: Тетяна Фулей, начальник відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України 
Жоао Мануель да Сілва Мігель, директор Центру судових досліджень, 

Португалія   

Виступи: 10-15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  



Що називають ефективним тренінгом? Як тренінгові інституції визначають 

навчальні потреби? Чи відповідає результат тренінгу Вашим очікуванням?  

Солвіта Kaлніна-Кауне, директор Латвійського суддівського тренінгового центру 

Зміна підходів у підготовці суддів. Методи та оцінка 

Лука Періллi, член Ради директорів Вищої школи магістратури Італії, керівник робочої 

групи з тренінгових методів для суддів Європейської мережі суддівської освіти  

Нові підходи у формуванні навчальних програм для підготовки суддів та 

кандидатів на посаду судді в Національному інституті юстиції Республіки Молдова  
Ольга Мустеата, начальник відділу міжнародних відносин Національного інституту 

юстиції, Молдова 

Особливі методи підготовки суддів у контексті дотримання прав людини   

Іріна Камбреа, заступник директора Національного інституту магістратури, 

Румунія 

Психологічна підготовка в системі суддівської освіти: досвід Національної школи 

суддів України 

Ганна Савченко, начальник відділу науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України 

Інноваційні методи навчання при підготовці суддів в Угорщині  
Марія Сімон, головний радник апарату президента Національного офісу юстиції 

Угорщини 

Еніке Сіладдь, начальник відділу міжнародних відносин Академії юстиції Угорщини  

 

Запитання та коментарі 

 
1130 – 1200 Перерва на каву (1-й поверх, зала 128) 

 

1200 – 1400 Сесія ІV: Сучасна суддівська освіта: зміст, учасники, методологія, інструментарій 

(продовження) 

  

Частина 2: Хто проводить навчання і для кого? (тренери та слухачі) 

Модератори: Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів)   

Національної школи суддів України 

Солвіта Kaлніна-Кауне, директор Латвійського суддівського 

тренінгового центру  

 

Виступи: 10-15 хв., запитання та коментарі: до 3 хв.  

 

Як підвищити залученість, інтерес та кількість учасників 

Зураб Азнаурашвілі, заступник директора Вищої школи юстиції Грузії                       

Підготовка тренерів (тьюторів) як компонент формування ефективних 

спроможностей суддівських шкіл: досвід України 

Ольга Шаповалова, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України  

Валерія Бабко, суддя Деснянського районного суду міста Києва, викладач 

Національної школи суддів України, сертифікований тренер програми HELP Ради 

Європи                   



Розробка навчальних курсів, орієнтованих на потреби суддів: досвід 

Національної школи судівництва та прокуратури Польщі  

Агнєшка Клучиньська-Цикоцка, начальник департаменту міжнародного 

співробітництва, Національна школа судівництва і прокуратури, Польща  

Цільові групи для суддівської освіти в Угорщині 

Марія Сімон, головний радник апарату президента Національного офісу юстиції 

Угорщини 

Еніке Сіладдь, начальник відділу міжнародних відносин Академії юстиції Угорщини  

 

Ефективне залучення представників громадянського суспільства до навчання, 

що проводиться Національним суддівським інститутом 

Адель Кент, суддя-директор, Національний суддівський інститут, Канада  

Види on-line навчання у діяльності Національного інституту юстиції Болгарії  
Станімір Керемедчієв, програмний менеджер «Міжнародний обмін з підвищення 

кваліфікації суддів» Національний інститут юстиції, Болгарія  

 

Запитання та коментарі 

 
1400– 1500 Сесія V: Схвалення Київських рекомендацій з удосконалення суддівської освіти 

щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень 

Європейського суду з прав людини – 2019  

 

Модератори: Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України 

Павло Пушкар, голова відділу департаменту виконання судових рішень, 

Рада Європи 

Схвалення Київських рекомендацій з удосконалення суддівської освіти щодо 

застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень 

Європейського суду з прав людини – 2019 

 

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України  

 

 
Заключні промови 

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України 

Фредрік Сундберг, голова Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав 

людини, Рада Європи 

 
1500 – 1600 Обід (1-й поверх, зала 128) 

 

 

 

 


