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ВСТУП
Актуальність теми. Одним із важливих напрямів судової реформи,
що провадиться нині в Україні, є створення дієвої системи підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової системи України. Дане завдання
має загальнодержавне значення, адже формування корпусу професійних
суддів є запорукою не тільки підвищення якості здійснення правосуддя, а й
створення компетентної незалежної судової системи, як гаранта прав і
свобод людини і громадянина.
З метою реалізації цього завдання рішенням Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України від 21 грудня 2010 року було утворено Національну
школу суддів України, яка стала правонаступницею Академії суддів
України і перед якою Закон України «Про судоустрій та статус суддів»
поставив досить важливе завдання у сфері суддівської освіти, а саме –
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України та
здійснення науково-дослідної діяльністю у галузі правосуддя.
За перший рік свого існування Національна школа суддів України
організувала та провела заняття для 7077 суддів та працівників апаратів
судів. За 2012 рік підготовку, передбачену Законом України «Про
судоустрій та статус суддів» та періодичне навчання з метою підвищення
рівня кваліфікації, пройшли 15904 суддів та працівників апаратів судів, що
на 8827 осіб або на 44 % більше, ніж за 2011 рік.
У 2013 році підготовку та періодичне навчання з метою підвищення
рівня кваліфікації пройшли 15908 суддів та працівників апаратів судів. За
рахунок коштів Державного бюджету в Національній школі суддів України
пройшли підготовку – 13569 осіб (85,3%); за кошти міжнародних
організацій – 2339 осіб (14,7 %), що більше на 6%, ніж у 2012 році. У 2014
році Національна школа суддів України здійснила підготовку: 1774 суддів,
призначених на посаду судді вперше; 1412 суддів, обраних на посаду судді
безстроково; 283 суддів, призначених/обраних на адміністративні посади;
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4194 працівників апаратів судів; періодичне навчання суддів з метою
підвищення рівня кваліфікації пройшли 3887 суддів. Таким чином,
Національна школа суддів України стала відігравати важливу роль у
підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи та підвищенні
ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні.
Слід відзначити, що ефективність роботи Національної школи суддів
України

обумовлена,

насамперед,

особливістю

її

адміністративно-

правового статусу, який проявляється у тому, що роль держави по
відношенню до неї є обмеженою, адже, по-перше, на Національну школу
суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту, по-друге,
втручання органів державної влади в діяльність Національної школи
суддів України не допускається, крім випадків передбачених законами
України. З огляду на це, виникає необхідність у визначенні сутності,
поняття та структури адміністративно-правового статусу Національної
школи суддів України з метою вироблення концептуальних засад його
оптимізації та формулюванні пропозицій щодо підвищення ефективності
правового регулювання в цій сфері.
Окремі аспекти діяльності Національної школи суддів України були
предметом вивчення як провідних науковців, так і практиків, зокрема:
А.В. Костенка, Є.А. Бурмака, М.В. Оніщука, Г.П. Середи, В.А. Мазурка,
О.В. Тодощака, Н.Г. Шукліної, С.Г. Штогуна та ін. Однак, незважаючи на
широке коло досліджень з цієї проблематики, питання функціонування
Національної школи суддів України, визначення її адміністративноправового статусу та місця в судовій системі України й досі залишаються
актуальними.
Для вирішення зазначених проблем у процесі дослідження науковотеоретичним підґрунтям стали праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з
адміністративного права, теорії держави і права, конституційного права,
інших галузевих правових наук, зокрема: В.Б. Авер’янова, С.С. Алєксєєва,
Г.В. Атаманчука,

О.М. Бандурки,

Д.М. Бахраха,

Ю.П. Битяка,
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М.А. Бояринцевої,
С.О. Комарова,

С.В. Ківалова,

В.М. Корельського,

В.Я. Малиновського,

Н.І. Матузова,

В.К. Колпакова,

Т.О. Коломоєць,

Н. М. Оніщенка,

В.Д. Перевалова,

О.М. Музичука,

В.К. Шкарупи,

Ю.Я. Якимова та ін.
Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні,
наявність практичних питань діяльності Національної школи суддів
України, а також необхідність проведення комплексного дослідження
адміністративно-правового статусу Національної школи суддів України
обумовлює актуальність і важливість обраної тематики наукового пошуку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконано у відповідності та на виконання Концепції судовоправової реформи в Україні, затвердженій постановою Верховної Ради
України від 28 квітня 1992 року № 2296-ХІІ; Концепції вдосконалення
судівництва для утворення справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів, затвердженій Указом Президента України від
10 травня 2006 року № 361/2006; Стратегічного плану розвитку судової
влади України на 2013–2015 роки, схваленого 21 грудня 2012 року Радою
суддів України; Стратегічного плану розвитку Національної школи суддів
України на 2014-2018 роки, схваленого 11 жовтня 2013 року Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у виробленні
концептуальних засад оптимізації адміністративно-правового статусу
Національної школи суддів України та формулюванні пропозицій щодо
підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання в цій
сфері.
Відповідно до мети дослідження поставлено такі задачі:
–

дослідити історичні аспекти становлення та визначити місце

Національної школи суддів України в судовій системі України;
–

визначити сутність та окреслити структуру адміністративно-

правового статусу Національної школи суддів України;

6
–

охарактеризувати

правові

засади

та

принципи

діяльності

Національної школи суддів України;
–

окреслити мету, завдання та функції Національної школи суддів

України;
–

визначити організаційну структуру Національної школи суддів

України;
–

охарактеризувати

компетенцію

Національної

школи

суддів

України;
–

визначити особливості юридичної відповідальності Національної

школи суддів України та її працівників;
–

узагальнити зарубіжний досвід організації діяльності навчальних

закладів з підготовки фахівців судової системи та можливості його
використання в діяльності Національної школи суддів України;
–

обґрунтувати

шляхи

удосконалення

організаційних

засад

діяльності Національної школи суддів України.
Об’єктом дослідження є діяльність Національної школи суддів
України щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для судової
системи України.
Предмет дослідження складає адміністративно-правовий статус
Національної школи суддів України.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали
як загальнонаукові, так і спеціальні наукові методи пізнання. Для
вирішення

завдань

дисертаційного

дослідження

використовувався

загальнонауковий діалектичний метод. Серед конкретних наукових
методів було застосовано історико-правовий, структурно-логічний, логікосемантичний, порівняльно-правовий, методи групування та класифікації.
Використання історико-правового методу дозволило дослідити історичні
аспекти становлення Національної школи суддів України, як державної
установи

зі

спеціальним

статусом,

що

забезпечує

підготовку

висококваліфікованих кадрів для судової системи України та здійснює
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науково-дослідну діяльність (п. 1.1). Структурно-логічний метод дозволив
визначити місце Національної школи суддів України в судовій системі
України (п. 1.1).

Логіко-семантичний

метод

уможливив

вивчення

понятійного апарату, зокрема таких понять як «статус», «правовий статус»,
«адміністративно-правовий статус», «мета», «функції», «принципи»,
«компетенція», «юридична відповідальність» тощо (п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.3,
2.4).

Порівняльно-правовий

метод

застосовувався

для

визначення

організаційної структури, правових засад діяльності Національної школи
суддів України (п.п. 1.3, 2.2), а також аналізу зарубіжного досвіду
організації діяльності навчальних закладів з підготовки фахівців судової
системи та вироблення шляхів удосконалення організаційних засад
діяльності Національної школи суддів України (п.п. 3.1, 3.2). Методи
класифікації, групування використовувалися для виділення окремих
елементів (завдань, функцій, повноважень) адміністративно-правового
статусу Національної школи суддів України (п.п. 2.1, 2.3, 2.4). За
допомогою документального аналізу встановлено недоліки організації
діяльності

та

правого

регулювання

Національної

школи

суддів

України (п.п. 2.3, 3.2).
Нормативною основою роботи є Конституція України, закони
України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а також
відомчі нормативно-правові акти‚ які регулюють діяльність Національної
школи суддів України. Емпіричну базу дослідження склали аналітичні та
статистичні матеріали діяльності Національної школи суддів України у
2012-2015 роках.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертація є однією з перших у вітчизняній адміністративно-правовій
науці комплексних робіт, яка присвячена проблемам удосконалення
адміністративно-правового статусу Національної школи суддів України. У
результаті проведеного дослідження отримані такі наукові результати.
уперше:
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– визначено

особливості

адміністративно-правового

статусу

Національної школи суддів України, які полягають у тому, що роль
держави по відношенню до Національної школи суддів України є
обмеженою, адже, по-перше, на Національну школу суддів України не
поширюється законодавство про вищу освіту, по-друге, втручання органів
державної влади в діяльність Національної школи суддів України не
допускається, крім випадків передбачених законами України;
– класифіковано принципи діяльності Національної школи суддів
України

шляхом

виділення:

1) принципів

організації

діяльності

Національної школи суддів України, як державної установи зі спеціальним
статусом, що здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для
судової системи України; 2) принципів, на яких базується процес
підготовки суддів та працівників апаратів судів у Національній школі
суддів України;
удосконалено:
– поняття

механізму

адміністративно-правового

регулювання

діяльності Національної школи суддів України, під яким слід розуміти
систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується стабільність
діяльності
покладених

Національної
на

неї

школи

завдань

суддів
та

України

функцій

у

щодо
сфері

виконання
підготовки

висококваліфікованих та високоморальних кадрів для судової системи
України;
– поняття принципів діяльності Національної школи суддів України,
під якими запропоновано розуміти закріплені у правових нормах
основні, об’єктивні, універсальні закономірності, які відображають
специфіку взаємовідносин між Національною школою суддів України, з
одного боку, та іншими суб’єктами (слухачами, органами державної
влади, державними установами тощо), які виникають у сфері підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової системи України, так і у сфері
науково-дослідної діяльності;

9
– класифікацію функцій Національної школи суддів України, які
згруповано у два блоки: 1) загальні (внутрішньо-організаційні) функції
Національної школи суддів України, як юридичної особи публічного
права; 2) спеціальні функції Національної школи суддів України, як
державної установи зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науководослідну діяльність.
дістали подальшого розвитку:
– історична
суддівської

періодизація

освіти

шляхом

становлення
виділення

національної
наступних

системи
історичних

періодів: 1) 1992-2000 рр. – початок реалізації в Україні судово-правової
реформи; 2) 2000-2002 рр. – функціонування Української академії суддів
при Міністерстві юстиції України; 3) 2002-2010 рр. – функціонування
Академії суддів України при Державній судовій адміністрації України; 4) з
2010 року по теперішній час – функціонування Національної школи суддів
України;
– визначення структури адміністративно-правового статусу
Національної школи суддів України, який складається з: 1) цільового
блоку, елементами якого є: мета, завдання, функції і принципи
діяльності Національної школи суддів України; 2) структурноорганізаційного блоку, який складається з норм, що визначають:
структуру, порядок управління, підстави та порядок припинення
діяльності Національної школи суддів України тощо; 3) компетенції;
4) юридичної відповідальності;
– визначення мети діяльності Національної школи суддів України, яка
представляє собою кінцевий результат, якого намагається досягти
Національна школа суддів України у сфері суддівської освіти, а саме:
1) забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів для судової
системи України; 2) здійснювати науково-дослідну діяльність;
– положення, що завдання, які покладаються на Національну школу
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суддів України, конкретизують її мету, а також визначають засоби та
шляхи її досягнення. Два основні завдання Національної школи суддів
України: 1) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів і
2) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції, по
суті, доповнюють науково-дослідну функцію Національної школи суддів,
визначену як основну ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів»;
– положення, що організаційна структура Національної школи суддів
України належить до функціонально-лінійного типу. Це означає, що з
одного боку навантаження по організації роботи Національної школи
суддів

України

розподілено

рівномірно

між

усіма

структурними

підрозділами і є незначним для ректора, структурні підрозділи виконують
конкретні функції у своїй сфері діяльності, але з іншого боку, не завжди
чітко визначені межі відповідальності кожного зі структурних підрозділів
за невиконану роботу, виникають труднощі щодо розподілу матеріальнотехнічних ресурсів;
– характеристика структури компетенції Національної школи суддів
України, яка складається з функціональної, територіальної та нормативної
(правозастосовної) компетенції;
– характеристика юридичної відповідальності Національної школи
суддів України, як юридичної особи публічного права, яка відповідає за
своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні згідно з
законодавством України та її працівників (посадових та службових осіб),
як державних службовців;
– характеристика зарубіжного досвіду (на прикладі Канади, Франції,
Польщі, Азербайджану, Російської Федерації, Грузії, Республіки Білорусь
та Республіки Молдова) організації діяльності навчальних закладів з
підготовки фахівців судової системи. Наголошено, що в кожній із
зазначених країн існує спеціально створена установа – навчальний заклад,
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який забезпечує підготовку та перепідготовку суддів;
– пропозиції (організаційного, навчально-методичного та наукового
характеру)

щодо

удосконалення

організаційних

засад

діяльності

Національної школи суддів України.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
використання висновків та пропозицій дисертації у:
– правотворчій діяльності – для удосконалення положень чинного
законодавства, що регламентує діяльність Національної школи суддів
України;
– науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших досліджень
питань адміністративно-правового статусу Національної школи суддів
України;
– правозастосовній

діяльності

для

–

удосконалення

реалізації

правових норм у сфері діяльності Національної школи суддів України;
– навчальному

процесі

–

під

час

викладання

дисциплін

«Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні органи
України»,

при

підготовці

відповідних

методичних

та

навчальних

посібників, а також підручників для студентів вищих навчальних закладів.
Апробація
обговорена

на

адміністративної

результатів
кафедрі
діяльності

дисертації.

Дисертація

адміністративного
ОВС

права,

Дніпропетровського

виконана

та

процесу

та

державного

університету внутрішніх справ. Її матеріали були представлені на двох
науково-практичних конференціях: «Публічне адміністрування в сфері
внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 р.) та «Вітчизняна юридична
наука в умовах сучасності» (м. Харків, 20-21 березня 2015 р).
Публікації. Основні наукові положення та висновки дисертаційного
дослідження викладено у чотирьох наукових статтях, опублікованих у
наукових фахових виданнях України, одній статті в іноземному виданні та
двох тезах доповідей на конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ
СУДДІВ УКРАЇНИ

1.1. Історія становлення та місце Національної школи суддів
України в судовій системі України

Підготовка висококваліфікованих кадрів для судової системи
України є пріоритетним завданням загальнодержавного значення. Від
ефективності його реалізації безпосередньо залежить підвищення якості
здійснення правосуддя в державі. Реалізація вищезазначених заходів у
форматі судово-правової реформи в Україні вимагала заснування окремого
закладу суддівської освіти, який би не тільки здійснював підготовку
кадрів,

а

й

займався

б

науково-дослідною

діяльністю

у

галузі

правосуддя [213]. Таким закладом відповідно до положень Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» [155] стала Національна школа суддів
України

(далі

кваліфікаційної

–

НШСУ),

комісії

утворена

суддів

України

згідно

з

рішенням

№ 822/4-3п

від

Вищої

21 грудня

2010 року [157].
Однак, першочерговим етапом формування національної системи
суддівської освіти слід вважати не момент утворення Національної школи
суддів України, а початок реалізації в Україні судово-правової реформи, у
контексті

проведення

якої

виникла

проблема

з

підготовки

висококваліфікованих кадрів для судової системи країни. Вказана
проблема набула особливого значення, адже її успішне вирішення сприяло
б

не

тільки

підготовці

висококваліфікованих

кадрів,

формування

суддівського корпусу, але й підвищенню ефективності та якості здійснення
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правосуддя в Україні. З огляду на це, рішенням Президента України в
Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було
створено факультет з підготовки професійних суддів, який почав діяти з
1 вересня 1999 року.
Завданням факультету з підготовки професійних суддів стала
підготовка висококваліфікованих кадрів суддівського корпусу України, а
саме суддів місцевих судів, що призначаються вперше. Таким чином,
факультет став першою в Україні установою, яка розпочала підготовку
професійних суддів, організація та діяльність якого значною мірою
спиралась

на

досвід

підготовки

суддівського

корпусу

в

країнах

Європи [204].
У 2014 році назву факультету з підготовки професійних суддів було
змінено на факультет правосуддя, який функціонує у складі Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Сьогодні профіль
освітньої програми та професійної підготовки на факультеті охоплює
судову роботу та управління в галузі юстиції (для кандидатів на посади
професійних суддів, працівників апарату суддів, фахівців територіальних
управлінь судової адміністрації та управлінь юстиції), адвокатури та
нотаріату [205].
Слід відзначити, що спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
на сьогодні здійснюється не тільки на факультеті підготовки професійних
суддів Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (згідно
Розпорядження Президента України «Про підготовку професійних суддів»
від 14 квітня 1999 року № 83/99-рп [153]), а й в Інституті підготовки
професійних суддів при Одеській національній юридичній академії – нині
Національному університеті «Одеська юридична академія» (згідно Указу
Президента України «Про Інститут підготовки професійних суддів» від
27 грудня 2001 року № 1272/2001 [150] та Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про утворення Інституту підготовки професійних
суддів» від 30 травня 2002 року № 278-р [156]).
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Наступним етапом становлення національної системи суддівської
освіти стало утворення Української академії суддів при Міністерстві
юстиції України [158]. Академія була державним закладом післядипломної
освіти, фінансування якої здійснювалося за рахунок коштів державного
бюджету, інших не заборонених законодавством джерел [52].
11 жовтня 2002 року Указом Президента України № 918/2002
Українська академія суддів при Міністерстві юстиції України була
ліквідована [143] і на її базі з метою вирішення питань забезпечення судів
кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату при Державній
судовій адміністрації України було утворено Академію суддів України, яка
проіснувала до 2010 року.
Відповідно

до

ст. 129

Закону

України

«Про

судоустрій

України» (втратив чинність) Академія суддів України була державним
вищим навчальним закладом, що здійснював підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів. До основних
завдань Академії суддів України були віднесені:
1) підготовка кадрів на посади суддів із числа осіб, які мають вищу
юридичну освіту та відповідають вимогам, встановленим законом до
кандидатів на посаду судді;
2) підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів;
3) проведення

наукових

досліджень

з

питань

вдосконалення

організації та діяльності судів;
4) вивчення світового досвіду організації діяльності судів;
5) науково-методичне

забезпечення

діяльності

судів

загальної

юрисдикції та Конституційного Суду України.
З втратою чинності Закону України «Про судоустрій України» та
набрання законної сили Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» [155] 21 грудня 2010 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України було утворено Національну школу суддів України, яка
стала правонаступницею Академії суддів України і перед якою Закон
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України «Про судоустрій та статус суддів» поставив досить важливе
завдання

у

сфері

суддівської

освіти,

а

саме –

підготовку

висококваліфікованих кадрів для судової системи України.
Для забезпечення діяльності Національної школи суддів України
17 січня 2011 року Президентом України було видано Указ № 52/2011,
яким Державній судовій адміністрації України було запропоновано
здійснити у межах компетенції необхідні заходи, пов’язані з утворенням
Національної школи суддів України на базі Академії суддів України, а
Кабінету Міністрів України відповідно:
1) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування
діяльності Національної школи суддів України та передачі їй державного
майна Академії суддів України;
2) прискорити

затвердження

Положення

про

соціальне

та

матеріальне забезпечення працівників Національної школи суддів України.
Крім того, Президент України у своїх дорученнях відповідно від
23 травня 2012 року «Щодо безумовного забезпечення додержання
конституційних прав і свобод підозрюваних, обвинувачених, підсудних,
які тримаються під вартою» [215], від 5 липня 2012 року «Щодо
невідкладних

заходів,

пов’язаних

із

прийняттям

Кримінального

процесуального кодексу» [216] та 10 липня 2012 року [217] «Щодо
фінансування видатків на оплату праці працівників апаратів судів, а також
створення необхідних умов для підготовки Національною школою суддів
України висококваліфікованих кадрів для судової системи») запропонував:
1) вжити в установленому порядку за участю Національної школи
суддів України заходів щодо підвищення фахового рівня суддівського
корпусу;
2) організувати до 17 серпня 2012 року на базі Національної школи
суддів України перепідготовку працівників правоохоронних органів,
пенітенціарної служби, суддів та адвокатів з питань застосування нових
положень кримінального процесуального законодавства;
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3) визначити за участю Державної судової адміністрації України
необхідний обсяг асигнувань загального фонду Державного бюджету
України для забезпечення фінансування відповідно до обґрунтованих
потреб видатків на оплату праці працівників апаратів місцевих загальних і
апеляційних судів, а також на здійснення заходів із виконання
Національною

школою

суддів

України

завдань

щодо

організації

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів та їх
періодичного навчання.
Таким

чином,

Національна

школа

суддів

України

стала

правонаступником майнових прав та обов’язків Академії суддів України,
що функціонувала протягом 2002-2010 років.
Відповідно до ч.ч 1, 5 ст. 90 Закону України «Про судоустрій та
статус суддів» Національна школа суддів України є державною установою
зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих
кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність.
Національна школа суддів України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного

Герба

України

і

своїм найменуванням,

самостійний баланс і рахунки в органах Державного казначейської служби
України та може мати регіональні відділення.
До основних завдань Національної школи суддів України віднесено:
1) спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;
2) підготовку суддів, яких: а) призначено на посаду судді вперше;
б) обрано на посаду судді безстроково; в) призначено на адміністративні
посади в судах;
3) періодичне

навчання

суддів

з

метою

підвищення

рівня

кваліфікації;
4) проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом,
для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від
здійснення правосуддя;
5) підготовку працівників апаратів судів та підвищення їхньої
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кваліфікації;
6) проведення

наукових

досліджень

з

питань

удосконалення

судового устрою, статусу суддів і судочинства;
7) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
7) науково-методичне

забезпечення

діяльності

судів

загальної

юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради
юстиції [176].
Крім того, з метою оптимізації заходів підготовки суддівського
корпусу та наближення їх до регіональної мережі судів у складі
Національної школи суддів України були створені та функціонують 5
регіональних відділень, а саме – у Дніпропетровську, Львові, Одесі,
Харкові та Чернівцях.
На сьогодні Національна школа суддів України відіграє важливу
роль у підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи та
підвищенні ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні.
Налагоджена чітка та ефективна співпраця між усіма структурними
підрозділами Національної школи суддів України, а також співробітництво
Національної школи суддів України з органами державної влади України.
За перший рік свого існування Національна школа суддів України
організувала та провела заняття для 7077 суддів та працівників апаратів
судів. За 2012 рік підготовку, передбачену Законом України «Про
судоустрій та статус суддів» та періодичне навчання з метою підвищення
рівня кваліфікації, пройшли 15904 судді та працівники апаратів судів, що
на 8827 осіб або на 44 відсотки більше, ніж за 2011 рік. У 2013 році
підготовку пройшли: 1849 – суддів, призначених на посаду судді вперше,
що на 5,7% більше, ніж у 2012 році; 1187 суддів – обраних на посаду судді
безстроково, що на 44,6% більше, ніж у 2012 році; 338 суддів –
призначених на адміністративні посади, що майже на 10% менше ніж у
2012році. Періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації
пройшли 5943 судді та підготовку – 6558 працівників апаратів судів (6838
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та 6087 відповідно – у 2012 році). Усього за 2013 рік підготовку та
періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації, передбачені
Законом України «Про судоустрій та статус суддів», пройшли 15908 суддів
та працівників апаратів судів. За рахунок коштів Державного бюджету в
Національній школі суддів України пройшли підготовку – 13569 осіб
(85,3%); за кошти міжнародних організацій – 2339 осіб (14,7 %), що більше
на 6%, ніж у 2012 році [152].
У 2014 році Національна школа суддів України здійснила
підготовку: 1774 суддів, призначених на посаду судді вперше; 1412 суддів,
обраних на посаду судді безстроково; 283 суддів, призначених/обраних на
адміністративні посади; 4194 працівників апаратів судів; періодичне
навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації пройшли 3887
суддів. 126 суддів пройшли періодичне навчання з метою підвищення
кваліфікації на дистанційному курсі «Судова етика», розробленому
фахівцями Національної школи суддів України спільно з експертами
Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе
правосуддя» в рамках домовленостей про співробітництво у сфері
підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи, що пройшов
успішну апробацію та впроваджений у процес підготовки суддів.
У 2014 році вперше було організовано та проведено підготовку 273
судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого
адміністративного суду України. Слід відзначити, що для проведення
підготовки

суддів

Національна

школа

суддів

України

залучає

високопрофесійний суддівський викладацький склад. У 2014 році
навчальні заходи проводили 341 суддя, 22 працівники Державної судової
адміністрації України та її територіальних управлінь, 22 штатні працівники
Національної школи суддів України, 178 інших фахівців [152].
Важливим завданням для Національної школи суддів України є
виконання доручення Президента України щодо невідкладних заходів,
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пов’язаних із ухваленням Кримінального процесуального кодексу України
про перепідготовку працівників правоохоронних органів, пенітенціарної
служби, суддів та адвокатів із питань застосування нових положень
кримінального процесуального законодавства. Національна школа суддів
України розробила План заходів на виконання вищевказаного доручення.
Протягом

2013 року

Національна

426 навчальних

заходів

з

Кримінального

процесуального

школа

питань

суддів

застосування

кодексу

України

провела

нових

положень

для

4100 осіб.

України

Констатацію цих фактів необхідно доповнити тим, що з початку лютого
2013 року Національна школа суддів України під керівництвом Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України вперше в Україні організувала
проведення спеціальної підготовки 630 кандидатів на посаду судді в
чотирьох вищих навчальних закладах у Києві, Львові, Одесі та
Харкові [152].
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної школи
суддів України є здійснення науково-дослідної роботи. Перспективне
планування наукової роботи здійснюється на основі Концепції науководослідної роботи Національної школи суддів України [78] та Планів
науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на поточний
рік. Наукова діяльність НШСУ у 2014 році здійснювалася відповідно до
Плану науково-дослідної роботи Національної школи суддів України на
2014 рік [123], а у 2015 році – відповідно до Плану науково-дослідної
роботи Національної школи суддів України на 2015 рік [124].
Головною метою науково-дослідної роботи НШСУ є:
а) наукове

забезпечення:

організації

спеціальної

підготовки

кандидатів на посаду судді; підготовки суддів, яких призначено на посаду
судді вперше, яких обрано на посаду судді безстроково та яких призначено
на адміністративні посади в судах; періодичного навчання суддів з метою
підвищення рівня кваліфікації; підготовки працівників апаратів судів;
б) проведення

наукових

досліджень

з

питань

удосконалення
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судочинства;
в) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
г) науково-методичне

забезпечення

діяльності

судів

загальної

юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради
юстиції [78]
Для забезпечення планування та координації науково-дослідної
роботи, визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та
сприяння в їх здійсненні, розробки рекомендацій і пропозицій щодо
удосконалення процесу підготовки та перепідготовки кадрів для судової
системи, в Національній школі суддів України діє Науково-методична
рада.
Науково-методична

рада

НШСУ

забезпечує

планування

та

координацію науково-дослідної роботи, визначає пріоритетні напрями
наукових досліджень та сприяє в їх здійсненні, заслуховує наукові звіти,
розробляє рекомендації і пропозиції щодо удосконалення процесу
підготовки та перепідготовки кадрів для судової системи.
Оскільки Національна школа суддів України утворена при Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України, особливим напрямом її роботи
визначено системну плідну співпрацю з Комісією. Це завдання покладено
на

відділ

науково-методичного

забезпечення

діяльності

Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України. Зазначений структурний підрозділ
Школи організовує наукові дослідження та вносить відповідні пропозиції
щодо удосконалення діяльності Комісії, проводить роботу із науковометодичного забезпечення діяльності Комісії в частині здійснення нею
дисциплінарного провадження стосовно суддів місцевих та апеляційних
судів, проведення іспиту (анонімного тестування) на виявлення рівня
загальних теоретичних знань у галузі права кандидатів на посаду судді,
кваліфікаційного іспиту та спеціальної підготовки кандидатів на посаду
судді.

Відділ

готує

проекти

програм

анонімного

тестування

та

кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді: розробляє й
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періодично оновлює бази тестових запитань і модельних судових справ
(практичних завдань) для кандидатів на посаду судді та для проведення
іспитів діючих суддів при їх переведенні до іншого суду; здійснює
моніторинг, експертне опрацювання та апробацію тестових запитань,
проводить семінари-тренінги для розробників тестових запитань та
модельних судових справ тощо [213].
Окремим напрямом діяльності відділу є дослідження питань
дисциплінарної відповідальності суддів в Україні, вивчення міжнародного
досвіду в цій сфері. Результатом роботи є підготовка практичного
посібника з питань відповідальності суддів в Україні, який міститиме
аналіз міжнародних стандартів, національного законодавства, практики
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції. Аби
вивчити та узагальнити кращий зарубіжний досвід та підготувати
пропозиції щодо його використання в Україні, Національна школа суддів
України налагоджує постійні міжнародні зв’язки із центрами суддівської
освіти. Так, науковці Національної школи суддів беруть активну участь у
наукових заходах (в тому числі тих, що їх організовують Рада Європи та
Європейський

Союз),

міжнародних

проектах

технічної

допомоги,

співпрацюють із закордонними колегами [213].
Міжнародна

діяльність

Національній

школі

суддів

України

направлена на налагодження зв’язків та співробітництва з міжнародними
організаціями, проектами та програмами міжнародної технічної допомоги,
посольствами країн, акредитованих в Україні, іноземними закладами
суддівської освіти з метою залучення кращого світового досвіду та
фінансування для вирішення нагальних потреб підготовки професійних
кадрів для судової системи України. Національна школа суддів України в
реалізації цих завдань співпрацює з такими міжнародними організаціями
як: Міжнародна організація суддівської освіти, Генеральний Секретаріат
Ради Європи та Офіс Представництва Ради Європи в Україні, Агентство
США з міжнародного розвитку, Програма розвитку комерційного права
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при Міністерстві торгівлі США, Канадська агенція міжнародного
розвитку, Програма розвитку ООН, Міжнародна організацією з міграції та
є учасником ряду проектів міжнародної технічної допомоги Україні [152].
У рамках програм та проектів міжнародної технічної допомоги
Національна школа суддів України співпрацює з Проектом USAID
«Справедливе правосуддя», Проектом USAID «Розвиток фінансового
сектора»; Спільною програмою Європейської Союзу та Ради Європи
«Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю», Проектом
Ради Європи «Поглиблення реформ правосуддя в державах Східного
партнерства»,

Програмою

Ради

Європи

«Посилення

професійної

підготовки щодо ЄКПЛ – Європейська програма освіти в галузі прав
людини для юристів», Проектом «Підвищення рівня правової обізнаності
стосовно прав людини та механізмів їхнього захисту» за підтримки
Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в
Україні, Проектом «Зміцнення потенціалу правоохоронних органів та
судових структур у боротьбі з торгівлею людьми з метою примусової
праці», також до спільної роботи залучено Інструмент інституціональної
розбудови Європейського Союзу TAIEX та ін. Крім того, Національна
школа суддів України є членом Міжнародної організації суддівської
освіти, яка об’єднує заклади освіти для суддів і прокурорів з 94 країн
світу [152].
Крім того, Національна школа суддів України постійно проводить
робочі зустрічі та переговори з представниками міжнародних організацій.
Так, 8 грудня 2013 року у Національній школі суддів України відбулась
зустріч із представниками українсько-канадського проекту «Освіта
суддів – для економічного розвитку». Метою зустрічі було обговорення
результатів спільної попередньої діяльності та планів подальшої співпраці.
Ректор Національної школи суддів України М. В. Оніщук наголосив на
важливості та ефективності співпраці та висловив сподівання на такий же
результат і у майбутньому. М. В. Оніщук довів до представників Проекту
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власне бачення інституційного розвитку установи, зазначивши, що
оновлення системи підготовки суддів є однією з важливих складових
забезпечення

якісного

правосуддя

в

Україні.

Таке

оновлення

потребуватиме не тільки значних організаційних зусиль, але й має
спиратись на відповідну законодавчу підтримку. Так, на законодавчому
рівні має бути збільшена тривалість такої підготовки. Також суттєвих змін
має зазнати методологія підготовки [199].
9 січня 2014 року відбулася зустріч ректора Національної школи
суддів України М. В. Оніщука з Послом, Координатором проектів ОБСЄ в
Україні пані Мадіною Джарбусиновою. На зустрічі були обговорені
питання навчання суддів адміністративних судів при їх становленні та
розвитку,

застосування

європейських

інструментів

захисту

прав

людини [197]. 16 січня 2014 року було проведено робочу зустріч
керівництва Національної школи суддів України з суддею Крістін Пільтан,
технічним радником посольства Франції, чию посаду запроваджено при
Міністерстві юстиції України для надання консультативної допомоги у
правовій сфері [198].Такого роду зустрічі є традицією для Національної
школи суддів України, адже вони не тільки допомагають налагодити
міжнародні зв’язки, а й сприяють прийняттю конструктивних рішень у
сфері суддівської освіти та забезпечення якісного правосуддя в Україні.
Слід наголосити, що європейський вектор державотворення, обраний
Україною, обумовлює гостру потребу в адаптації законодавства України у
секторі юстиції до acquis communautaire ЄС, зокрема в частині
запровадження стандартів суддівської освіти як важливої складової
покращання

якості

та

ефективності

національного

судочинства,

підвищення довіри громадськості до правосуддя. З цією метою у 2014 році
в рамках проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та
професіоналізму судової влади в Україні» за підтримки Уряду Швеції
Національна школа суддів України розробила Концепцію національних
стандартів суддівської освіти, яка обговорювалась на засіданні круглого
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столу за участі міжнародних експертів, на міжнародній науковопрактичній конференції «Національні стандарти суддівської освіти:
професійна психологічна підготовка» та була затверджена наприкінці року
на засіданні Науково-методичної ради НШСУ. Відповідно до Концепції
ключовою цінністю є розуміння суддівської освіти як системи стандартів
змісту та методики викладання юридичних дисциплін, базованих на
формуванні суддівських (процесуальних) навичок, обізнаності щодо
питань суддівської етики, розумінні фундаментальної ролі судді в
утвердженні

верховенства

права

через

захист

прав

людини

і

основоположних свобод [167].
Окремим пріоритетом науково-методичної діяльності НШСУ у
2014 році стало впровадження у навчальний процес НШСУ дистанційної
форми підготовки, зокрема дистанційного навчального курсу для суддів
«Суддівська етика» (спільно з експертами проекту USAID «Справедливе
правосуддя») та дистанційного навчального курсу для керівників апаратів
судів та їх заступників «Судове адміністрування». Враховуючи пілотний
характер курсу, методом випадкового комп’ютерного відбору було
визначено 126 суддів з 450 бажаючих, які були зараховані слухачами для
проходження навчання. Викладачами дистанційного курсу «Суддівська
етика» стали шестеро суддів, що пройшли спеціальну підготовку на
окремих семінарах з методики дистанційного викладання, проведених
НШСУ. За відгуками слухачів, дистанційне навчання надало можливість
вчитися у зручному режимі, обговорювати з колегами в інтерактивному
форумі дискусійні питання, опрацьовувати доступні для завантаження
міні-лекції та презентації, виконувати ситуативні завдання, створені на
підставі реальних історій, швидко знаходити порушення принципів
суддівської етики і тренуватись у вирішенні етичних дилем, набувати
навичок для уникнення ситуацій, які можуть у майбутньому призвести до
порушення Кодексу суддівської етики [167].
Серед

інших

пріоритетних

новацій

НШСУ

–

створення
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інформаційно-комунікативної
покликаної

забезпечити:

системи

«Електронна

автоматизацію

школа

навчального

суддів»,
процесу,

впровадження інтерактивних методів навчання, розробку електронних баз
навчальних матеріалів, доступність до них користувачів, прозорість і
відкритість у діяльності Школи в цілому. У рамках названого пріоритету у
2014 році здійснений аналіз рівня інформатизації головного офісу Школи
та її філіалів, підготовлені 6 і передані канадській стороні необхідні
матеріали

для

визначення

можливостей

закупівлі

обладнання

та

програмного забезпечення, організовано відрядження спеціаліста НШСУ
для вивчення досвіду Національного суддівського інституту Канади щодо
впровадження ІТ- технологій у навчальний процес. У 2014 році НШСУ
розпочала попередню роботу щодо здійснення професійної психологічної
підготовки кандидатів на посаду судді, діючих суддів. Розроблено і
затверджено Концепцію та Програму підготовки, які передбачають,
зокрема, розвиток і поглиблення професійно важливих моральних, етичних
та ділових якостей суддів, забезпечення психологічної готовності
майбутніх суддів до суддівської діяльності, а також профілактику їх
професійної деформації і недопущення розвитку синдрому професійного
вигорання [167].
Отже, з вищевикладеного вбачається, що становлення національної
системи суддівської освіти відбувалося у декілька етапів, серед яких
доцільно виокремити:
1) 1992-2000 рр. – початок реалізації в Україні судово-правової
реформи, у контексті проведення якої виникла проблема з підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової системи країни, в наслідок чого в
Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було
створено факультет з підготовки професійних суддів, який почав діяти з
1 вересня 1999 року;
2) 2000-2002 рр. – функціонування Української академії суддів при
Міністерстві юстиції України, як державного закладу післядипломної
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освіти;
3) 2002-2010 рр. – функціонування Академії суддів України при
Державній

судовій

адміністрації

України,

як

державного

вищого

навчального закладу, що здійснював підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів;
4) з 2010 року по теперішній час – функціонування Національної
школи суддів України, як державної установи зі спеціальним статусом, що
забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та
здійснює науково-дослідну діяльність.
Підсумовуючи відзначимо, що інститут національної системи
суддівської освіти покликаний сприяти становленню в Україні дієвої та
прозорої системи правосуддя, а також ефективному функціонуванню
судової системи.

1.2. Сутність та структура адміністративно-правового статусу
Національної школи суддів України

В теорії права та адміністративно-правовій науці дослідженню
адміністративно-правового статусу суб’єкта права присвячено чимало
праць

як

вітчизняних

В. Б. Авер’янова,

так

і

Д. М. Бахраха,

зарубіжних

науковців,

Ю. П. Битяка,

зокрема:

В. К. Колпакова,

Т. О. Коломоєць, В. Я. Малиновського, Н. І. Матузова, Ю. Я. Якимова та
ін. Однак, незважаючи на широке коло наукових пошуків з цієї
проблематики, питання визначення поняття, структури та особливостей
адміністративно-правового статусу Національної школи суддів України й
досі залишаються актуальними. Враховуючи наведене, вважаємо за
необхідне долучитися до наукових дискусій щодо визначеної проблеми.
Вважається, що адміністративно-правовий статус Національної
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школи

суддів

України

походить

від

більш

загальної

категорії

«адміністративно-правового статусу суб’єкта права», зокрема юридичної
особи. З огляду на це, пропонуємо звернути увагу на вивчення таких
категорій як «статус», «правовий статус», «суб’єкт адміністративного
права» та «адміністративно-правовий статус суб’єкта права», що надасть
змоги визначити основні елементи структури цієї правової категорії.
Слово «статус» було запозичене з латини «status» і у перекладі
означає становище, стан кого-небудь або чого-небудь [218, с. 355]. В
енциклопедичних словниках поняття «статус» трактується як правове
положення (сукупність прав та обов’язків) громадянина або юридичної
особи [174, с. 1263; 24, с. 410]. У тлумачному словнику під статусом
розуміється: «правове становище осіб або організацій, установ тощо;
становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у
соціальній системі; встановлене нормами права положення його суб’єктів,
сукупність їх прав і обов’язків» [195, с. 572].
У політичному енциклопедичному словнику поняття «статус»
визначено як сукупність прав і обов’язків, що визначають юридичний стан
особи, державного органу чи міжнародної організації; комплексний
показник становища певного прошарку, групи чи індивідів в соціальній
системі, один з найважливіших параметрів соціальної стратифікації [128,
с. 338]. Юридичний енциклопедичний словник трактує поняття «статус» як
правове положення суб’єкта права – громадянина або юридичної особи,
що характеризується і визначається його організаційно-правовою формою,
статутом,

свідоцтвом

про

реєстрацію,

правами

і

обов’язками,

відповідальністю, повноваженнями, що виходять з законодавчих та
нормативних актів [16, с. 601].
В філософії поняття «статус» розглядається у кількох аспектах: як
соціальне становище індивіда або групи соціальної в суспільстві, що
визначається насамперед соціальними (економічне становище, професія,
кваліфікація, освіта тощо), а також природними (стать, вік, етнічне
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походження тощо) ознаками; як сукупність прав і обов’язків індивіда або
соціальної групи, яка виникає внаслідок виконання ними певної ролі
соціальної, необхідної для розвитку й функціонування соціальної системи;
як позицію індивіда або соціальної групи, що оцінюється громадською
думкою, шляхом порівняння їхнього престижу соціального [206, С. 663–
664].
У соціології статус відображає «спільність людей, стиль життя, набір
звичок, цінностей, вірувань, уявлень» [28, с. 615]. В економіці під статусом
розуміють

сукупність

певних

ознак,

серед

яких

виокремлюють:

визначеність організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, що
характеризується метою та складом засновників, правовим режимом
майна, організацією управління та умовами і обсягом відповідальності;
майнова

відокремленість;

господарювання;

легалізація

самостійна

існування

відповідальність

в

якості
за

суб’єкта

результати

господарювання; самостійність в господарському обороті, яка передбачає
свободу вибору видів діяльності, незалежність [66, с. 195].
Щодо поняття «правовий статус», то воно завжди асоціюється з
суб’єктом права, тому для його розуміння необхідно звернути увагу на
сутність поняття «суб’єкт права».
Суб’єкт права, як відзначає Д. М. Бахрах, це учасник суспільних
відносин, якого норма права наділяє правами і обов’язками. Це поняття
містить у собі два критерії. Перший – соціальний, що означає участь в
суспільних відносинах в якості відособленого, здатного утворювати і
здійснювати

єдину

волю

персоніфікованого

суб’єкта.

Другий

–

юридичний, що передбачає встановлення правовими нормами здатності
бути носієм прав і обов’язків, брати участь у правовідносинах [21, с. 3].
Суб’єкт права, як відзначає В. С. Нерсесянц, це певні особи чи
організації, за якими законом визнана особлива юридична властивість
правосуб’єктності,

що

дає

можливість

брати

участь

у

різних

правовідносинах з іншими особами і організаціями [105, с. 132]. Суб’єкту
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права притаманні дві головні ознаки. По-перше, це особа – учасник
суспільних відносин, яка за своїми властивостями фактично може бути
носієм суб’єктивних юридичних прав та обов’язків. Вона повинна
володіти:

а) зовнішньою

відокремленістю;

б) персоніфікованістю;

в) здатністю виробляти, виражати та виконувати персоніфіковану волю.
По-друге, це особа, яка дійсно здатна брати участь у правовідносинах,
набула властивостей суб’єкта права через юридичні норми [9, с. 379].
Суб’єктом ж адміністративного права є особа, яка має певні права та
обов’язки, сформульовані в нормах адміністративного права, і може
вступати в адміністративно-правові відносини [7, с. 137], це юридичні чи
фізичні особи, які є носіями прав і обов’язків у сфері публічної
адміністрації, передбачених адміністративно-правовими нормами, та
мають здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки
виконувати [73, с. 58]. Таким чином, суб’єктами адміністративного права
слід визнавати учасників публічних відносин (фізичних і юридичних осіб),
яких відповідно до конституційних та адміністративно-правових норм
наділено правами і обов’язками, здатністю вступати в адміністративноправові відносини [25, с. 15].
Суб’єкти права як особи, навколо яких формуються правові зв’язки,
для досягнення своїх практичних цілей вступають у правову комунікацію,
намагаються формувати не тільки свої правові відносини, але й
створювати «другу природу» – право. Їх інтереси не обмежуються тільки
створенням практичних господарських зв’язків, вони поширюються і на
неперсоніфіковані правові зв’язки, які виражені у законі. У цих
нормативних зв’язках суб’єкти права намагаються інституціоналізувати
свою загальну волю, усвідомлення того, якою має бути їх взаємодія у
рамках реалізації їхніх цілей. При цьому, як відзначає М. Хаустова,
важливо, щоб втілена у законі воля не відчужувалась від них, залишалась
їхньою волею, а зв’язок, який закон установив, залишався їх правовим
зв’язком. У законі суб’єкти права повинні бачити себе та свою волю,
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форму та засоби реалізації своїх інтересів, свій взаємозв’язок з іншими
особами [207].
Таким чином, суб’єкт права розглядається з різних сторін як
багатоаспектне явище. По-перше, він розглядається як особа – юридична
зовнішність. Тут мають значення такі властивості, як можливість
відокремлення суб’єкта від інших осіб, можливість ідентифікації, його
пізнаваність, здатність бути учасником правових відносин, правових
зв’язків. По-друге, суб’єкт права розглядається як правова воля. Даний
аспект виражає не просто деяку сукупність прагнень, бажань, а того, хто
приймає і здійснює рішення в правовій сфері. Суб’єкт права – вирішальна і
здійснює свої рішення інстанція. Саме так можна визначити суб’єкт права
в досліджуваному аспекті. По-третє, суб’єкт права розглядається як
сукупність правових відносин, правових зв’язків. Суб’єкт – це та вісь,
навколо якої формуються правові зв’язки, відносини, він – центр правової
сфери. Суб’єкт права як сукупність його юридичних зв’язків – це правова
особистість. По-четверте, суб’єкт права розглядається як правова
свідомість, як внутрішній світ правових уявлень і переживань, як правова
суб’єктивність. Для суб’єкта права як правосвідомості характерна
цілісність, що відрізняє його від суспільної правосвідомості, якому ознака
системності не притаманний [43].
Суб’єкти права можуть бути структуровані таким чином:
1) індивідуальні –

громадяни

конкретної

держави,

іноземні

громадяни, особи без громадянства (апатриди), особи з подвійним
громадянством (біпатриди);
2) колективні (соціальні спільноти, групи) – народ, етнос (нація,
нацменшина), населення регіону, територіальна громада, трудовий
колектив тощо;
3) інституційні (організації) – держава, державні інституції (органи
держави, адміністративно-територіальні одиниці, виборні округи, державні
установи і підприємства), недержавні організації (громадські об’єднання,
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партії, господарчі організації як юридичні особи, у т.ч. підприємства,
корпорації, банки, інші бізнес-структури тощо, релігійні організації й
установи, іноземні фірми [37, c. 15].
Обов’язковою умовою визнання особи (фізичної чи юридичної)
суб’єктом

адміністративного

права

є

наявність

у

неї

елементів

адміністративної правосуб’єктності: адміністративної правоздатності і
адміністративної дієздатності [5, с. 36]. Адміністративна правоздатність
суб’єкта адміністративних правовідносин полягає у здатності суб’єкта
мати права та нести юридичні обов’язки [3, с. 8], а адміністративна
дієздатність передбачає здатність суб’єкта самостійно, свідомими діями
реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього
обов’язки [74, с. 74]. В сукупності адміністративна правоздатність і
адміністративна

дієздатність

утворюють

адміністративну

правосуб’єктність фізичних осіб, органів та організацій як суб’єктів
адміністративного права, які є носіями конкретних суб’єктивних прав і
обов’язків у сфері реалізації виконавчої влади [4, с. 94].
Національна школа суддів України, як суб’єкт адміністративного
права,

також

наділена

адміністративною

правосуб’єктністю,

яка

характеризується, по-перше, адміністративною правоздатністю – здатністю
мати юридичні права і обов’язки, які визначені у Законі України «Про
судоустрій та статус суддів» [155], Статуті Національної школи суддів
України [176],

по-друге,

адміністративною

дієздатністю –

здатністю

практично реалізовувати надані їй юридичні права і обов’язки у сфері
підготовки кадрів для судової системи та здійсненні науково-дослідної
діяльності.
Щодо правового статусу суб’єкта права, то під ним розуміють його
правовий

стан,

який

характеризується

комплексом

передбачених

юридичних прав і обов’язків [220, с. 21]. Це система законодавчо
встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і
обов’язків суб’єкта суспільних відносин [191, с. 366].
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На

думку,

О. М. Музичука,

адміністративно-правових

відносин

правовий

статус

представляє

собою

суб’єкта
систему

закріплених у нормативно-правових актах ознак, які визначають його роль,
місце та призначення у системі правовідносин, вказують на його
відмінність від інших суб’єктів та порядок взаємовідносин між ними [103].
Правовий статус, як відзначає В. Т. Білоус, асоціюється зі стабільним
правовим станом суб’єкта, а правове становище розглядається як
динамічний розвиток сукупності прав і обов’язків особи, що зумовлено її
вступом до тих чи інших правовідносин [22, с. 124].
Правовий статус, на думку В. М. Корельського, це багатоаспектна
категорія, яка, по-перше, має загальний, універсальний характер, включає
статуси різних суб’єктів правовідносин: держави, суспільства, особи тощо;
по-друге, відображає індивідуальні особливості суб’єктів і реальне
положення їх у системі багатоманітних суспільних відносин; по-третє,
правовий статус не може бути реалізований без обов’язків, що
кореспондуються правам, без юридичної відповідальності в необхідних
випадках, без правових гарантій; по-четверте, категорія правовий статус
визначає права і обов’язки суб’єктів у системному вигляді, що дає змогу
здійснити порівняльний аналіз статусів різних суб’єктів, для відкриття
нових

шляхів

для

їх

вдосконалення [187,

с. 549].

Крім

того,

найважливішою особливістю статусу суб’єкта правовідносин є те, що він
інтегрує ті права та обов’язки суб’єктів, які відповідають їхній соціальній
ролі в механізмі здійснення народовладдя, віддзеркалює загальність
цільового призначення, єдність юридичних властивостей, тобто об’єднує
різні види суб’єктів в єдину загальну систему [92, с. 119].
Отже, правовий статус суб’єкта права є самостійною категорією та
характеризується наступними ознаками:
1) правовий

статус

має

універсальний

характер,

оскільки

поширюється на всіх суб’єктів;
2) відображає особливості особи та держави як учасників суспільних
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відносин та ступінь і характер їх взаємодії;
3) права та свободи, що складають основу статусу, не можуть
реалізуватись без інших його компонентів – обов’язків та відповідальності;
4) ця категорія забезпечує системність прав, свобод та обов’язків.
5) елементи структури правового статусу є взаємозалежними та
взаємодіючими;
6) правовий статус характеризується відносною стабільністю [122].
Щодо визначення елементів структури адміністративно-правового
статусу суб’єкта права, зокрема юридичної особи, то в теорії права та
адміністративно-правовій науці й досі тривають дискусії з цього питання.
Так, О. М. Музичук, відзначає, що елементний склад правового статусу
суб’єктів адміністративно-правових відносин, насамперед, залежить від
того, чи це фізична, чи юридична особа. Якщо це фізична особа, то
елементами

її

правового

статусу

будуть:

права,

обов’язки

та

відповідальність, якщо юридична, то до таких науковець пропонує
віднести: мету її утворення та діяльності, завдання, функції, обов’язки,
права, відповідальність, особливості організаційно-структурної будови та
взаємовідносин [103].
Крім того, необхідно відзначити, що структура адміністративноправового статусу юридичної особи приватного права, певним чином,
відрізняється від структури елементів, що складають адміністративноправовий статус державного органу [75, с. 294]. Так, Л. В. Винар серед
елементів правового статусу юридичних осіб, заснованих державою
визначає права і обов’язки цих осіб, мету їх діяльності, правовий режим
майна, організацію управління, умови відповідальності цих юридичних
осіб за зобов’язаннями [32, c. 28]. Є. В. Овчарова серед елементів
адміністративно-правового статусу юридичної особи виділяє права і
обов’язки юридичної особи у сфері державного управління, а також
адміністративну відповідальність юридичної особи [118, с. 40]. На думку
С. Г. Стеценко

адміністративно-правовий

статус

органу

публічної
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адміністрації складається з сукупності прав, обов’язків та гарантій їх
реалізації, що визначені у нормативних актах [177, с. 90].
О. П. Сікорський, досліджуючи адміністративно-правовий статус
органу публічної адміністрації, зокрема Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, визначає його
як складну юридично-теоретичну конструкцію, яка включає в себе такі
складові елементи: 1) мету утворення органу та визначення сфери його
відання; 2) принципи і територіальні масштаби діяльності; 3) внутрішню
структуру органу; 4) порядок та спосіб його утворення, реорганізації та
ліквідації; 5) завдання і функції; 6) обсяг та характер державно-владних
повноважень; 7) форми і методи діяльності; 8) порядок вирішення в органі
підвідомчих питань; 9) джерела фінансування органу; 10) наявність або
відсутність прав юридичної особи; 11) право та обов’язок користуватися
державними символами; 12) відповідальність [171].
С. Р Павелків, аналізуючи адміністративно-правовий статус органів
публічної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства
відзначає, що даний статус є зовнішнім виразом діяльності органів
публічної адміністрації у даній сфері, який, в свою чергу, складається з
певних блоків елементів, зокрема: цільового блоку (принципи, мета,
завдання та функції органів публічної адміністрації у сфері житловокомунального

господарства),

структурно-організаційного

блоку

(регулювання порядку створення, реорганізації, ліквідації, процедури
діяльності, лінійної та функціональної підпорядкованості зазначених
органів) та компетенційного блоку (права, обов’язки, відповідальність
даних органів у сфері житлово-комунального господарства) [121, С. 5–6].
Д. М. Бахрах, досліджуючи адміністративно-правовий статус органу
виконавчої влади відзначає, що він складається з трьох блоків:
1) цільового, який визначає норми про цілі, задачі і функції та принципи
діяльності; 2) організаційно-структурного, який складається з правових
приписів, що регламентують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію
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органу, його структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість;
3) компетенції, як сукупності владних повноважень і підвідомчості [19,
с. 85]. Цієї ж позиції притримується Ю. Я. Якимов, який серед структурних
елементів адміністративно-правового статусу органа державної виконавчої
влади виділяє: 1) цільовий блок елементів; 2) організаційний блок
елементів;

3) компетенцію

4) адміністративну

у

відповідальність

сфері
як

державного
необхідний

управління;

правовий

засіб

забезпечення належного виконання обов’язків юридичної особи у сфері
державного управління [220, с. 20].
На наш погляд, запропонована вище модель адміністративноправового статусу органу державної влади є повною та цілком логічною. Її
структура підкреслює усі необхідні елементи, з яких складається
адміністративно-правовий

статус

державних

органів,

установ

й

організацій, до яких відноситься й Національна школа суддів України.
Зважаючи на це, пропонуємо структуру адміністративно-правового статусу
Національної школи суддів України сформувати з наступних блоків:
1) цільового блоку, елементами якого є: мета, завдання, функції і
принципи діяльності Національної школи суддів України;
2) структурно-організаційного блоку, який складається з норм, що
визначають: структуру Національної школи суддів України; порядок
здійснення управління Національною школою суддів України; порядок
організації її науково-дослідної, фінансово-господарської діяльності;
порядок внесення змін і доповнень до Статуту Національної школи суддів
України; підстави та порядок припинення її діяльності;
3) компетенції, яка включає предмети відання і повноваження
Національної

школи

суддів

України

у

сфері

підготовки

висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійсненні науководослідної діяльності;
4) юридичної відповідальності Національної школи суддів України,
як державної установи, та її працівників, як державних службовців.
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Підсумовуючи відзначимо, що адміністративно-правовий статус
Національної школи суддів України є складною правової категорією, який
визначається її місцем та роллю у сфері суддівської освіти, а саме –
підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи України,
характеризується її компетенцією, а також юридичною відповідальністю,
як самої її – державної установи, та і її працівників – державних
службовців.
Особливістю

адміністративно-правового

статусу

Національної

школи суддів України є те, що роль держави по відношенню до неї є
обмеженою, адже, по-перше, на Національну школу суддів України не
поширюється законодавство про вищу освіту, по-друге, втручання органів
державної влади в діяльність Національної школи суддів України не
допускається, крім випадків передбачених законами України.

1.3. Правові засади та принципи діяльності Національної школи
суддів України

В умовах реформування судової системи України велике значення
приділяється чіткому визначенню правових засад діяльності Національної
школи суддів України, перед якою стоїть досить важливе завдання у сфері
суддівської освіти, а саме – підготовка висококваліфікованих кадрів для
судової системи України. З огляду на це, та з метою визначення правових
засад діяльності Національної школи суддів України, пропонуємо
дослідити етимологічне значення таких понять як «регулювання»,
«правове регулювання» та «механізм правового регулювання».
Слово «регулювання» є похідним від латинського слова «regulo» –
«правило» та означає упорядкування, приведення чогось у відповідність до
чогось [58, с. 154].
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В теорії права під правовим регулюванням розуміють дію права на
суспільні відносини за допомогою використання певних юридичних
засобів [189, с. 290], насамперед норм права [59, с. 217]. На думку
В. М. Сирих, правове регулювання являє собою діяльність держави і
суспільства, що здійснюється в процесі підготовки й прийняття норм
права, їх реалізації в конкретних відносинах та застосування державного
примусу

до

правопорушників

з

метою

досягнення

стабільного

правопорядку в суспільстві [183, с. 148].
М. С. Кельман під правовим регулюванням розуміє форму владного
юридичного впливу на суспільні відносини, що здійснюється державою за
допомогою всіх правових засобів з метою їх упорядкування, закріплення і
забезпечення [68, с. 370]. Цієї ж думки притримується й А. М. Шульга, який
зазначає, що правове регулювання – це державно-владна дія на суспільні
відносини за допомогою всієї сукупності юридичних засобів [214, c. 125].
Правове регулювання, як відзначає В. С. Нерсесянц, необхідно розглядати
через вплив на суспільні відносини. Однак, при цьому, вплив правового
регулювання є інформаційним, ціннісно-мотиваційним і реалізується в
межах певного часу, простору, та кола осіб [159, с. 414].
Правове регулювання, відзначає С. С. Алєксєєв, по-перше, за своєю
природою є специфічним різновидом соціального регулювання, націленим
на досягнення певних результатів у житті суспільства; по-друге,
здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, що реально
виражають

саму

матерію

права

як

нормативного

інституційного

утворення – регулятора [8, с. 348].
Таким

чином,

загальне

призначення

правового

регулювання

суспільних відносин полягає в тому, що за його допомогою досягається
встановлення і організація процесу реалізації прав і юридичних обов’язків
різними суб’єктами суспільних відносин. Отже, правове регулювання
надає

суспільним

відносинам

визначеність

і

стійкість,

оскільки

встановлене правило, з одного боку, вказує оптимальну поведінку
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суб’єктів за обставин, що склалися, а з іншого, це правило гарантується
підтримкою і охороною держави з метою досягнення результату у
врегульованих правом суспільних відносинах [62, c. 78].
Предметом правового регулювання є суспільні відносини, які
характеризуються такими ознаками як: 1) право регулює відносини, що
виникають між людьми та їх об’єднаннями. Не є предметом правового
регулювання явища об’єктивної дійсності, що розвиваються за законами
природи –

фізичні,

хімічні,

біологічні

процеси,

стихійні

явища –

землетруси, повені тощо. Однак деякі з цих явищ або їх наслідки можуть
враховуватися як юридичні факти (наприклад порядок виплати страхових
сум за збитки, завдані землетрусом чи іншими стихійними явищами);
2) право регулює відносини, суб’єкти яких є свідомими і вольовими їх
учасниками. Право не може регулювати дії, що не залежать від свідомої
волі людини – психічно хворих або людей, які знаходяться під гіпнозом;
3) право регламентує найважливіші суспільні відносини, які мають
принципове значення для держави, об’єднань людей чи конкретних осіб.
Коло таких людей не постійне. Воно змінюється залежно від конкретних
умов того чи іншого етапу розвитку суспільства; 4) право регулює ті
відносини, що об’єктивно потребують юридичної регламентації і
піддаються їй. Дружба, любов, особисті почуття, що виникають між
людьми, не можуть підлягати правовому регулюванню і підпадають під
дію інших соціальних норм – моралі, звичаїв [42].
Таким

чином,

предметом

правового

регулювання

діяльності

Національної школи суддів України є суспільні відносини, які виникають у
зв’язку з підготовкою висококваліфікованих та високоморальних кадрів
для судової системи України.
Слід відзначити, що дослідження питань правового регулювання
діяльності

Національної

школи

суддів

України

неможливе

без

встановлення його структурних елементів. При цьому, як відзначає
Т. В. Сараскіна,

структура

правового

регулювання

характеризується
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наявністю специфічного механізму, що забезпечує ефективність правового
впливу на суспільні відносини [170, с. 46].
Сучасна юридична наука характеризується наявністю двох підходів
до визначення структурних елементів механізму правового регулювання, а
саме: широкого, що характеризується наявністю сукупності елементів, які
беруть участь у процесі впорядкування суспільних відносин (норми права,
нормативно-правовий акт, юридичні факти, правовідносини, тлумачення,
реалізація

права,

правомірна

законність,

поведінка,

правосвідомість,

протиправна

правова

поведінка,

культура,
юридична

відповідальність), та вузького, який включає лише елементи, які
становлять основу регулятивної функції права (норми права, нормативноправові акти, правовідносини, реалізація права, законність) [209, С. 307–
308].
Так, Н. І. Матузов, пропонує під механізмом правового регулювання
розуміти систему правових засобів, організованих найбільш послідовним
чином з метою подолання перешкод, які стоять на шляху задоволення
інтересів суб’єктів права. До основних елементів правового регулювання
науковець відносить: норми права, юридичні факти або правозастосовчі
акти, правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків, охоронні
правозастосовчі акти [186, С. 726–728]. В. М. Сирих під механізмом
правового регулювання пропонує розглядати складну систему, що включає
максимально повно всі його компоненти, а саме: правові засоби; суб’єктів,
які здійснюють правове регулювання чи правову діяльність; юридично
значимі результати їх діяльності [184, с. 167].
На думку В. М. Корельского та В. Д. Перевалова до елементів
механізму правового регулювання слід відносити: юридичні норми,
нормативно-правові акти, акти офіційного тлумачення, юридичні факти,
правовідносини,

акти

правосвідомість,

режим

реалізації

права,

законності [185,

правозастосовчі
с. 269].

акти,

С. С. Алексєєв

структурними елементами механізму правового регулювання називає:
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а) юридичні норми; б) правовідносини, а саме: суб’єктивні права та
юридичні обов’язки учасника таких відносин; в) акти реалізації прав та
обов’язків; г) індивідуальні приписи та акти застосування права [8, С. 364–
365]. Таким чином, механізм правового регулювання представляє собою
систему

правових

засобів,

за

допомогою

яких

здійснюється

упорядкованість суспільних відносин відповідно до цілей і завдань
правового регулювання [208, С. 341–342].
Ю. В. Кривицький під механізмом правового регулювання пропонує
розуміти систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується
стабільність

суспільних

відносин

шляхом

найбільш

оптимального

поєднання індивідуальних, громадських та державних інтересів членів
соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної
особистості. При цьому означений механізм характеризується низкою
ознак. Особливу увагу, на думку Ю. В. Кривицького, потрібно акцентувати
на забезпеченні системно-функціонального, взаємокорелятивного бачення
правових засобів, зокрема норм права та її окремих різновидів, у процесі
правового регулювання суспільних відносин [83].
Таким чином, в сучасній теорії права склалися різні погляди щодо
елементного складу механізму правового регулювання. З огляду на це, а
також враховуючи розглянуті вище методологічні положення, пропонуємо
під механізмом правого регулювання діяльності Національної школи
суддів України розуміти систему правових засобів, за допомогою яких
забезпечується стабільність діяльності Національної школи суддів України
щодо виконання покладених на неї завдань та функцій у сфері підготовки
висококваліфікованих та високоморальних кадрів для судової системи
України.
До основних елементів механізму правового регулювання діяльності
Національної школи суддів України слід віднести: 1) норми права;
2) правовідносини; 3) юридичні факти і акти застосування права; 4) акти
реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. При цьому останні
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два елементи, на нашу думку, є факультативними.
Отже, зупинимося на аналізі цих елементів механізму правового
регулювання діяльності Національної школи суддів України. Першим
елементом механізму правового регулювання діяльності Національної
школи суддів України є норми права.
Норма права – формально обов’язкове правило фізичної поведінки,
яке має загальний характер і встановлюється або санкціонується державою
з метою регулювання суспільних відносин та забезпечується відповідними
державними гарантіями його реалізації. Ознаки загального характеру
норми права полягають у тому, що вона: а) регулює групу кількісно
невизначених суспільних відносин; б) адресована колу неперсоніфікованих
суб’єктів; в) діє у часі безперервно; г) не вичерпує свою обов’язковість
певною кількістю її застосувань; д) її чинність припиняється, скасовується
за спеціальною процедурою [164, С. 189–190].
Загальнообов’язковість права виявляється в тому, що всі члени
суспільства повинні обов’язково виконувати вимоги, які містяться у
нормах права. Загальнообов’язковість повинна розповсюджуватись не
лише на громадян, їх об’єднання, посадових і службових осіб, але й на
державу в цілому: у правовій державі сама держава додержується
принципу загальнообов’язковості права. Правові встановлення обов’язкові
для усіх, кому вони адресовані [42].
Норми права є основою механізму правового регулювання. Адже саме з
юридичних норм, їх змісту починається правовий вплив на соціальні
відносини. Якість правового регулювання залежить від того, наскільки норми
права вірно враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються,
наскільки високий рівень загальної і правової культури законодавчого корпусу.
Безпосереднім чинником виникнення правових норм є правотворча
діяльність держави, що полягає у прийнятті, зміні або відміні певних
правових норм [57, С. 220–221].
Істотною ознакою норм права є їх загальний та абстрактний характер
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(нормативність), розповсюдження їх на широке коло суб’єктів та ситуацій.
В той же час норми права ревізуються у конкретних діях суб’єктів,
застосовуються у певних ситуаціях. Тому в процесі їх реалізації та,
зокрема, правозастосування виникає необхідність конкретизувати ті чи
інші змістовні елементи норм права, що виражені в загальній та
абстрактній формі, і таким чином, приблизити зміст норм права до
конкретних ситуацій. Кожна норма права регулює певний вид суспільних
відносин, що закріплений в нормах права в загальних рисах. Визначені ж
відносини певного виду, що врегулюванні нормами права, не тільки є
чисельними, ай володіють індивідуальними ознаками, особливостями, хоча
характеризуються істотними рисами, що властиві усьому даному виду
відносин [102].
Нормативну основу регулювання діяльності Національної школи
суддів України складають Закон України «Про судоустрій і статус суддів»,
Статут Національної школи суддів України, що затверджується Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України та інші нормативно-правові
акти.
Так, відповідно до ст. 90 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» [155]: «Національна школа суддів України є державною установою
зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих
кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність».
Згідно зі ст. 91 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Національна школа суддів України здійснює:
1) спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;
2) підготовку суддів, яких: а) призначено на посаду судді вперше; б)
обрано на посаду судді безстроково; в) призначено на адміністративні
посади в судах;
3) періодичне
кваліфікації;

навчання

суддів

з

метою

підвищення

рівня
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4) проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом,
для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від
здійснення правосуддя;
5) підготовку працівників апаратів судів та підвищення їхньої
кваліфікації;
6) проведення

наукових

досліджень

з

питань

удосконалення

судового устрою, статусу суддів і судочинства;
7) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
8) науково-методичне

забезпечення

діяльності

судів

загальної

юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради
юстиції [155].
Статутом Національної школи суддів України [176] встановлено, що
Національна школа суддів України є юридичною особою публічного
права, що має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, символіку, штампи та
бланки.
Постанови Кабінету Міністрів України також становлять нормативну
основу діяльності Національної школи суддів України. Так, постановою
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 329 [51]
врегульовано

питання

матеріального

забезпечення

працівників

Національної школи суддів України, а також визначено порядок
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за
вислугу років працівникам Національної школи суддів України.
Правові засади внутрішньо-організаційної діяльності Національної
школи суддів України визначено відомчими нормативно-правовими
актами. Так, положення структурних підрозділів Національної школи
суддів

України

та

напрями

внутрішньо-організаційної

діяльності

затверджені наказами Ректора Національної школи суддів України
(наприклад, наказ ректора Національної школи суддів України від 31 січня
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2012 року № 6 «Про затвердження Положення про юридичний відділ
Національної школи суддів України» [139], наказ ректора Національної
школи суддів України від 31 січня 2012 року № 6 «Про затвердження
Положення про відділ бухгалтерського обліку та планової діяльності
Національної школи суддів України» [130], наказ ректора Національної
школи суддів України від 15 травня 2012 року № 108 «Про затвердження
порядку забезпечення безпеки в інформаційній системі Національної
школи суддів України» [148] тощо).
Таким чином, розглянувши перший елемент механізму правового
регулювання діяльності Національної школи суддів України приходимо до
висновку, що його значимість в загальному механізмі правового
регулювання є невинятковою. Правові норми визначають зміст інших
елементів, вони є правовою основою усіх відносин, що виникають у сфері
діяльності Національної школи суддів України.
Другим елементом механізму правового регулювання діяльності
Національної школи суддів України є правовідносини. Правовідносини
займають важливе місце в механізм правового регулювання Національної
школи

суддів

України,

адже

вони

виникають,

змінюються

та

припиняються за посередництвом юридичних фактів, які також є
невід’ємною частиною механізму правового регулювання суспільних
відносин, учасниками яких є Національна школа суддів України.
В залежності від характеру норм складаються різні правові
відносини. Вони бувають регулятивними та охоронними. Оскільки право є
регулятором поведінки людей, регулятивні відносини стоять в центрі всіх
правових відносин. В їх існуванні зацікавлене все суспільство, так як вони
направлені на широкий розвиток юридично значущої правової поведінки
фізичних і юридичних осіб [23, с. 108]. Правовідносини, як відзначає
С. О. Сунєгін, впливають на правову систему, зберігаючи її цілісність, і
сприяють здійсненню поставлених перед нею завдань лише у разі
відповідності

правової

системи

соціально-економічному

розвитку
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суспільства.

Саме

через

правовідносини

забезпечується

цілісність

суспільства і громадський порядок, без чого не можуть нормально та
динамічно функціонувати матеріальне виробництво, інститути політичної
демократії, державне управління, всебічно розвиватися особистість
тощо [180, с. 131].
Правовідносини відбуваються у межах визначених нормами права.
Норма права, регламентуючи суспільні відносини, надає їм юридичної форми,
його учасники стають суб’єктами права, які взаємопов’язані суб’єктивними
правами та юридичними обов’язками [57, С. 220–221]. Характерним для
правовідносин як елементу механізму правового регулювання є й те, що
коли у правовідношення вступають дві сторони, у однієї з них є
суб’єктивне право, а у іншої – обов’язок, що кореспондує цьому праву.
Способом здійснення права однією стороною є виконання обов’язку
іншою [55, с. 5].
Таким чином, правові відносини, з моменту їх виникнення і до
моменту їх припинення, завжди пов’язані з юридичними фактами. Цей
зв’язок не можна розглядати спрощено, розуміючи, що правові відносини у
своєму завершеному вигляді виникають з правової норми та юридичних
фактів, оскільки у процесі розвитку правовідносин змінюється склад їх
суб’єктів, а також їх права та обов’язки. Отже, правовідносини являють
собою не застиглий елемент правової системи, а її динамічну частину, що
розвивається у міру розвитку суспільних відносин, які підлягають
правовому регулюванню, охоплюючи при цьому всі його варіанти, форми
та соціальні прояви [80].
Юридичні факти і акти застосування права є третім елементом
механізму правового регулювання діяльності Національної школи суддів
України. Юридичні факти в механізмі правового регулювання виконують
свою основну роль – забезпечують виникнення, зміну і припинення
правових відносин. Вони створюють перехід від загальної моделі прав та
обов’язків, зафіксованої в юридичній нормі, до конкретної, що втілюється
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у правовідносинах [48]. Акт застосування права на відміну від норми права
обмежений рамками конкретного випадку і стосується, як правило, індивідуально
визначених суб’єктів, наділяючи їх конкретними повноваженнями і накладаючи
обов’язки. Дія акту застосування права починається з моменту його ухвалення, а
припиняється після його виконання [117, с. 275].
Прикладом юридичних фактів і актів застосування права в діяльності
Національної школи суддів України є двосторонні договори про співпрацю
між Національною школою суддів України та іншими установами,
наприклад, з Вищим адміністративним судом України від 19 грудня
2013 року № 22-с [54], з Верховним Судом України 19 грудня 2013 року
№ 19-с [53], з Закладом освіти «Інститут перепідготовки і підвищення
кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і закладів юстиції
Білоруського державного університету» [200] тощо. Внаслідок підписаних
договорів, між його сторонами виникають певні правовідносини. Так,
договором про співпрацю між Верховним Судом України та Національною
школою суддів України передбачено, що сторони здійснюють співпрацю у
таких формах:
1) участь у розробці й реалізації навчальних планів, програм та методик з
підготовки суддівських кадрів, у тому числі стажування кандидатів на посаду
судді (за окремим погодженням);
2) залучення суддів та працівників апарату Суду (за згодою) до
викладацької діяльності у Школі, а також використання наукового й
експертного потенціалу Сторін для вдосконалення науково-методичного
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;
3) надання приміщень Суду для проведення узгоджених заходів на
підставі звернень Школи;
4) координація та проведення спільних науково-методичних та науковопрактичних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій тощо) з
актуальних проблем правосуддя та системи підготовки суддівських кадрів;
5) проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодженої
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позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних проблем у
сфері реалізації конституційного принципу верховенства права, сприяння
розвитку правосвідомості громадян з питань здійснення та захисту їхніх прав
та свобод, повноважень та ролі Суду у судовій системі, його судової практики;
6) створення єдиного інформаційного простору у сферах своєї діяльності,
які представляють взаємний інтерес;
7) розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів
та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій;
8) обмін інформацією та досвідом щодо практики, законодавства і
програм, які стосуються предмету співпраці в рамках цього Договору;
9) взаємне надання друкованих площ у періодичних виданнях Сторін,
підготовка публікацій;
10) вивчення й поширення зарубіжного досвіду [53].
Четвертим елементом механізму правового регулювання діяльності
Національної школи суддів України є акти реалізації суб’єктивних прав і
юридичних обов’язків. Реалізація права, як відзначає М. Д. Гнатюк, це
інтелектуально-вольова діяльність суб’єктів права, що спрямована на
використання, виконання, дотримання та застосування правових норм,
здійснюється для задоволення потреб та досягнення бажаного особистого
чи соціального результату. Реалізація права має величезне значення. Поперше, шляхом правореалізації здійснюються суб’єктивні права та
обов’язки, без яких учасники не зможуть самостійно втілити правові
норми у життя. По-друге, норми права встановлюють специфіку
правовідносин, відповідно до якої визначається поведінка учасників
правовідносин. По-третє, реалізація норм права необхідна також у разі
виникнення спору між учасниками правовідносин. По-четверте, реалізація
норм права виникає з необхідності контролю з боку держави за законністю
та доцільністю дій учасників правових відносин або коли вимагається
офіційне підтвердження наявності або відсутності конкретних фактів та
спеціальне їх юридичне оформлення [38, с. 83]. Реалізація норм права
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передбачає соціальну і юридично значиму поведінку суб’єктів, їхню
позитивну діяльність для досягнення певних соціальних результатів. Проте
ця поведінка не є кінцевим результатом реалізації правового припису. Як і
правова поведінка реалізація норм права нерозривно пов'язана з
досягненням

певного

соціального

ефекту.

Учасники

конкретних

суспільних відносин діють у відповідності з чинним законодавством,
виконують його вимоги і, врешті решт, створюють порядок, який, на
погляд держави, найкраще відповідає інтересам суспільства та особи,
забезпечує подальший прогресивний розвиток суспільства [90]. Таким
чином, акти реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків
представляють собою фактичну поведінку суб’єктів правових відносин,
яка пов’язана зі здійсненням суб’єктами своїх прав і обов’язків. У таких діях
реально здійснюються виражені в правах та обов’язках міри можливої або
належної поведінки [187, с. 279].
До актів реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків
Національної школи суддів України можна віднести такі правозастосовні
акти як: «Порядок підготовки суддів та працівників апаратів судів у
Національній школі суддів України», затверджений наказом Ректора
Національної школи суддів України від 6 червня 2011 року № 220 [141],
«Порядок пропуску осіб до приміщення Національної школи суддів
України», затверджений наказом Ректора Національної школи суддів
України від 7 лютого 2014 року № 16 [142] тощо.
Отже, через механізм правового регулювання законодавець має
можливість впливати на діяльність Національної школи суддів України,
забезпечуючи ефективність її функціонування. Тому, важливу роль в цьому
процесі відіграють принципи на яких базується правове регулювання
діяльності і саме функціонування Національної школи суддів України.
Принцип (від латинського «prіncіpіum» – першооснова, основа) [40,
c. 94] як поняття теорії відображає в системі державного управління
закономірності, відносини, взаємозв’язки між її елементами [13, c. 186].
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Принципи – це об’єктивна реальність, що надає сукупності юридичних
норм якість системи. Принципи пронизують усю структуру права –
правосвідомість, норми, правовідносини, а також правозастосовну практику
[93, С. 12–18]. Принципи синтезують і відбивають об’єктивність законів
суспільного розвитку, характерні риси практики управління [79, c. 16].
Таким чином, принципи є основою, можна сказати «фундаментом»
існування будь-яких правових відносин. Вони виступають основним
орієнтиром у формуванні моделі поведінки суб’єктів правових відносин,
визначають загальні положення цієї поведінки, та є загальнообов’язковими
для усіх учасників.
Оскільки Національна школа суддів України є державною установою
зі спеціальним статусом, то її діяльність здійснюється на основі принципів,
які відображають специфіку її взаємовідносин з іншими суб’єктами як у
сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи так і у
сфері науково-дослідної діяльності.
У сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи
України діяльність Національної школи суддів України здійснюється на
основі принципів організації та діяльності державного управління, адже
Національна школа суддів України є юридичною особою публічного
права, що має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах
Державної казначейської служби України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, символіку, штампи та
бланки. Крім того, Національна школа суддів України, як державна
установа зі спеціальним статусом, самостійно здійснює оперативний і
бухгалтерський облік, складає статистичну звітність.
Під принципами державного управління слід розуміти позитивні
закономірності, які закріплені у правових нормах або є узагальненням
діючих у державі юридичних правил [74, с. 22]. Як відзначають
Н. Р. Нижник та О. А. Машков принципи управління це «основні правила»,
«керівні ідеї», «об’єктивні закономірності», що визначають зміст,
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організаційну структуру та життєдіяльність компонентів державного
управління [106,

С. 50–51].

Принципи

управління,

як

відзначає

О. М. Бандурка, забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської
діяльності

в

різних

підрозділах

системи

управління,

взаємну

їх

погодженість та загальну направленість на реалізацію вироблених цілей.
На основі принципів організується процес управління, тобто науково
обґрунтоване впровадження дій для здійснення управлінських функцій,
вибору методів та прийомів управлінського впливу [15, с. 32].
Таким чином, під принципами діяльності Національної школи суддів
України, як державної установи зі спеціальним статусом, слід розуміти
закріплені

у

закономірності,

правових
які

нормах

відображають

основні,

об’єктивні,

специфіку

універсальні

взаємовідносин

між

Національною школою суддів України з одного боку та іншими
суб’єктами

(слухачами,

органами

державної

влади,

державними

установами тощо), які виникають у сфері підготовки висококваліфікованих
кадрів для судової системи України так і у сфері науково-дослідної
діяльності.
До основних принципів організації діяльності Національної школи
суддів України, як державної установи зі спеціальним статусом, що
здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи
України варто віднести:
1) законність. Законність це комплексне соціально-правове явище,
що характеризує організацію та функціонування суспільства і держави на
правових засадах [172, с. 445]. Законність, як відзначає П. М. Рабінович –
це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним
нормативно-правовим актам держави, який утворюється внаслідок їх
неухильного здійснення всіма суб’єктами права [165, с. 139]. Національна
школа суддів України здійснює свою діяльність відповідно до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та Статуту, що затверджується
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;
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2) відкритість та гласність (робота Національної школи суддів
України є відкритою та гласною. НШСУ має право розміщувати
інформацію щодо своєї діяльності у засобах масової інформації, власних
друкованих виданнях та на офіційному сайті);
3) підконтрольність (Національна школа суддів України відповідно
до законодавства України складає за затвердженими формами місячні,
квартальні, річні звіти і подає їх до відповідних органів та установ, зокрема
до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);
4) відповідальність (Національна школа суддів України відповідає за
своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні згідно з
законодавством України (загальна відповідальність); проректори несуть
персональну

відповідальність

за

напрямки

роботи

відповідно

до

функціонального розподілу обов’язків в Національній школі суддів
України,

установленим

наказом

ректора.

Крім

того,

керівництво

організовує та несе відповідальність за роботу працівників НШСУ
відповідно до напрямку роботи (персональна відповідальність);
5) плановість (планування роботи Національної школи суддів
України – це заздалегідь намічений порядок дій, який здійснюється з
метою розподілу завдань, необхідних для досягнення поставлених цілей,
узгодженої та послідовної діяльності структурних підрозділів. Робота
НШСУ на поточний рік визначається перспективним Планом роботи на рік
та Планом науково-дослідної роботи на рік, які затверджуються наказом
Ректора та зберігаються відділом організаційного забезпечення діяльності
та контролю) тощо.
Процес підготовки суддів та працівників апаратів судів у
Національній школі суддів України базується на принципах, які закріплені
у Статуті Національної школи суддів України [176], а саме:
1) відкритості доступу до процесу підготовки та формування
програм підготовки;
2) участі суддівського корпусу в процесі підготовки;
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3) системності, періодичності та безперервності процесу підготовки;
4) цілеспрямованості підготовки;
5) анонімності оцінювання підготовки;
6) використання судової практики в процесі підготовки;
7) відповідності підготовки законодавству України з врахуванням
передового досвіду зарубіжних країн (п. 6.3 Статуту).
Науково-дослідна діяльність Національної школи суддів України
здійснюється на основі принципів закріплених у Концепції науководослідної

роботи

Національної

школи

суддів

України,

схваленої

протоколом Науково-методичної ради Національної школи суддів України
від 14 липня 2011 року № 2 [78], а саме: органічна єдність правової науки,
освіти і практики; збалансованість співвідношення фундаментальних і
прикладних наукових досліджень; комплексний підхід до розв’язання
наукових проблем в галузі права; економічна доцільність та ефективність
наукових

досліджень

і

впровадження

їх

результатів;

поєднання

новаторського характеру творчої наукової діяльності і наслідування
наукових поглядів і традицій; визнання академічної свободи у визначенні
методології,

проблематики

і

методики

досліджень;

проголошення

академічної відповідальності за достовірність і оригінальність отриманих
результатів; створення оптимальних умов для безперешкодного пошуку
наукової істини, її вільного викладення і поширення; орієнтованість на
отримання наукових результатів, витребуваних практикою; концентрація
ресурсів на пріоритетних напрямках досліджень; проведення повного
циклу правових досліджень і розробок за визначеними темами, які
завершуються формуванням пропозицій для практики; всебічна підтримка
наукових відділів, тимчасових наукових колективів, провідних вчених,
здатних забезпечити випереджувальний рівень наукових досліджень,
розвиток творчих здібностей молоді; підтримка різних форм поєднання
наукової роботи і практичної діяльності науковців НШСУ з метою
подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх
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реалізацією; а також для накопичення практичного досвіду науковцями
для

розробки

теоретичних

робіт

і

доктринальних

висновків;

багатоманітність форм організації наукової діяльності; забезпечення
конкуренції при формуванні тематичних планів, наукових програм;
інтеграція вітчизняної науки у міжнародний науковий простір; визнання
визначної ролі наукової діяльності; відповідність структури наукових
досліджень

НШСУ

пріоритетним

напрямкам

фундаментальних,

прикладних і міжгалузевих досліджень; узгодженість проблематики
наукових досліджень НШСУ зі змістом національних проектів; плановість
проведення наукових досліджень; безперервність наукового пошуку;
логічна структурованість та системність наукових досліджень; єдність
наукового процесу із процесом підготовки кадрів для судової системи;
розвиток нових форм інтеграції спеціальної, академічної і галузевої науки;
органічна

інтеграція

наукової

діяльності

з

освітнім

процесом

і

орієнтованість її на потреби методичної роботи; регулярне підвищення
професійного рівня науково-викладацького складу у відповідності із
змінами у діючому законодавстві і розвитком наукової доктрини; постійне
впровадження конкретних наукових результатів і методик навчання в
процес підготовки кадрів для судової системи; дотримання наукової і
ділової етики у спілкуванні з колегами; шанобливе ставлення до думки
колег, визнання їх заслуг, коректність у веденні наукової дискусії; розумне
сприйняття критики, яка висловлюється з приводу отриманих наукових
результатів; широкий обмін думками з актуальних проблем правової науки
і практики у НШСУ з іншими науковими колективами, органами
державної

влади,

самоврядування,

включаючи
підприємствами,

судову,

і

установами

органами
і

місцевого

організаціями;

взаємоповага і вільний обмін думками з іншими науковими колективами і
організаціями [78].
Таким чином, враховуючи вищевикладене, пропонуємо принципи
діяльності Національної школи суддів України згрупувати у три блоки:
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1) принципи організації діяльності Національної школи суддів
України, як державної установи зі спеціальним статусом, що здійснює
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України:
законність; відкритість та гласність; підконтрольність; відповідальність;
плановість тощо;
2) принципи на яких базується процес підготовки суддів та
працівників апаратів судів у Національній школі суддів України:
відкритість доступу до процесу підготовки та формування програм
підготовки;
системність,

участь

суддівського

періодичність

цілеспрямованість

та

підготовки;

корпусу

в

процесі

підготовки;

безперервність

процесу

підготовки;

оцінювання

підготовки;

анонімність

використання судової практики в процесі підготовки; відповідність
підготовки законодавству України з врахуванням передового досвіду
зарубіжних країн;
3) принципи науково-дослідної діяльності Національної школи
суддів України: органічна єдність правової науки, освіти і практики;
збалансованість співвідношення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень; комплексний підхід до розв’язання наукових проблем в галузі
права тощо.
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Висновки до розділу 1

До основних етапів становлення національної системи суддівської
освіти віднесено: 1) 1992-2000 рр. – початок реалізації в Україні судовоправової реформи, у контексті проведення якої виникла проблема з
підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи країни, в
наслідок чого в Національній юридичній академії України імені Ярослава
Мудрого було створено факультет з підготовки професійних суддів, який
почав діяти з 1 вересня 1999 року; 2) 2000-2002 рр. – функціонування
Української академії суддів при Міністерстві юстиції України, як
державного

закладу

функціонування

післядипломної

Академії

суддів

освіти;

України

при

3) 2002-2010 рр. –
Державній

судовій

адміністрації України, як державного вищого навчального закладу, що
здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації суддів і
працівників

апарату

судів;

4) з

2010

року

по

теперішній

час –

функціонування Національної школи суддів України, як державної
установи

зі

спеціальним

статусом,

що

забезпечує

підготовку

висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науководослідну діяльність. Наголошено, що інститут національної системи
суддівської освіти покликаний сприяти становленню в Україні дієвої та
прозорої системи правосуддя, а також ефективному функціонуванню
судової системи.
Встановлено, що Національна школа суддів України є державною
установою зі спеціальним статусом, яка відіграє важливу роль у підготовці
висококваліфікованих

кадрів

для

судової

системи

та

підвищенні

ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні.
Адміністративно-правовий

статус

Національної

школи

суддів

України є складною правової категорією, який визначається її місцем та
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роллю

у

сфері

суддівської

висококваліфікованих

кадрів

освіти,
для

а

судової

саме –

підготовці

системи

України,

характеризується її компетенцією, а також юридичною відповідальністю,
як самої її – державної установи, та і її працівників – державних
службовців.
Особливістю

адміністративно-правового

статусу

Національної

школи суддів України є те, що роль держави по відношенню до неї є
обмеженою, адже, по-перше, на Національну школу суддів України не
поширюється законодавство про вищу освіту, по-друге, втручання органів
державної влади в діяльність Національної школи суддів України не
допускається, крім випадків передбачених законами України.
Структуру адміністративно-правового статусу Національної школи
суддів

України

запропоновано

сформувати

з

наступних

блоків: 1) цільового блоку, елементами якого є: мета, завдання, функції і
принципи діяльності Національної школи суддів України; 2) структурноорганізаційного блоку, який складається з норм, що визначають: структуру
Національної школи суддів України; порядок здійснення управління
Національною школою суддів України; порядок організації її науководослідної, фінансово-господарської діяльності; порядок внесення змін і
доповнень до Статуту Національної школи суддів України; підстави та
порядок припинення її діяльності; 3) компетенції, яка включає предмети
відання і повноваження Національної школи суддів України у сфері
підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійсненні
науково-дослідної діяльності; 4) юридичної відповідальності Національної
школи суддів України, як державної установи, та її працівників, як
державних службовців.
Предметом правового регулювання діяльності Національної школи
суддів України є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з
підготовкою висококваліфікованих та високоморальних кадрів для судової
системи України.
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Під механізмом правого регулювання діяльності Національної школи
суддів України запропоновано розуміти систему правових засобів, за
допомогою яких забезпечується стабільність діяльності Національної
школи суддів України щодо виконання покладених на неї завдань та
функцій у сфері підготовки висококваліфікованих та високоморальних
кадрів для судової системи України.
До основних елементів механізму правового регулювання діяльності
Національної

школи

суддів

України

віднесено:

1) норми

права;

2) правовідносини; 3) юридичні факти і акти застосування права; 4) акти
реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Останні два елементи
є факультативними.
Під принципами діяльності Національної школи суддів України, як
державної установи зі спеціальним статусом, слід розуміти закріплені у
правових нормах основні, об’єктивні, універсальні закономірності, які
відображають специфіку взаємовідносин між Національною школою
суддів України з одного боку та іншими суб’єктами (слухачами НШСУ,
органами державної влади, державними установами тощо), які виникають
у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи
України так і у сфері науково-дослідної діяльності.
Принципи

діяльності

Національної

школи

суддів

України

запропоновано згрупувати у три блоки:
1) принципи організації діяльності Національної школи суддів
України, як державної установи зі спеціальним статусом, що здійснює
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України:
законність; відкритість та гласність; підконтрольність; відповідальність;
плановість тощо;
2) принципи на яких базується процес підготовки суддів та
працівників апаратів судів у Національній школі суддів України:
відкритість доступу до процесу підготовки та формування програм
підготовки;

участь

суддівського

корпусу

в

процесі

підготовки;
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системність,

періодичність

цілеспрямованість

та

підготовки;

безперервність
анонімність

процесу

підготовки;

оцінювання

підготовки;

використання судової практики в процесі підготовки; відповідність
підготовки законодавству України з врахуванням передового досвіду
зарубіжних країн;
3) принципи науково-дослідної діяльності Національної школи
суддів України: органічна єдність правової науки, освіти і практики;
збалансованість співвідношення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень; комплексний підхід до розв’язання наукових проблем в галузі
права тощо.
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РОЗДІЛ 2
ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

2.1. Мета, завдання та функції Національної школи суддів
України

Зміст діяльності Національної школи суддів України визначається
основними завданнями та функціями НШСУ, як державної установи зі
спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих
кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. Тому
наступні елементи цільового блоку адміністративно-правового статусу
Національної школи суддів України (мета, завдання і функції Національної
школи суддів України) пропонуємо розглянути окремо, у відповідній
послідовності, із зазначенням етимологічного

значення кожної

із

категорій.
Мета – це філософська категорія, під якою розуміється передбачення
у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії [63, с. 236]. В
тлумачних словниках української мови «мета» трактується – «як те, до
чого прагнуть, чого намагаються досягти» [108, с. 788], а «завдання» – «як
запланований для виконання обсяг роботи» [109, c. 46].
Метою діяльності будь-якого державного органу, установи чи
організації є довгострокова нормативна орієнтація, що визначається
законом, положенням, уставом, іншим нормативним правовим актом, і яка
виражається у непереривному вирішенні виникаючих завдань шляхом
здійснення певних публічно-правових функцій [193, c. 25]. Основна мета
діяльності Національної школи суддів України визначена у п.п. 2.1
Статуту Національної школи суддів України, відповідно до якого
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Національна школа суддів України створюється з метою забезпечення
підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснення
науково-дослідної діяльності.
Залежно від напрямків діяльності Національної школи суддів
України можна виокремити другорядні цілі, зокрема:
1) метою організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду
судді є створення уніфікованої системи підготовки кандидатів на посаду
судді;
2) метою підготовки суддів та працівників апаратів судів є
забезпечення судової системи висококваліфікованими кадрами;
3) метою здійснення науково-дослідної діяльності Національної
школи суддів України є: наукове забезпечення:організації спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді; підготовки суддів, яких призначено
на посаду судді вперше, яких обрано на посаду судді безстроково та яких
призначено на адміністративні посади в судах; періодичного навчання
суддів з метою підвищення рівня кваліфікації; підготовки працівників
апаратів судів; проведення наукових досліджень з питань удосконалення
судочинства; вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів;
науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.
Таким чином, мета діяльності Національної школи суддів України
представляє собою кінцевий результат, якого намагається досягти
Національна школа суддів України, а саме забезпечити підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи України та здійснювати
науково-дослідну діяльність.
Завдання, які покладаються на Національну школу суддів України
конкретизують її мету, а також визначають засоби та шляхи її досягнення.
Відповідно до ст. 91 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [155]
основними завданнями Національної школи суддів України є:
1) спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді. Спеціальна
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підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну
підготовку судді в Національній школі суддів України. Програму,
навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки
кандидатами на посаду судді затверджує Вища кваліфікаційна комісія
суддів України за рекомендацією Національної школи суддів України.
Спеціальна підготовка проводиться протягом дванадцяти місяців за
рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження
кандидатом підготовки за ним зберігається основне місце роботи,
виплачується стипендія в розмірі не менше половини посадового окладу
судді

місцевого

суду

загальної

юрисдикції.

Строк

проходження

спеціальної підготовки в Національній школі суддів України зараховується
до стажу роботи в галузі права (ст. 71 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» [155]).
Слід відзначити, що організація спеціальної підготовки кандидатів
на

посаду судді

здійснюється

на

засадах:

навчання

за

єдиною

уніфікованою Програмою спеціальної підготовки, затвердженою рішенням
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; практичної спрямованості
навчального процесу, необхідної для оволодіння кандидатами на посаду судді
професійними навичками суддівської роботи; єдності та обов’язковості
завдань для кандидатів на посаду судді під час проходження спеціальної
підготовки; єдності системи добору та підготовки викладачів та суддіввикладачів;

єдності

критеріїв

та

порядку

оцінювання

проходження

кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки (п. 3.2 Положення про
порядок

проходження

спеціальної

підготовки

кандидатів

на

посаду

судді) [137].
Пріоритет практичної підготовки вимагає організації і проведення
постійно діючих семінарів з актуальних питань функціонування судової
системи. Для цього вкрай потрібна ефективна співпраця із вищими
судовими органами, судами апеляційної інстанції. Окремий напрям має
складати співпраця із навчальними закладами інших країн, які здійснюють
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підготовку кадрів для судової системи. При цьому, як відзначає
М. Г. Мельник, мають бути враховані положення Концепції удосконалення
судівництва

для

утвердження

справедливого

суду

відповідно

до

європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України від
10 травня 2006 року № 361/2006 [151], якими

передбачено

якісне

підвищення фахового рівня суддівського корпусу. При цьому підкреслено,
що неодмінними умовами справедливого судочинства є незалежність,
безсторонність та професіоналізм судді [98];
2) підготовка суддів:
- яких призначено на посаду судді вперше;
- яких обрано на посаду судді безстроково;
- яких призначено на адміністративні посади в судах.
Підготовка суддів триває: призначених на посаду вперше – не менше
двох тижнів, щорічно, упродовж п’яти років; обраних безстроково – два
тижні, не рідше одного разу на три роки; призначених на адміністративні
посади

–

одноразово

тривалістю

один

тиждень

на

один

строк

повноважень [141]. Так, наприклад, у 2013 році в Національній школі
суддів України пройшли підготовку 1849 суддів, які були призначені на
посаду вперше; 1187 суддів, яких було обрано на посаду судді
безстроково; 338 суддів, яких було призначено на адміністративні посади в
судах [126];
3) періодичне

навчання

суддів

з

метою

підвищення

рівня

кваліфікації. Періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня
кваліфікації триває: для суддів – не рідше одного тижня на рік протягом
усієї трудової діяльності; для суддів, які мали перерву в роботі більше року
(за виключенням суддів, відряджених для викладання до Національної
школи суддів України), або змінили спеціалізацію – одноразово
тривалістю 2 тижні. У 2013 році в Національній школі суддів України
підвищення рівня кваліфікації пройшли 5976 суддів [126], а у 2014 році –
3887 суддів. Наприклад 15–16 червня 2015 року в місті Чернівцях
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місцевим регіональним відділенням Національної школи суддів України
спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової
підтримки уряду Канади в рамках проекту «Гарантування дотримання прав
людини при здійсненні правосуддя» було проведено періодичне навчання
27 суддів місцевих загальних судів з Вінницької, Тернопільської,
Хмельницької та Чернівецької областей з метою підвищення рівня
кваліфікації на тренінгу з питань застосування Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав
людини при здійсненні правосуддя [35];
4) проведення курсів навчання, визначених дисциплінарним органом,
для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від
здійснення правосуддя;
5) підготовка працівників апаратів судів та підвищення їхньої
кваліфікації. Підготовка працівників апаратів судів триває до одного
тижня не рідше одного разу на три роки. У 2013 році в Національній школі
суддів України відповідну підготовку пройшли 6558 працівника апаратів
суду.
Слід відзначити, що підготовка організовується з максимальним
врахуванням потреб судової системи, використанням можливостей
новітніх інформаційних технологій та якомога більшого залучення суддів.
Основними формами підготовки є: аудиторні заняття, конференції, круглі
столи, дистанційне навчання тощо. Основними видами аудиторних занять
є: навчальна лекція, практичне заняття, семінари, тренінги (тематичні,
короткострокові), рольові ігри, метод кейсів, консультації тощо. Так,
наприклад, 15–19 червня 2015 року в місті Одесі місцевим регіональним
відділенням

Національної

школи

суддів

України

було

проведено

підготовку старших секретарів, секретарів, головних та провідних
спеціалістів місцевих та апеляційних судів. Під час підготовки слухачі
прослухали інформацію щодо формування бюджетного запиту в судовій
системі, його поняття, класифікацію, структуру та значення, розглянули
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практику вирішення спорів, що виникають при прийнятті, проходженні та
звільненні з публічної служби. Також працівники суду обговорили
організацію роботи суду з питань виконання Закону України «Про
звернення громадян», реєстрацію та облік таких звернень. Крім того,
частина занять була присвячена психології взаємостосунків з громадянами,
основам

професійного

спілкування,

вивченню

засобів

оптимізації

міжособистісних стосунків працівників апарату суду та подоланню
конфліктних ситуацій [201].
6) проведення

наукових

досліджень

з

питань

удосконалення

судового устрою, статусу суддів і судочинства. Наукові дослідження в
Національній школі суддів України здійснюються у різних сферах
судочинства (з проблем цивільного, господарського, кримінального,
адміністративного

судочинства

тощо).

Практичне

впровадження

результатів таких досліджень може бути реалізовано у формах (видання
посібників, підручників, методичних рекомендацій, проведення тренінгів
тощо). Наприклад, 11 червня 2015 року Львівським регіональним
відділенням Національної школи суддів України спільно з українськоканадським Проектом «Освіта суддів – для економічного розвитку» було
проведено апробацію навчальної курсу стандартизованої програми для
суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду судді вперше (1-2
рік роботи), на тему: «Призначення покарання у кримінальних справах» у
межах

двотижневої

підготовки

суддів

місцевих

загальних

судів,

призначених на посаду судді вперше (1-2 рік роботи). У тренінгу взяли
участь

25

суддів

Житомирської,

із

Волинської,

Закарпатської,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Донецької,

Кіровоградської,

Львівської, Рівненської, Чернівецької областей, які проходили із 8 по 19
червня 2015 року підготовку у Львівському регіональному відділенні
Національної школи суддів України [12];
7) вивчення міжнародного досвіду організації діяльності судів.
Вивченням міжнародного досвіду організації діяльності судів, інших
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органів системи судоустрою та установ, які забезпечують підготовку
кадрів для судової системи, з метою отримання інформації для
використання в наукових дослідженнях НШСУ займається відділ
міжнародного співробітництва (далі – Відділ). Відділ відповідно до
покладених завдань: здійснює підготовку планів роботи Відділу, готує
пропозиції до плану роботи НШСУ; вивчає, аналізує та узагальнює
міжнародний досвід організації діяльності судів, інших органів системи
судоустрою та установ, які забезпечують підготовку кадрів для судової
системи, з метою отримання інформації для використання в наукових
дослідженнях НШСУ; розробляє основні напрямки проведення наукових
досліджень з питань, що віднесені до компетенції Відділу; приймає участь
у розробці перспективних та річних планів міжнародного співробітництва;
здійснює переклад, аналіз та опрацювання інформації, що надходить до
НШСУ іноземними мовами в частині науково-методичного забезпечення
діяльності НШСУ; супроводжує та аналізує укладених міжнародні угод
про співробітництво з питань вивчення міжнародного досвіду організації
діяльності судів, інших органів системи судоустрою та установ, які
забезпечують підготовку кадрів для судової системи; виконує роботу по
виконанню проектів та програм з надання міжнародної допомоги, аналізує
хід реалізації проектів; досліджує та аналізує міжнародний досвід з питань,
що належать до компетенції Відділу тощо.
У

2014 році

співробітництва

діяльність

була

НШСУ

підпорядкована

з

питань

міжнародного

завданням

перетворення

Національної школи суддів України в заклад суддівської освіти, який
відповідає міжнародним стандартам і національним потребам у кадровому
забезпеченні судів, що було задекларовано у Стратегічному плані розвитку
НШСУ на 2014–2018 роки. НШСУ вже має усталені стосунки та є одним із
учасників низки програм і проектів міжнародної технічної допомоги
Україні (МТД) за підтримки Європейського Союзу (ЄС) та Ради Європи
(РЄ), Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Агентства
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США з міжнародного розвитку (USAID) та Уряду Канади. Для подальшого
розвитку напрямків співробітництва, планування та погодження спільних
заходів щодо обміну інформацією, вивчення і застосування досвіду
провідних навчальних закладів країн Європи та Канади керівництвом
НШСУ у 2014 році було проведено 35 зустрічей із представниками та
експертами міжнародних організацій, програм і проектів МТД. З метою
координації та концентрації зусиль різних проектів МТД на досягнення
необхідного результату було організовано 9 спільних робочих зустрічей за
участі ректора і проректорів Школи. В цілому у 2014 році НШСУ була
долучена до реалізації 14 програм і проектів міжнародної технічної
допомоги Україні в юридичній сфері. При 11 цьому в українськоканадському проекті «Освіта суддів – для економічного розвитку»,
проектах ОБСЄ «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні
правосуддя» та «Зміцнення спроможності суддів щодо написання судових
рішень» Школа займає ключове місце з огляду на ступінь залучення. У цих
проектах є чітко виражена конкретна тематика, за якою готуються
програми та проводяться окремі навчальні заходи для суддів. У проектах
USAID

«Справедливе

правосуддя»,

РЄ

«Посилення

незалежності,

ефективності та професіоналізму системи правосуддя в Україні» НШСУ є
основним

партнером

у

реалізації

певних

компонентів

проектів,

направлених на розвиток інституційної спроможності Школи щодо
виконання головної функції – професійної підготовки кадрів для судових
органів [64, С. 10–11].
Слід відзначити, що міжнародна діяльність Національної школи
суддів України направлена на налагодження зв’язків та співробітництва з
міжнародними організаціями, програмами та проектами міжнародної
технічної допомоги, посольствами країн, акредитованих в Україні, та
іноземними закладами суддівської освіти з метою залучення кращого
світового досвіду та фінансування для вирішення нагальних потреб
підготовки професійних кадрів для судової системи України [100].
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8) науково-методичне

забезпечення

діяльності

судів

загальної

юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради
юстиції.
Так,

наприклад,

з

метою

науково-методичного

забезпечення

діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України НШСУ у 2014
році:
- проведено моніторинг тестової бази (50 тестових запитань) на
відповідність

чинному

законодавству

тестових

запитань

для

кваліфікаційного іспиту при переведенні судді;
- розроблено 40 практичних завдань (ситуативних вправ) для
кваліфікаційного іспиту при переведенні судді до суду іншої спеціалізації з
цивільного,

кримінального,

адміністративного

та

господарського

судочинства;
- прорецензовано

Програму

анонімного

тестування

(іспиту)

кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних
знань у галузі права. Опрацьовано 36 законопроектів за запитами
Верховного Суду України, Конституційного Суду України та народних
депутатів України, підготовлені зауваження і 10 пропозиції щодо проектів
Законів України, а також правові позиції до чинних Законів України [64,
С. 9–10].
Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що основними
завданнями Національної школи суддів України є:
1) практична підготовка кандидатів на посаду судді з числа осіб, які
мають вищу юридичну освіту і відповідають вимогам, встановленим
Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус
суддів» щодо кандидатів у судді;
2) підвищення кваліфікації суддів (призначених на посаду судді
вперше,

обраних

на

посаду

судді

безстроково,

призначених

на

адміністративні посади в судах), суддів, які тимчасово відсторонені від
здійснення правосуддя, а також працівників апаратів судів;
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3) проведення

наукових

досліджень

з

питань

удосконалення

судового устрою, статусу суддів і судочинства.
Два інших завдання: вивчення міжнародного досвіду організації
судів і науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
Вищої ради юстиції, по суті, доповнюють науково-дослідну функцію
Національної школи суддів, визначену як основну ст. 91 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» [155].
Наступним елементом цільового блоку адміністративно-правового
статусу Національної школи суддів України є функції. Під функцією (від
лат.

«functio» –

«здійснення»,

«виконання»)

розуміють

діяльність,

обов’язковість, роботу, зовнішній прояв властивостей об’єкту у певній
системі відносин [175, с. 1431]. У юридичній літературі під функціями
розуміють комплекс взаємопов’язаних організаційно-правових впливів
органу, кожного структурного підрозділу, який слугує напрямком для
досягнення мети, поставленої перед системою управління [49, с. 43].
Функції державних органів, установ і організацій, як відзначає
Н. В. Лебідь, це основні взаємопов’язані напрямки діяльності, які
реалізуються як органом в цілому, так і його структурними підрозділами,
посадовими особами і службовцями для досягнення загальної мети.
Функціям

властиві

безперервність

і

постійність,

необумовленість

конкретними подіями і діями. Щодо завдань, то вони, по суті, мають
тимчасовий характер і в процесі їх досягнення вони будуть або зняті, або
змінені на нові. Тому в статусі державного органу, установи чи організації
чітке закріплення і розмежування функцій можливе і доцільне шляхом
вказівки на завдання, поставлені перед ними [88, c. 39]. Таким чином,
функції Національної школи суддів України є похідними від завдань, що
покладаються на неї Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Функції Національної школи суддів України це – основні, пріоритетні
напрями її діяльності, які спрямовані на вирішення поставлених перед нею
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завдань. Вони розкривають основний зміст і призначення діяльності
Національної школи суддів України.
Отже, зважаючи на те, що Національна школа суддів України є
державною установою зі спеціальним статусом, що має відокремлене
майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської
служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням, символіку, штампи та бланки, самостійно здійснює
оперативний і бухгалтерський облік, складає статистичну звітність,
пропонуємо розглянути функції Національної школи суддів України
шляхом абстрагування останніх від цілей та завдань, які покладаються на
неї.
В юридичній літературі функції державних органів, установ і
організацій прийнято поділяти на загальні (основні) та особливі
(спеціальні або функції спеціалізованого управління) [94, с. 210; 50, с. 87;
119, с. 15]. Загальні функції управління, підкреслює В. Г. Ігнатов,
визначаються як універсальні види (напрямки) діяльності суб’єктів
державного управління, в межах яких вирішуються найбільш загальні
завдання, що мають відношення до всіх суб’єктів і об’єктів. До них
відносять

прогнозування,

планування,

організацію,

регулювання,

керівництво, координацію, контроль та облік [61, С. 54–56]. На думку
Г. С. Одінцової

до

основних

функцій

управління

слід

віднести:

прогнозування, планування, організацію, координацію, регулювання,
мотивацію, облік, аналіз та контроль, які можна звести лише до чотирьох
таких функцій, як планування, організація, мотивація і контроль, що
являють собою «скорочений склад» функцій [119, с. 15]. Д. М. Бахрах
виокремлює три групи управлінських функцій: 1) функції орієнтування
системи (прогнозування, планування, нормативне регулювання, методичне
керівництво); 2) функції забезпечення системи (кадрова, матеріальнотехнічна,

фінансування,

організаційна);

3) функції

оперативного

управління системою (безпосереднє регулювання системою, облік,
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контроль, оцінка роботи) [18, С. 67–68].
Спеціальні

функції

управління,

як

відзначає

Н. І. Процюк,

характеризуються тим, що забезпечують врахування характеристик
конкретного суб’єкта управління та об’єкта його впливу, розрізняючись
залежно від особливостей галузей управління, підприємств, установ,
організацій тощо. Критерієм виділення спеціальних функцій державного
управління може бути наявність певних особливостей органу державного
управління, який здійснює управління в тій чи іншій сфері суспільних
відносин [163, с. 83].
Таким чином, враховуючи основні напрями діяльності Національної
школи суддів України, а також ті завдання, що покладаються на неї
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», функції діяльності
Національної школи суддів України доцільно згрупувати у два блоки:
1) загальні (внутрішньо-організаційні) функції Національної школи
суддів України, як юридичної особи публічного права (організація
діяльності; фінансово-господарська; нормативне регулювання; кадрове
забезпечення; аналіз та прогнозування; планування; облік; контроль);
2) спеціальні функції Національної школи суддів України, як
державної установи зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науководослідну діяльність: 1) підготовка висококваліфікованих кадрів для
судової системи; 2) здійснення науково-дослідної діяльності.
Організаційна діяльність є головним елементом систем управління.
Функція організації – це процес систематичного коригування багатьох
завдань і взаємовідносин між людьми, що їх виконують. Функція
організації спрямована на реалізацію визначених на попередньому етапі
планів. Організовувати – це значить створювати структуру [99, с. 86].
Таким чином, під функцією організації діяльності слід розуміти
цілеспрямований вплив суб’єкта управління (Ректора та Ректорату
Національної школи суддів України) на об’єкт управління (колектив,
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структурні підрозділи Національної школи суддів України) для створення
сприятливих умов функціонування, діяльності, взаємодії щодо виконання
покладених на НШСУ завдань та функцій. Тобто організаційна діяльність є
по-суті головним елементом систем управління Національною школою
суддів України.
Зміст

фінансово-господарської

функції

розкривається

через

фінансову та господарську діяльність Національної школи суддів України.
Відповідно п. 8 Статуту Національної школи суддів України [176],
фінансування Національної школи суддів України здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених
законодавством України. Майно Національної школи суддів України
складають: основні фонди, оборотні кошти, інші матеріальні та фінансові
цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі. Майно
Національної школи суддів України є державною власністю та закріплене
за нею на праві оперативного управління. Кошти, матеріальні цінності та
нематеріальні активи, які надходять до Національної школи суддів України
безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних
пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для
здійснення навчальної, науково-дослідної і виховної діяльності не
вважаються прибутком.
Крім того, Національна школа суддів України щодо майна,
закріпленого за нею на праві оперативного управління, має право:
отримувати згідно із законодавством України кошти і матеріальні цінності
(будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів
державної влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі і
благодійних

організацій,

фізичних

осіб,

громадських

організацій,

міжнародних організацій, установ, фондів тощо; створювати власні або
використовувати на договірних умовах інші матеріально-технічні бази;
здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і
поточний ремонти основних фондів на договірних умовах; спрямовувати
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кошти на будівництво та благоустрій соціально-побутових об’єктів
Національної школи суддів України тощо [176].
Функція нормативного регулювання спрямована на організацію
роботи щодо порядку опрацювання, прийняття, перегляду, скасування та
зберігання нормативних актів Національної школи суддів України.
Нормативні акти Національної школи суддів України розробляються
керівниками відповідних структурних підрозділів; погоджуються з
керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться
порушені

питання,

начальниками

юридичного

відділу,

відділу

організаційного забезпечення діяльності та контролю, проректором, у
сфері функціональних повноважень якого знаходиться структурний
підрозділ, та проректором по забезпеченню організаційної діяльності,
після чого затверджуються Ректором.
Робота

з

адміністративної

кадрами,
діяльності

як

відзначає

(управління)

Д. М. Бахрах,
будь-якого

у

межах

органу,

має

організаційну відособленість, що є ознакою розвинутої та значущої за
об’ємом функції [20, С. 124–126]. Система роботи з кадрами спрямована на
формування й організацію кадрового забезпечення оперативно-службових
завдань і раціонального використання персоналу та вирішує питання,
пов’язані з відбором, розстановкою кадрів, службовим просуванням
співробітника, присвоєнням звань, атестаційною оцінкою тощо [96, с. 84].
Кадрове забезпечення, як відзначає К. Б. Левченко, виконує функції
планування (визначення кількості працівників та ступеня їх підготовки),
залучення

та

підготовки

кадрів,

добору

та

розстановки

кадрів,

встановлення правових засад проходження державної служби, роботу з
резервом, соціалізацію, професійний розвиток, оцінювання показників
діяльності, оплати праці, мотивації, соціального забезпечення кадрів,
роботу з ветеранами [89, с. 109]. Такий перелік елементів функціональної
структури кадрового забезпечення пояснюється тим, що це дійсно
комплексне явище, яке має значну сферу дії та виконує велику кількість
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функцій при вирішенні єдиного питання – кадрового забезпечення
державного управління [67]. Тому в основі кадрової функції закладено весь
комплекс робіт з підбору, розстановки, навчання та виховання кадрів [96,
с. 83].
В Національній школі суддів України кадрова робота спрямовується
на вирішення питання щодо комплектування її висококваліфікованими і
компетентними працівниками. Організація кадрової роботи в НШСУ
здійснюється

відділом

по

роботі

з

персоналом.

Кадрова

робота

проводиться відкрито й спрямовується на всебічне вивчення та врахування
якостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток
ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному
зростанні. Слід відзначити, що прийняття працівників на роботу та
звільнення з роботи, переміщення, а також заохочення та накладення
дисциплінарних стягнень, оформлення відпусток, відряджень у НШСУ
здійснюється

відповідно

працю (п. 10

Регламенту

до

чинного
роботи

законодавства

Національної

України
школи

про

суддів

України) [166].
Важливою функцією управління діяльністю Національної школи
суддів України є аналіз та прогнозування, які здійснюється на різних
рівнях управління (ректором та Ректоратом Національної школи суддів
України). Аналіз є обов’язковою умовою розробки та прийняття
об’єктивних

управлінських

рішень,

він

є

неодмінною

умовою

раціоналізації управлінської діяльності.
Щодо прогнозування, то воно дає керівництву (ректору та Ректорату
Національної школи суддів України) інформацію про майбутній стан справ
в Національній школі суддів України. Прогнозування спрямоване на
вивчення стану справ Національної школи суддів України в минулому та
теперішньому.
Зміст функції планування передбачає реалізацію програми дій,
створенню та розподілу завдань між працівникам чи підрозділам
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організації, їх взаємозв’язок між собою. Важливим тут є регулювання
виконуваних робіт, що забезпечую чітку лінію слідування обраного
напрямку функціонування організації [26, с. 35]. Планування роботи
Національної школи суддів України – це заздалегідь намічений порядок
дій, який здійснюється з метою розподілу завдань, необхідних для
досягнення поставлених цілей, узгодженої та послідовної діяльності
структурних підрозділів.
Робота Національної школи суддів України на поточний рік
визначається перспективним Планом роботи на рік та Планом науководослідної роботи на рік (далі – Плани роботи), які затверджуються наказом
Ректора та зберігаються відділом документального забезпечення та
контролю. Формування Планів роботи НШСУ на рік здійснюється
Відділом документального забезпечення та контролю за пропозиціями
керівників структурних підрозділів, погодженими з проректором, у сфері
функціональних повноважень якого знаходиться структурний підрозділ.
До Плану роботи включаються: актуальні заходи, пов’язані з
виконанням основних завдань НШСУ; основні організаційно-масові
заходи, проведення яких забезпечує НШСУ, або в яких вона бере участь;
заходи про підбиття підсумків діяльності НШСУ за відповідний період
роботи з визначенням основних напрямків подальшої роботи. Щодо Плану
науково-дослідної роботи, то до нього включається такі питання як:
перелік наукових заходів та строки їх виконання; керівники заходів та їх
виконавці; очікувані результати роботи, форми та місце їх упровадження
(п. 3 Регламенту роботи Національної школи суддів України) [166].
Окрім планів роботи на рік, в Національній школі суддів України
складаються плани роботи на тиждень, плани основних заходів та плани
роботи структурних підрозділів НШСУ на півріччя.
Облікова

діяльність

Національної

школи

суддів

України

здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [144], метою якої є дотримання єдиних
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методів оцінки, обліку і процедур, що використовуються установою для
складання та подання фінансової звітності та більш достовірного
відображення господарських операцій. Суть обліку полягає в збиранні,
зберігання, обробці, реєстрації, систематизації даних, які в свою чергу
надходять до органів державного управління [81, с. 525].
Відповідно до п.п. 1.10 Статуту Національної школи суддів
України [176] Національна школа суддів України самостійно здійснює
оперативний і бухгалтерський облік, складає статистичну звітність. Ректор
та начальник відділу бухгалтерського обліку і планової діяльності
Національної школи суддів України несуть персональну відповідальність
за достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності.
Крім того, у структурних підрозділах відповідальним працівником
ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний
зазначеним працівником та погоджений з начальником відділу по роботі з
персоналом

табель

обліку

робочого

часу

здається

до

відділу

бухгалтерського обліку та планової діяльності два рази на місяць не
пізніше 15 числа місяця для нарахування авансу, останнього робочого дня
звітного місяця – для остаточного розрахунку заробітної плати (п.п 14.5
Регламенту роботи Національної школи суддів України) [166].
Функція контролю у державному управлінні розглядається як з точки
зору впорядкування діяльності державних структур, так і з точки зору
гармонізації суспільних відносин. За допомогою контролю виявляються
відхилення у керованій системі від заданих параметрів і вживаються
заходи для приведення її у стан відповідності до цих параметрів. Цим,
зокрема, відрізняється контроль від нагляду, де владний суб’єкт лише
фіксує відхилення та інформує відповідні інстанції, компетентні приймати
управлінські рішення. Функція контролю має своїм призначенням
забезпечення дисципліни, законності, дотримання режиму діяльності й
результативності суб’єктів і об’єктів державного управління. У зв’язку з
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цим контрольні функції діють одночасно із регулюванням, підвищуючи
його ефективність [45].
Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації. Так
як планування направлено у майбутнє, то така функція як контроль
повинна передбачати та попереджувати зміни [99, с. 87]. Контроль
здійснюється в певній галузі управління з її особливостями та конкретним
змістом, а тому у певному обсязі та формі. Він спрямований на конкретний
результат і шляхи досягнення цього результату, а також на усунення
суб’єктивних

та

врахування

об’єктивних

перешкод

у

здійсненні

управлінської діяльності [10, С. 221–222]. У свою чергу контроль повинен
бути об’єктивним, дієвим та систематичним. Доцільно також створення
організаційних і соціально-психологічних умов для зменшення потреб
контролю. Методами контролю, як відзначає Й. C. Завадський, можуть
бути – аналіз, перевірка, самоконтроль, обстеження тощо [56, с. 57].
Контроль, як відзначає В. М. Гаращук, є найважливішою функцією
держави. Без організації та здійснення контролю ускладнюється ефективна
робота державного апарату, інших державних та недержавних структур,
оскільки будь-яке рішення у сфері державного управління закінчується
контролем за їх виконанням, інакше вони не матимуть сенсу. Контроль є
фактором, що дисциплінує поведінку службовців державного апарату та
громадян як у сфері державного управління, так і в суспільстві взагалі. Це
те, що робить «прозорим» для суспільства діяльність держави, а для
держави – внутрішньосуспільні відносини [36, с. 3]. Таким чином, загальна
мета контролю полягає у тому, щоб виявляти фактичний стан справ у будьякому процесі, співставляти відповідність цього стану наміченим цілям і в
разі необхідності застосовувати корегуючі заходи по приведенню
підконтрольного

об’єкта

до

належного

стану.

Природно,

що

найефективнішою є така організація контрольно-наглядової діяльності, яка
допомагає завчасно виявляти насамперед причини тих чи інших
порушень [14, с. 17].

77
Функції контролю в Національній школі суддів України виконують
ректор, Ректорат та Відділ документального забезпечення та контролю
НШСУ. Наприклад, контроль за дотриманням строків виконання
документів, визначених законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та
дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Державної судової
адміністрації України, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, Вищої ради юстиції, що стосуються діяльності НШСУ здійснює
безпосередньо Ректор. Ректор також може контролювати виконання
документів, за якими строки встановлені Керівництвом НШСУ. Контроль
за виконанням інших документів разом із правом підпису відповіді може
бути передано Ректором проректору, якому доручається організація
виконання. Контроль за виконанням наказів Ректора НШСУ здійснює
Керівництво або керівник структурного підрозділу, визначений у наказі.
У разі виявлення фактів неналежного та несвоєчасного виконання
документів, відділ організаційного забезпечення діяльності та контролю
повідомляє про це проректору по забезпеченню організаційної діяльності,
який у свою чергу вносить подання Ректору щодо притягнення винних осіб
до відповідальності. Проректор по забезпеченню організаційної діяльності
може внести подання Ректору щодо притягнення до відповідальності
працівників Відділу документального забезпечення та контролю, винних у
неналежному виконанні документів.
Зміст спеціальних функцій Національної школи суддів України, як
державної установи зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науководослідну діяльність було розглянуто у контексті аналізу завдань, які
покладаються на Національну школу суддів України, тому зупинятися на
їх розгляді ми не станемо.
Підсумовуючи відзначимо, що мета діяльності Національної школи
суддів України представляє собою кінцевий результат, якого намагається
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досягти Національна школа суддів України, а саме забезпечити підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи України та здійснювати
науково-дослідну діяльність.
Завдання, які покладаються на Національну школу суддів України
конкретизують її мету, а також визначають засоби та шляхи її досягнення.
Функції Національної школи суддів України є похідними від завдань, що
покладаються на неї Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Функції Національної школи суддів України це – основні, пріоритетні
напрями її діяльності, які спрямовані на вирішення поставлених перед нею
завдань. Вони розкривають основний зміст і призначення Національної
школи суддів України у системі суддівської освіти.

2.2. Організаційна структура Національної школи суддів України

Відповідно

до

п.п. 1.1.

Статуту

Національної

школи

суддів

України [176], Національна школа суддів України є державною установою
зі спеціальним статусом. Таким чином, будучи складовою частиною
системи державних організацій, Національна школа суддів України
представляє собою організований державою трудовий колектив робітників
і службовців на чолі з призначеним Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України ректором Національної школи суддів України (далі –
ректор), який здійснює загальне керівництво діяльністю Національної
школи суддів України, організовує роботу щодо ефективного управління
та несе особисту відповідальність за її діяльність.
Для оперативного вирішення питань навчальної, науково-дослідної,
кадрової

та

колегіального

фінансово-господарської
обговорення

в

діяльності,

Національній

школі

що

потребують

суддів

України

створюється постійно діючий робочий орган управління – Ректорат
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Національної школи суддів України (далі – Ректорат). Очолює і координує
діяльність Ректорату ректор, а за його відсутності ці функції покладаються
на особу, яка виконує його обов’язки. До складу Ректорату входять за
посадами: ректор, проректори, начальники відділів Національної школи
суддів України [176].
Організація роботи структурних підрозділів Національної школи
суддів

України

здійснюється

у

відповідності

з

положеннями,

затвердженими наказом ректора та покладається на їх керівників, які
призначаються на посади та звільняються з посад наказом ректора.
Структура

Національної

школи

суддів

України

визначається

ректором, погоджується з Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України та затверджується наказом ректора. В цілому організаційна
структура Національної школи суддів України представляє собою
трьохланкову систему, яка схематично може бути зображена так (схема
№ 1):
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Ректор
Національної школи
суддів України

Проректор
по забезпеченню організаційної
діяльності

Проректор
з науково-дослідної роботи

Відділ
документального
забезпечення та контролю

Відділ науковометодичного
забезпечення підготовки
суддівського корпусу

Юридичний відділ

Відділ науковометодичного
забезпечення діяльності
судів загальної
юрисдикції та
бібліотечно-видавничої

Відділ
бухгалтерського обліку та
планової діяльності

Відділ науковометодичного
забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної

Відділ
по роботі з персоналом

Відділ науковометодичного
супроводження
психологічної підготовки
суддів

Відділ
інформаційних технологій

Відділ адміністративногосподарського
забезпечення

Відділ
міжнародного
співробітництва

Проректор
з підготовки кадрів для
судових органів
Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Відділ підготовки суддів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів
Дніпропетровське
регіональне відділення
Львівське регіональне
відділення
Чернівецьке регіональне
відділення
Одеське регіональне
відділення
Харківське регіональне
відділення

Схема № 1.
Ректор здійснює загальне керівництво діяльністю Національної
школи суддів України та в межах своїх повноважень, відповідно до
чинного законодавства України і Статуту Національної школи суддів
України:
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1) організовує роботу щодо ефективного управління Національною
школою суддів України та несе особисту відповідальність за її діяльність;
2) самостійно вирішує всі питання діяльності Національної школи
суддів України за винятком тих, що віднесені Статутом і законодавством
України до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Державної судової адміністрації України, трудового колективу чи інших
органів;
3) видає накази про призначення на посади, переведення та
звільнення працівників Національної школи суддів України, застосовує
заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників;
4) видає накази, інструкції та доручення, обов’язкові до виконання
всіма

структурними

підрозділами,

працівниками

та

слухачами

Національної школи суддів України, а також організовує контроль за їх
виконанням;
5) представляє без доручення та діє від імені Національної школи
суддів України в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, у відносинах з юридичними та фізичними особами в
Україні і за кордоном тощо.
Проректори несуть персональну відповідальність за напрямки
роботи

відповідно

до

функціонального

розподілу

обов’язків

в

Національній школі суддів України, установленим наказом ректора.
Відділ документального забезпечення та контролю Національної
школи суддів України (далі – Відділ) є структурним підрозділом
Національної школи суддів України. У своїй діяльності Відділ підзвітний
та підконтрольний проректору по забезпеченню організаційної діяльності
НШСУ.

Координацію

діяльності

Відділу

здійснює

проректор

по

забезпеченню організаційної діяльності НШСУ.
Відділ документального забезпечення та контролю НШСУ не має
прав юридичної особи, його структура та чисельність затверджується
наказом ректора НШСУ за погодженням з Вищою кваліфікаційною
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комісією суддів України. Відділ функціонує у складі п’ятьох спеціалістів, а
саме: начальника відділу, трьох головних і одного провідного спеціалістів.
Основними завданнями відділу є: 1) організаційне забезпечення діяльності
НШСУ, планування, моніторинг та контроль виконання плану роботи
НШСУ та структурних підрозділів; 2) встановлення єдиного порядку
документування і роботи з документами в НШСУ на основі використання
сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з
документами та скорочення кількості документів; 3) забезпечення прямих
та зворотних інформаційних потоків між НШСУ та структурними
підрозділами.
Юридичний

відділ

Національної

школи

суддів

України

є

структурним підрозділом НШСУ, координацію діяльності якого здійснює
проректор по забезпеченню організаційної діяльності НШСУ. Відділ не
має прав юридичної особи, його структура та чисельність затверджується
наказом ректора НШСУ за погодженням з Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України. Відділ функціонує у складі п’яти фахівців, а
саме: начальника відділу, трьох головних і одного провідного спеціалістів.
Основними завданнями юридичного відділу є організація правової
роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та
запобігання

невиконанню

приписів

актів

законодавства,

інших

нормативних документів працівниками НШСУ під час виконання
покладених на них завдань та службових обов’язків [139].
До структурних підрозділів Національної школи суддів України
належить й Відділ бухгалтерського обліку та планової діяльності
Національної школи суддів України. У своїй діяльності Відділ з питань
використання бюджетних коштів підзвітний та підконтрольний ректору
НШСУ, а з інших питань – проректору по забезпеченню організаційної
діяльності НШСУ. Координацію діяльності Відділу здійснює проректор по
забезпеченню організаційної діяльності НШСУ.
Відділ функціонує у складі чотирьох фахівців, а саме: начальника
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відділу, заступника начальника відділу, одного головного і одного
провідного спеціалістів. Основними завданнями Відділу є: 1) ведення
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності НШСУ та
складення відповідної звітності; 2) відображення у документах достовірної
та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати
діяльності,

необхідної

призначеннями

для

оперативного
та

(асигнуваннями)

управління

фінансовими

і

бюджетними
матеріальними

(нематеріальними) ресурсами; 3) забезпечення дотримання бюджетного
законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на
реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих
бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення
операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 4) забезпечення контролю
за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних
(нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і
кошторисів; 5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансовогосподарській

діяльності,

виявлення

і

мобілізація

внутрішньогосподарських резервів [130].
Відділ по роботі з персоналом Національної школи суддів України у
своїй

діяльності

підзвітний

та

підконтрольний

проректору

по

забезпеченню організаційної діяльності НШСУ.
Відділ функціонує у складі трьох фахівців, а саме: начальника
відділу, головного та провідного спеціалістів. Основними завданнями
Відділу є: 1) реалізація державної політики з питань кадрової роботи в
НШСУ; 2) здійснення контролю в НШСУ за дотриманням законодавства з
питань кадрової роботи; 3) робота із забезпечення НШСУ працівниками
необхідних професій, спеціальностей і кваліфікацій згідно з рівнем та
профілем отриманої ними підготовки та ділових якостей; 4) організація
своєчасного оформлення кадрової документації руху кадрів; 5) організація
ведення кадрової документації; 6) проведення іншої роботи, пов’язаної із
застосуванням законодавства про працю [132].
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Відділ інформаційних технологій Національної школи суддів
України у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний проректору по
забезпеченню організаційної діяльності НШСУ. Координацію діяльності
Відділу здійснює керівник апарату НШСУ. Відділ функціонує у складі
п’яти фахівців, а саме: начальника відділу, двох головних та двох
провідних спеціалістів. Основним завданням Відділу є впровадження та
технічна підтримка новітніх інформаційних технологій в навчальну,
науково-дослідну та управлінську діяльність НШСУ [131].
Відділ адміністративно-господарського забезпечення Національної
школи суддів України у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний
проректору по забезпеченню організаційної діяльності НШСУ. Відділ
функціонує у складі 14 фахівців, а саме: начальника відділу, одного
головного

спеціаліста, одного

головного

спеціаліста –

завідувача

господарством, чотирьох провідних спеціаліста, чотирьох водіїв, трьох
прибиральниць.

Основними

завданнями

Відділу

є:

здійснення

господарського обслуговування приміщення НШСУ та організація та
створення умов для ефективної роботи працівників НШСУ; забезпечення у
кожному структурному підрозділі НШСУ умов праці відповідно до
нормативно-правових актів; облік матеріальних цінностей та забезпечення
їх зберігання [129].
Координацію діяльності Відділу науково-методичного забезпечення
діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності
Національної школи суддів України здійснює проректор з науководослідної роботи НШСУ. Основними завданнями Відділу є: 1) науковометодичне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, що
спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських,
адміністративних

справ,

а

правопорушення;

2) обробка,

також

справ

каталогізація,

про
облік,

адміністративні
зберігання

та

формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб
працівників та слухачів НШСУ, якісне обслуговування користувачів на
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основі широкого доступу до всіх інформаційних джерел бібліотеки за
традиційними

та

новітніми

технологіями;

здійснення

редакційно-

видавничої діяльності в Національній школі суддів України.
Відділ

науково-методичного

забезпечення

діяльності

Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції Національної
школи суддів України у своїй діяльності відповідальний перед ректором
НШСУ, підконтрольний і підзвітний проректору з науково-дослідної
роботи НШСУ. Основними завданнями Відділу є: 1) науково-методичне
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
щодо здійснення нею: дисциплінарного провадження відносно суддів
місцевих та апеляційних судів; підготовки кандидатів на посаду судді;
проведення

іспиту

(анонімного

тестування)

на

виявлення

рівня

теоретичних знань у галузі права кандидатів на посаду судді; проведення
кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді; 2) науково-методичне
забезпечення діяльності Вищої ради юстиції з питань внесення подання
Президентові України про призначення суддів на посади або про
звільнення їх з посад; вчинення дисциплінарного провадження стосовно
суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів;
розгляду справ і прийняття рішень стосовно порушення суддями і
прокурорами вимог щодо несумісності; розгляду скарг на рішення про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та
місцевих судів, а також прокурорів.
Відділ міжнародного співробітництва Національної школи суддів
України не має прав юридичної особи, його структура та чисельність
затверджується наказом ректора НШСУ за погодженням з Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України. У своїй діяльності Відділ
відповідальний перед ректором НШСУ, підконтрольний і підзвітний
проректору з науково-дослідної роботи НШСУ. Основними завданнями
Відділу є налагодження міжнародних зв’язків та співробітництва
Національної школи суддів України з міжнародними організаціями,
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проектами

міжнародної

технічної

допомоги,

посольствами

країн,

акредитованими в Україні, та закладами суддівської освіти країн Європи і
світу. Наприклад, у 2014 році Відділом було взято участь у наступних
заходах в рамках українсько-канадського проекту «Освіта суддів – для
економічного

розвитку»:

зустріч

з

представниками

Національного

суддівського інституту Канади щодо стану та перспектив співробітництва
в рамках проекту; методологічного семінару з підвищення кваліфікації
суддів-викладачів та розробників навчальних курсів; методологічного
семінару з підготовки курсу «Докази і доказування в кримінальному
судочинстві»; роботі круглого столу з експертного обговорення можливих
змін до тематичного наповнення курсу з тлумачення нормативно-правових
актів на предмет висвітлення ролі Конституції України, Верховного Суду
України, Європейської Конвенції прав та основоположних свобод людини,
рішень Європейського Суду з прав людини; обговоренні та доопрацюванні
змісту 2-тижневої стандартизованої програми для суддів першого року
призначення; засіданні робочої групи з розробки модуля «Перехід прав на
земельну ділянку» курсу з розгляду земельних спорів; засіданні робочої
групи з розробки методичного посібника для суддів-розробників та
викладачів навчальних курсів тощо [168].
Відділ

спеціальної

підготовки

кандидатів

на

посаду

судді

Національної школи суддів України у своїй діяльності підзвітний та
підконтрольний проректору з підготовки кадрів для судових органів
НШСУ. Відділ функціонує у складі п’яти фахівців, а саме: начальника
відділу, трьох головних та одного провідного спеціалістів. Основними
завданнями Відділу є: розроблення програми практичної підготовки
кандидатів на посаду суддів на календарний рік, виходячи із потреби в
державному замовленні для підготовки кандидатів на посаду судді в
НШСУ; організація та контроль за проходженням спеціальної підготовки
кандидатів на посаду суддів у відповідних вищих навчальних закладах та
оцінюванням фахового рівня слухачів НШСУ; перевірка стану готовності
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навчально-методичної

документації

відповідних

вищих

навчальних

закладів до проведення практичної підготовки для кандидатів на посаду
судді; контроль за виконанням у відповідних вищих навчальних закладах
графіків: навчального процесу, проведення стажування слухачів, розкладів
занять, підсумкової атестації [133].
Відділи підготовки суддів та працівників апаратів судів також є
структурними

підрозділами

Національної

школи

суддів

України.

Координацію діяльності зазначених Відділів здійснює проректор з
підготовки кадрів для судових органів НШСУ. Основними завданнями
Відділів є організаційне забезпечення навчального процесу, а саме:
підготовки суддів, призначених на посаду вперше; підготовки суддів,
призначених на посаду безстроково; підготовки суддів, призначених на
адміністративні посади; періодичне навчання суддів з метою підвищення
рівня кваліфікації; підготовки працівників апаратів судів.
Крім

того,

у

складі

Національної

школи

суддів

України

функціонують 5 регіональних відділень, а саме: Дніпропетровське,
Львівське, Одеське, Харківське та Чернівецьке. Вказані відділення були
створені з метою оптимізації заходів підготовки суддівського корпусу та
наближення їх до регіональної мережі судів.
Національна школа суддів України у своєму складі має також кілька
дорадчих органів, а саме:
– Науково-методичну раду Національної школи суддів України –
консультативно-дорадчий орган, створений для організації науководослідної діяльності Національної школи суддів України. Так, наприклад,
17 квітня 2014 року відбулося засідання Науково-методичної ради
Національної школи суддів України на якій були винесені та розглянуті
такі питання: 1) реалізація цілі 2 Стратегічного плану розвитку НШСУ на
2014-2018 роки – здійснення науково-дослідної діяльності; 2) Програма
анонімного

тестування

кандидатів

на

посаду

судді;

3) Програма

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 4) Концепція журналу
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«Слово Національної школи суддів України»; 5) дистанційний навчальний
курс «Суддівська етика».
В підсумку обговорення було зазначено, що саме НШСУ, відповідно
до покладених на неї обов’язків, має стати центром науково-методичного
забезпечення діяльності судової системи в цілому. Учасникам засідання
було презентовано оновлену Програму анонімного тестування (іспиту)
кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних
знань у галузі права [221];
– Ректорат Національної школи суддів України – постійно діючий
робочий орган управління, який функціонує для оперативного вирішення
питань

навчальної,

науково-дослідної,

кадрової

та

фінансово-

господарської діяльності, що потребують колегіального обговорення в
Національній школі суддів України;
З метою забезпечення організації та проведення процедур закупівлі
для потреб Національної школи суддів України за бюджетні кошти у
відповідності з вимогами Закону України «Про здійснення державних
закупівель» [149] у складі НШСУ функціонує Комітет з конкурсних торгів
Національної школи суддів України (далі – Комітет).
До складу Комітету входить не менше п’яти осіб. Членство в
Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами НШСУ та учасника
чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може
вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо
вибору переможця процедури закупівлі.
Комітет у процесі роботи забезпечує реалізацію таких функцій:
1) планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно
до затвердженого кошторису; 2) складення та затвердження річного плану
державних

закупівель;

3) здійснення

вибору

процедури

закупівлі;

4) проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
5) забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного
вибору переможця; 6) надання роз’яснення особам, що виявили намір
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взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних
торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх
відповідних запитів; 7) організація приймання, зберігання, розкриття
пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій),
забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі
критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних
торгів

(кваліфікаційній

документації);

8) проведення

переговорів

з

учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;
оформлення

документів,

необхідних

для

погодження

застосування

процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством
порядку; 9) забезпечення

складання,

затвердження

та

зберігання

відповідних документів з питань державних закупівель, визначених
Законом;

10) оприлюднення

інформації

про

здійснення

закупівель

відповідно до вимог Закону; 11) ведення необхідної звітності щодо
здійснення

процедур

закупівель

відповідно

до

вимог

законодавства; 12) вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому
числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань,
зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час
проведення процедури закупівлі; 13) забезпечення надання інформації, у
тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до
органу оскарження; 14) сприяння органам, що здійснюють державне
регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх
повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних
умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних
документів і відповідних пояснень тощо [134].
Отже, з вищевикладеного вбачається, що підрозділи Національної
школи суддів України відповідно до покладених на них завдань:
1) організовують спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;
2) здійснюють підготовку суддів: призначених на посаду судді вперше,
обраних на посаду судді безстроково, призначених на адміністративні
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посади в судах загальної юрисдикції; 3) здійснюють періодичне навчання
суддів з метою підвищення рівня кваліфікації; 4) здійснюють підготовку
працівників апаратів судів; 5) здійснюють науково-дослідну роботу,
спрямовану на вивчення проблем судочинства та його удосконалення;
6) здійснюють науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради
юстиції; 7) налагоджують міжнародне співробітництво та вивчають
міжнародний

досвід

організації

діяльності

судів;

8) опрацьовують

документи, що надходять до НШСУ, готують до них аналітичні, довідкові
та інші матеріали; 9) здійснюють опрацювання проектів рішень, наказів,
доручень, розробляють проекти наказів з організаційних та кадрових
питань; 10) перевіряють за дорученням Ректора виконання законодавчих
актів, виконують доручення та розпорядження центральних органів
виконавчої влади, вивчають й узагальнюють досвід роботи, розробляють
пропозиції щодо вдосконалення діяльності НШСУ; 11) здійснюють
правове

забезпечення

діяльності

НШСУ;

12) готують

аналітичні,

інформаційні та інші матеріали з організаційної, кадрової, науково–
методичної

та

науково-дослідної

організаційно-технічне,

роботи

матеріально-технічне

НШСУ;
та

13) здійснюють
адміністративно-

господарське забезпечення діяльності НШСУ; 14) виконують інші функції
відповідно

до

Регламенту

роботи

Національної

школи

суддів

України [166].
Слід відзначити, що структурні підрозділи Національної школи
суддів України в процесі виконання покладених на них завдань
взаємодіють зі судами загальної юрисдикції, Державною судовою
адміністрацією України та її територіальними управліннями, Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою юстиції та
іншими органами.
Таким чином, можна цілком впевнено сказати, що організаційна
структура

Національної

школи

суддів

України

належить

до
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функціонально-лінійного

типу.

Це

означає,

що

з

одного

боку,

навантаження по організації роботи Національної школи суддів України
розподілено рівномірно між усіма структурними підрозділами і є
незначним для ректора, структурні підрозділи виконують конкретні
функції у своїй сфері діяльності, але з іншого боку, не завжди чітко
визначені межі відповідальності кожного зі структурних підрозділів за
невиконану роботу, виникають труднощі щодо розподілу матеріальнотехнічних ресурсів.

2.3. Компетенція Національної школи суддів України

Компетенція складає самостійний блок адміністративно-правового
статусу Національної школи суддів України. Термін «компетенція»
походить від лат. «сompete» і означає коло повноважень, наданих законом,
статутом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі; знання
і досвід у певній галузі [174, с. 613]; коло питань, в яких хто-небудь добре
обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав [120, с. 289].
У тлумачних словниках компетенція трактується як: «коло питань,
явищ, в яких дана особа авторитетна, має досвід, знання; коло
повноважень, галузь належних для виконання ким-небудь питань,
явищ» [203, с. 358]; «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень
якої-небудь

організації,

установи,

особи» [110,

с. 874];

«колом

повноважень якої-небудь організації, установи або особи [29, с. 445]; «коло
повноважень якого-небудь органа, посадової особи; коло питань, в яких
конкретна особа має знання, досвід» [107, с. 595].
З аналізу наведених тлумачень поняття «компетенція» вбачається,
що вона має завжди свого суб’єкта – фізичну або юридичну особу. Якщо
мова йде про компетенцію фізичної особи, то вона відображає: знання, які
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повинна мати особа; коло питань, в яких особа повинна бути обізнана;
досвід, необхідний для успішного виконання роботи у відповідності з
установленими правами, законами, статутом [39]. Якщо це юридично
особа, то компетенція охоплює коло повноважень (права та обов’язки) цієї
особи.
З точки зору державного управління компетенція розглядається як –
сукупність предметів відання та повноважень (прав і обов’язків), які
надаються суб’єкту управління (органу або посадовій особі) для виконання
відповідних завдань і функцій та визначають його місце в апараті
державного

управління.

Компетенція

державно-владним

шляхом

встановлює обсяг і зміст діяльності суб’єкта державного управління з
одночасним розмежуванням його функцій і функцій інших суб’єктів як по
вертикалі, так і по горизонталі управлінської системи; як встановлена
нормами Конституції та законів України сукупність прав, обов’язків і
предметів відання органів виконавчої влади та їх посадових, службових
осіб, які забезпечують здійснення функцій і завдань виконавчої влади [95,
с. 87].
Ю. М. Тодика та В. Д. Яворський вважають, що компетенція – це,
перш за все, сукупність прав та обов’язків державного органу, а також його
підвідомчість [196, с. 92]. О. Ф. Скакун визначає компетенцію державного
органу як закріплену законом або іншим нормативно-правовим актом
сукупність його владних повноважень (прав та обов’язків), юридичної
відповідальності та предмета відання [173, с. 363]. В. В. Кравченко під
компетенцією розуміє сукупність визначених конституцією та законами
предметів відання і повноважень, де повноваження – це конкретні права та
обов’язки [82,

с. 295].

Ю. О. Тихомиров

під

компетенцією

розуміє

покладений законно на уповноваженого суб’єкта обсяг публічних справ.
До складових компетенції він відносить: нормативно встановлені цілі,
предмети відання як юридично визначені сфери та об’єкти впливу, владні
повноваження [194, С. 55–56].
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В. А. Шатіло, розглядаючи компетенцію органу державної влади
відзначає, що компетенція являє собою юридично встановлену «систему
координат», за допомогою якої можна чітко встановити належність
конкретної справи до «сфери володарювання» певного органу та
конкретну роль останнього у вирішенні цієї справи. Елементами
компетенції є юридичні явища, які дають можливість робити висновок про
«належність», правомочність владного органу у конкретних публічних
правовідносинах. Ані функції, ані завдання зробити такий висновок
можливості не дають. «Належність» органу визначається іншими двома
чинниками: підвідомчістю і повноваженнями. Саме ці юридичні явища і є
елементами компетенції органів публічної влади. Адже аналізуючи
законність дій органів влади, завжди виходять саме з двох критеріїв: чи
входить дана справа у сферу «володарювання» цього органу та чи мав він
право діяти саме таким чином [211].
Компетенцію також визначають як сукупність предметів відання,
функцій, повноважень, прав і обов’язків органу державної влади, органу
місцевого самоврядування або їх посадової особи чи службової особи, що
визначаються конституцією [140, с. 210]. За своєю природою компетенція
органів виконавчої влади, відзначає В. Б. Авер’янов, – це юридичне
відображення

(опосередкування)

покладених

на

них

функцій

у

спеціальних, так званих компетенційних (або статусних) нормативноправових актах шляхом закріплення цілей, завдань і необхідного для їх
реалізації

комплексу

прав

і

обов’язків,

тобто

державно-владних

повноважень [6, с. 265].
Таке розуміння поняття компетенції дає можливість дійти висновку,
що юридично закріплена компетенція надає Національній школі суддів
України визначені владні повноваження, закріплене коло прав та
обов’язків, об’єкти впливу, що передбачені Законом України «Про
судоустрій і статус суддів», Статутом Національної школи суддів України
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та іншими нормативно-правовими актами, які утворюють правову основу
її діяльності.
Законодавець чітко окреслює компетенцію Національної школи
суддів України у низці нормативно-правових актів (Закон України «Про
судоустрій і статус суддів», Статут Національної школи суддів України,
Регламент роботи Національної школи суддів України тощо). Тому, з
метою визначення змісту компетенції Національної школи суддів України
у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи
України, виникає необхідність у аналізі значної кількості нормативних
актів різної юридичної сили.
Аналіз компетенційних норм Національної школи суддів України
свідчить про те, що компетенція Національної школи суддів України може
структурно бути поділена на: функціональну, територіальну та нормативну
(правозастосовну).
Предметом функціональної компетенції виступають повноваження
Національної школи суддів України щодо виконання покладених на неї
функцій. Так, наприклад, з метою організації діяльності Національна
школа суддів України для виконання своїх завдань має право:
1) від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові і особисті
немайнові права;
2) створювати та мати регіональні відділення. Бути засновником,
співзасновником друкованих видань, включаючи фахові;
3) звертатися

до

компетентних

органів

державної

влади

з

пропозиціями щодо вдосконалення чинного законодавства;
4) здійснювати будь-яку іншу діяльність у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З метою виконання фінансово-господарської функції Національна
школа суддів України має право: отримувати згідно із законодавством
України кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання,
транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств,
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установ, організацій, у тому числі і благодійних організацій, фізичних осіб,
громадських організацій, міжнародних організацій, установ, фондів тощо;
створювати власні або використовувати на договірних умовах інші
матеріально-технічні

бази;

здійснювати

капітальне

будівництво,

реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на
договірних умовах; спрямовувати кошти на будівництво та благоустрій
соціально-побутових об’єктів тощо [176].
Функція кадрового забезпечення в Національній школі суддів
України здійснюється відділом по роботі з персоналом (далі – Відділ). З
метою її реалізації Відділ:
1) забезпечує

НШСУ

працівниками

необхідних

професій,

спеціальностей і кваліфікацій згідно з рівнем та профілем отриманої ними
підготовки та ділових якостей;
2) веде

встановлену

звітно-облікову

документацію,

здійснює

підготовку державної статистичної звітності із кадрових питань;
3) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення
трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням
службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного
впливу;
4) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників НШСУ;
5) проводить заходи щодо формування стабільного трудового
колективу та іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про
працю;
6) забезпечує

постійне

вдосконалення

процесів

управління

персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціальнопсихологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи,
створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації
кадрової документації.
Реалізуючи функцію контролю на внутрішньо-організаційному рівні
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Національна школа суддів України в особі Відділу документального
забезпечення та контролю Національної школи суддів України має право:
1) одержувати від працівників НШСУ інформацію з питань за
напрямками роботи;
2) перевіряти стан діловодства в структурних підрозділах НШСУ і
вимагати від їх керівників усунення виявлених недоліків за окремим
дорученням керівництва НШСУ;
3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів НШСУ
працівників до розробки та здійснення заходів, відповідальним за
проведення яких є відділ організаційного забезпечення діяльності та
контролю;
4) здійснювати контроль за виконанням планів роботи структурних
підрозділів НШСУ тощо.
Слід також відзначити, що контроль за дотриманням строків
виконання документів, визначених законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України та дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Державної
судової адміністрації України, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Вищої ради юстиції, що стосуються діяльності НШСУ
здійснює безпосередньо Ректор. Ректор також може контролювати
виконання документів, за якими строки встановлені Керівництвом НШСУ.
Контроль за виконанням інших документів разом із правом підпису
відповіді може бути передано Ректором проректору, якому доручається
організація виконання. Контроль за виконанням наказів Ректора НШСУ
здійснює Керівництво або керівник структурного підрозділу, визначений у
наказі. Виконання документів у НШСУ контролює проректор по
забезпеченню організаційної діяльності. Організація виконання документів
у НШСУ включає взяття документів на контроль, визначення форм і
методів контролю, перевірку ходу своєчасного доведення документів до
виконавця, контроль за станом виконання, зняття документів із контролю,
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направлення виконаного документа до справи, облік, узагальнення та
аналіз результатів виконання документів, інформування Керівництва про
хід та результати їх виконання [166].
Крім того, координація роботи працівників структурних підрозділів з
питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється
керівництвом під безпосереднім контролем керівників відповідних
структурних підрозділів. Узгодження діяльності структурних підрозділів
НШСУ є обов’язковим: при плануванні роботи, виконанні наказів; під час
розроблення проектів спільних документів (наказів, інформаційних листів,
методичних посібників, інших документів); при вивченні та узагальненні
роботи НШСУ в цілому та з окремих напрямків діяльності; з інших питань,
які потребують взаємодії при їх вирішенні (п.п. 2.12 Регламенту роботи
НШСУ) [166].
З метою забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для
судової системи України Національна школа суддів України має право:
1) в разі потреби (з урахуванням особливостей організації навчального
процесу та умов праці слухачів тощо) може здійснювати перерозподіл
кількості днів між сесіями в межах їх загальної тривалості на весь термін
навчання;
2) після узгодження з Державною судовою адміністрацією України та
вищими спеціалізованими судами визначати перелік баз стажування, а також
проводити розподіл слухачів за конкретними базами стажування;
3) здійснювати

загальне

оцінювання

результатів

проходження

кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки спільно з Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України шляхом сумування балів, отриманих
за підсумками її теоретично-практичної частини та стажування у ході
здійснення поточного контролю, а також надавати Загальний висновок про
проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді;
4) формувати список кандидатів на посади суддів-викладачів на підставі
їх письмових заяв;
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5) подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України по
кожній кандидатурі у списку викладачів інформацію про їх професійну
діяльність з додаванням копій відповідних документів (дипломів,
атестатів, свідоцтв, сертифікатів тощо) [137] тощо.
Реалізуючи науково-дослідну діяльність Національна школа суддів
України має право:
1) одержувати від відповідних державних органів, включаючи
судові, документи та інші матеріали, необхідні для науково-дослідної
діяльності;
2) для проведення наукових досліджень утворювати тимчасові творчі
колективи (у тому числі на контрактній основі) у складі науковців,
найбільш досвідчених працівників та висококваліфікованих спеціалістів у
відповідних галузях науки;
3) для комплексного дослідження проблем судочинства створювати
робочі групи, до складу яких можуть входити провідні фахівці НШСУ,
працівники судової системи, інших наукових установ, міжнародних
інституцій, громадських правничих організації тощо.
Територіальна компетенція визначає просторово-територіальні межі
дії Національної школи суддів України. Нагадаємо, що Національна школа
суддів України у своєму складі має 5 регіональних відділень, а саме – у
Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та Чернівцях.
Наприклад, основним завданням Одеського регіонального відділення
Національної школи суддів України є організація та проведення
підготовки суддів, періодичного навчання суддів з метою підвищення
рівня кваліфікації та підготовки працівників апаратів місцевих судів
Одеської, Миколаївської, Херсонської областей [136].
Харківське регіональне відділення Національної школи суддів
України здійснює організацію та проводить підготовку, підвищення
кваліфікації суддів та працівників апаратів місцевих судів Харківської,
Полтавської, Сумської областей [138]. Львівське регіональне відділення
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Національної школи суддів України здійснює організацію та проводить
підготовку суддів, періодичне навчання суддів та підготовку працівників
апаратів

місцевих

судів

Львівської,

Рівненської,

Волинської,

Закарпатської, Івано-Франківської областей і суддів та працівників
апаратів Чернівецького, Тернопільського, Хмельницького
адміністративних

судів

та

господарських

судів

окружних

Чернівецької,

Тернопільської, Хмельницької областей [135].
Нормативна (правозастосовна) компетенція визначає та розмежовує
повноваження Національної школи суддів України щодо підготовки,
видання відповідних нормативно-правових актів. Так, організація роботи
щодо порядку опрацювання, прийняття, перегляду, скасування та
зберігання нормативних актів НШСУ визначається порядком, що
затверджується наказом Ректора. Нормативні акти НШСУ розробляються
керівниками відповідних структурних підрозділів; погоджуються з
керівниками структурних підрозділів, до компетенції яких відносяться
порушені

питання,

начальниками

юридичного

відділу,

відділу

документального забезпечення та контролю, проректором, у сфері
функціональних повноважень якого знаходиться структурний підрозділ, та
проректором по забезпеченню організаційної діяльності, після чого
затверджуються Ректором.
Підготовка проектів наказів та доручень здійснюється відповідно до
Інструкції з діловодства в НШСУ. Накази мають відповідати вимогам
законодавства та видаватися лише в межах компетенції НШСУ. Керівник
відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого відносяться
порушені питання, погоджує проект наказу візою, в якій має бути:
найменування посади, підпис, ініціали й прізвище особи, яка візує
документ, дата візування. Крім того, проект наказу з основної діяльності
погоджується з керівниками всіх керівників структурних підрозділів, до
компетенції яких відносяться питання, порушені в цьому проекті; з
начальником відділу організаційного забезпечення діяльності та контролю
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щодо відповідності вимогам діловодства, передбачених Інструкцією з
діловодства в НШСУ; керівником юридичного відділу щодо відповідності
чинному законодавству; проректором, у сфері повноважень якого
знаходяться питання, та проректором по забезпеченню організаційної
діяльності [166].
Підсумовуючи відзначимо, що юридично закріплена компетенція
надає Національній школі суддів України визначені владні повноваження,
закріплене коло прав та обов’язків, об’єкти впливу, що передбачені
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Статутом Національної
школи суддів України та іншими нормативно-правовими актами, які
утворюють правову основу її діяльності.
Структурно компетенція Національної школи суддів України
складається

з:

1) функціональної;

2) територіальної;

3) нормативної

(правозастосовної) компетенції. Предметом функціональної компетенції
виступають повноваження Національної школи суддів України щодо
виконання покладених на неї функцій. Територіальна компетенція
визначає просторово-територіальні межі дії Національної школи суддів
України.

Нормативна

(правозастосовна)

компетенція

визначає

та

розмежовує повноваження Національної школи суддів України щодо
підготовки, видання відповідних нормативно-правових актів.

2.4. Юридична відповідальність Національної школи суддів
України та її працівників

Ефективність функціонування Національної школи суддів України
значною мірою залежить від належного виконання зобов’язань, які стоять
перед НШСУ у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової
системи України та здійсненні науково-дослідної діяльності, а також від
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стану

дотримання

Національної

дисципліни

школи

суддів

і

законності

України.

Тому

усіма

працівниками

питання

юридичної

відповідальності Національної школи суддів України, як юридичної особи
публічного права, та її працівників (посадових та службових осіб) не
тільки є актуальним, але й представляє як науковий так і практичний
інтерес.
Перш ніж охарактеризувати особливості юридичної відповідальності
Національної школи суддів України та її працівників, пропонуємо
спочатку звернути увагу на етимологічне значення поняття «юридична
відповідальність», а також з’ясувати, хто саме із працівників Національної
школи суддів України відноситься відповідно до посадових та службових
осіб.
Поняття

«юридична

відповідальність»

являється

однією

з

центральних системоутворюючих категорій юридичної науки, а теорія
юридичної відповідальності – є, відповідно, однією із головних проблем
сучасної правової науки [97].Саме тому в сучасній правовій науці й досі
тривають дискусії щодо ознак юридичної відповідальності, її особливостей
та змісту понятійного апарату. Кожен із фахівців, науковців, практиків
наголошують на тих чи інших особливостях юридичної відповідальності,
підкреслюючи її особливу природу та значимість в юридичній науці.
В термін «відповідальність» подекуди вкладається різний зміст, але
найбільш часто маються на увазі обов’язок та покарання. В першому
випадку мова йде про активний аспект відповідальності, в якому вона
виступає як усвідомлення особою свого місця в суспільстві, своєї ролі в
суспільному

прогресі,

особистої

участі

в

справах

держави.

Відповідальність в цьому змісті є своєрідним моральним й політичним
регулятором поведінки. Інтерес до цього аспекту відповідальності набув
особливого звучання, коли стало можливим юридично виправдати навіть
жорстокий і нелюдський злочин [219, с. 128].
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В

другому

випадку

відповідальність

розглядається

в

ретроспективному аспекті – як відповідальність за діяння, що мало місце в
минулому. В цьому разі вона полягає, з одного боку, у зазнанні особою
несприятливих наслідків своєї поведінки, а з другого – у завданні цій особі
певних позбавлень та обмежень, адекватній негативній реакції суспільства
на її вчинок. Деякі вчені взагалі вважають, що про юридичну
відповідальність можна говорити лише в плані покарання (в широкому
розумінні цього слова) [47].
Юридична відповідальність, як відзначає К. В. Басін, це засіб
державного впливу на поведінку суб’єктів, що в разі активного
добровільного

виконання

обов’язку

передбачає

застосування

заохочувальних засобів, а в разі скоєння правопорушення викликає
охоронні правовідносини та можливість застосування засобів примусового
характеру [17,

с. 31].

Це

праводієздатність

будь-якої

фізичної

чи

юридичної особи звітувати державі з власної ініціативи або примусово за
результати власної правомірної чи неправомірної поведінки (діяльності) та
зазнавати з боку держави оцінки (санкції на застосування покарання чи
заохочення) такої поведінки (діяльності) [181, С. 51–57].
Юридичну відповідальність, на думку В. І. Гойман, необхідно
розглядати як у широкому так і у вузькому значенні. У широкому
розумінні

юридична

відповідальність –

це

відношення

особи

до

суспільства і держави, до інших осіб з точки зору виконання нею певних
вимог, свідомого і правильного розуміння громадянином своїх обов’язків
по відношенню до суспільства, держави та інших осіб, а у вузькому –
реакція держави на скоєне правопорушення. В даному випадку юридична
відповідальність є обов’язком особи перетерплювати певні позбавлення
державно-владного
правопорушення [188,

характеру,
с. 241].

передбачені
Юридична

законом,

за

скоєне

відповідальність –

це,

насамперед, правове явище, що розглядається в динаміці, сутністю якого є
взаємозв’язок

диспозиції

та

санкції

правової

норми,

позитивної
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відповідальності, заходи державного примусу, які забезпечують відповідну
поведінку осіб [91, с. 361].
Так чи інакше, юридична відповідальність нерозривно пов’язана з
державою, що накладає серйозний відбиток на її зміст. Це виявляється в
тому, що органи державної влади вимагають від певної особи відповіді за
скоєний нею проступок а головне – ця особа повинна зазнати позбавлень,
передбачених правовими санкціями. В результаті, відповідно, юридична
відповідальність знаходить свій вираз в реалізації санкції. Таким чином,
юридична відповідальність є важливим елементом правового регулювання
суспільних відносин, сутність якого полягає в цілеспрямованому впливі на
поведінку індивідів за допомогою юридичних засобів. Завдяки цьому
комплексному впливу стає можливим гідне впорядкування суспільних
відносин, надання їм певної системності та стабільності, уникнення різких
загострень

соціальних

конфліктів,

максимально

можливе

втілення

принципів соціальної справедливості. Існування права як регулятора
суспільних

відносин

в

усі

часи

обумовлене

саме

необхідністю

підтримувати правопорядок у неоднорідному, сповненому внутрішніх
протиріч суспільстві задля запобігання будь-яким небажаним відхиленням
від встановлених правил поведінки [47].
Таким чином, юридична відповідальність являє собою закріплену в
нормах права соціальну відповідальність [173, С. 436–438]. Вона є одним із
ключових елементів правової системи суспільства, необхідність якої, як
правового оформлення відповідальності, знаходить своє пояснення в
цінності самого права, об’єктивній властивості, яка робить його одним із
найефективніших регулятором поведінки особи та суспільних відносин в
цілому. Юридична відповідальність, виступає діалектикою поєднання
свободи та обов’язку, адже правова свобода нерозривно пов’язана із
правовим обов’язком, інакше би вона перетворилась у свавілля [72].
Як
юридична

самостійний

елемент

відповідальність

механізму

характеризується

правового

регулювання

наступними

ознаками:
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1) юридична відповідальність настає лише за скоєне правопорушення
(протиправну, винну дію чи бездіяльність); 2) основною підставою
застосування юридичної відповідальності є склад правопорушення
(суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна та об’єктивна сторони); 3) юридична
відповідальність встановлюється

державою

в

нормах

права

(до

правопорушників застосовуються санкції відповідних норм); 4) юридична
відповідальність застосовується компетентними державними органами,
уповноваженими особами й іншими суб’єктами, що мають таке право,
відповідно до встановленої процедури; 5) юридична відповідальність
проявляється

в

негативних

юридичних

наслідках

особистісного,

організаційного та майнового характеру для правопорушника; 6) юридична
відповідальність є видом державного впливу (примусу) та реалізується
через покарання чи відновлювальні заходи [190, с. 141].
Відзначимо, що в Україні основні засади функціонування інституту
юридичної відповідальності закріпленні у ст.ст. 58, 60, 61, 62, 63, 92
Конституції України [77]. Відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції України
юридична

відповідальність

наступає

у

виді

цивільно-правової,

кримінальної, адміністративно-правової та дисциплінарної виключно на
підставі закону за вчинення відповідних правопорушень.
В рамках нашого дисертаційного дослідження ми звернемо увагу на
правові засади юридичної відповідальності Національної школи суддів
України, як юридичної особи публічного права, а також на підстави та
порядок застосування дисциплінарної та адміністративної відповідальності
до службових і посадових осіб Національної школи суддів України, адже
саме ці види юридичної відповідальності найчастіше застосовуються до
працівників НШСУ.
Правові засади юридичної відповідальності Національної школи
суддів України, як юридичної особи публічного права, визначені у п. 10
«Відповідальність

Національної

школи

суддів

України»

Статуту

Національної школи суддів України [176] де зазначено, що Національна
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школа суддів України відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є
в її розпорядженні згідно з законодавством України. І тут постає питання:
у яких же випадках Національна школа суддів України повинна
відповідати за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні, і
до якого виду юридичної відповідальності її може бути притягнуто?
Аналіз чинного законодавства України дозволяє стверджувати, що
інститут

юридичної

відповідальності

(адміністративної,

цивільної)

юридичних осіб перебуває в процесі становлення. Він остаточно не
сформувався і містить значні суперечності, прогалини, однак, заперечувати
його існування немає жодних підстав. Щодо Національної школи суддів
України, то вона може нести лише цивільну відповідальність за винні дії
своїх

працівників.

Відповідно

до

ст. 1172

Цивільного

кодексу

України [210] юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану
їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових)
обов’язків. При цьому особі, що позивається, може бути відшкодована як
матеріальна, так і моральна шкода (Конституція України, ст.ст. 1166, 1167
Цивільного кодексу України).
Переходячи до вивчення питання юридичної відповідальності
працівників (посадових та службових осіб) Національної школи суддів
України, необхідно спочатку визначитися хто саме із працівників
Національної школи суддів України відноситься відповідно до посадових
та службових осіб.
Роз’яснення щодо віднесення працівників Національної школи
суддів України до службових та посадових осіб міститься у Проекті
Регламенту
розміщеного

Національної
на

школи

офіційному

суддів

сайті

України

Національної

(нова

редакція),

школи

суддів

України [162]. Відповідно до глави 1 розділу 2 Проекту Регламенту
працівники Національної школи суддів України відповідно до посад, які
вони обіймають, поділяються на службових осіб і посадових осіб наукововикладацького складу.
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До службових осіб НШСУ, які пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, відносяться:
ректор, проректори, керівник апарату, начальники самостійних відділів,
директори регіональних відділень, помічники та секретарі ректора і
проректорів, головні і провідні спеціалісти. До посадових осіб наукововикладацького складу відносяться: головні наукові співробітники, провідні
наукові співробітники, старші наукові співробітники, молодші наукові
співробітники, викладачі. Усі працівники Національної школи суддів
України чинним законодавством віднесені до державних службовців [162].
Основним видом юридичної відповідальності службових та посадових
осіб Національної школи суддів України є дисциплінарна відповідальність.
Адже дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, які
визначають порядок використання робочого часу, мають за мету сприяти
вихованню у працівників сумлінного ставлення до праці, подальшому
зміцненню трудової дисципліни, організації праці, високій якості роботи,
підвищенню продуктивності є обов’язком для усіх працівників Національної
школи суддів України.
Підставою

дисциплінарної

відповідальності

працівників

Національної школи суддів України є вчинення ними дисциплінарного
проступку. Як зауважує В. О. Козбаненко, - це винне порушення
службових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку,
зокрема трудової дисципліни. Під порушенням трудової дисципліни він
розуміє невиконання або неналежне виконання державним службовцем
покладених на нього обов’язків. Окремі категорії службовців підлягають
відповідальності також за проступки, морально не сумісні з гідністю і
призначенням
державних

служби.

службовців

Статути

про

установлюють

дисципліну деяких
відповідальність

за

категорій
негідну

поведінку, навіть якщо вона мала місце не при виконанні ними службових
обов’язків [46, с. 640].
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Слід

відзначити,

що

чинне

законодавство,

що

регулює

дисциплінарну відповідальність та законодавство про державну службу в
Україні, на відміну від адміністративного та кримінального, не дає
визначення поняття дисциплінарного проступку державного службовця. У
Законі України «Про державну службу» [145] закріплено лише перелік
підстав, за вчинення яких державний службовець підлягає дисциплінарній
відповідальності, а саме: невиконання чи неналежне виконання службових
обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень,
пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує державний
орган, в якому він працює. Отже, дисциплінарний проступок – це винне
протиправне
обов’язків,

порушення
за

державним

вчинення

якого

до

службовцем
нього

своїх

трудових

застосовуються

заходи

дисциплінарного покарання.
Крім того, дисциплінарна відповідальність службових та посадових
осіб Національної школи суддів України наступає не тільки за порушення
норм Закону України «Про державну службу», але й за порушення етичноморальних правил поведінки, які визначені у спеціальних нормативноправових актах (Закон України «Про правила етичної поведінки» [154],
Загальні правила поведінки державного службовця, затверджених наказом
Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року
№ 214 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 листопада
2010 року за № 1089/18384 [147]).
Відсутність

у

вищезазначених

нормативно-правових

актах

визначення поняття дисциплінарного проступку державного службовця, на
нашу думку, є суттєвим недоліком, який законодавець, нажаль, не
поспішає виправити. Адже чітко визначене поняття дисциплінарного
проступку

державного

службовця

дозволило

б,

при

притягненні

останнього до дисциплінарної відповідальності, виокремити як ознаки так і
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охарактеризувати склад дисциплінарного проступку вчиненого державним
службовцем.
Щодо визначення поняття дисциплінарного проступку, то в
юридичній літературі думки науковців також різняться. Так, на думку
Ю. М. Полєтаєва, під дисциплінарним проступком у трудовому праві слід
розуміти

винне,

протиправне

(але

виключаюче

кримінальну

відповідальність) невиконання трудових обов’язків, їх нездійснення,
перевищення повноважень, що забезпечують процес праці, особою, яка
перебуває в трудових правовідносинах з конкретною організацією [127,
с. 64].

В. С. Венедіктов

під

дисциплінарним

проступком

розуміє

протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність),
що посягає на службову дисципліну шляхом невиконання або неналежного
виконання посадовою чи службовою особою своїх службових обов’язків,
порушення встановлених обмежень, зловживання наданими правами або
вчинення проступку, який ганьбить його як державного службовця, чи
дискредитує орган, в якому він працює [31, с. 155]. Як відзначає М. І. Іншин,
свідоме (винне) невиконання або неналежне виконання державним
службовцем своїх посадових обов’язків може виявлятись у навмисному
порушенні правил службового розпорядку, посадових інструкцій, наказів
начальників

і

керівників,

морально-етичних

вимог,

обумовлених

специфікою проходження служби в цих органах [65, С. 360–361].
Слід

відзначити,

що

важливим

аспектом

дисциплінарної

відповідальності державних службовців є те, що їх діяння можна вважати
дисциплінарним проступком лише тоді, коли наявні всі обов’язкові ознаки
складу такого проступку. З огляду на це, пропонуємо розглянути склад
дисциплінарного проступку, а саме: об’єкт, суб’єкт, об’єктивну та
суб’єктивну сторони.
Загальним об’єктом дисциплінарних проступків є дисципліна –
становище, за якого усі суб’єкти правовідносин влади і підпорядкування
неухильно повинні додержуватися певних правил та встановленого порядку,
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які визначені законами, статутами та положеннями [33, c. 39].
Суб’єктом дисциплінарного правопорушення може бути тільки
фізична осудна особа [11, с. 15], а обов’язковою вимогою до суб’єкта – є
наявність певного правового стану правопорушника [85, с. 14]. Працівники
(службові та посадові особи) Національної школи суддів України мають
виконувати визначені службові функції, і перебувати (за трудовим
договором, контрактом) у трудовому колективі НШСУ. Наявність цих
ознак є необхідною умовою притягнення працівників Національної школи
суддів України до дисциплінарної відповідальності.
Об’єктивну

сторону

дисциплінарних

проступків

працівників

Національної школи суддів України характеризують такі елементи як:
1) протиправне діяння (дія чи бездіяльність); 2) шкідливі наслідки, які
настали внаслідок вчиненого проступку; 3) причинний зв’язок між діянням
і шкідливими наслідками; 4) час і місце вчинення дисциплінарного
проступку.
Діяння (дія чи бездіяльність), як відзначає В. С. Венедіктов, має бути
обов’язково протиправним. Протиправність діяння полягає в невиконанні
або у неналежному виконанні трудових обов’язків, установлених трудовим
законодавством,

статутами,

положеннями,

правилами

внутрішнього

трудового розпорядку, колективним і трудовим договором. Важливе
значення має час скоєння порушення трудової дисципліни, оскільки за
загальним правилом порушення трудової дисципліни вважається таким,
якщо воно сталося в робочий час [30, С. 17–23]. Для дисциплінарних
проступків, як відзначає Л. О. Сироватська, характерна відсутність (за
деяким винятком) закріплення в нормативних актах конкретного складу
дисциплінарних правопорушень і прив’язки їх до конкретних санкцій. В
одних випадках законодавець прямо вказує діяння, яке заборонено
скоювати (наприклад, прогул або поява на роботі у нетверезому стані ) в
інших – фіксує обов’язки суб’єктів і їх невиконання розцінює як
протиправні. Другий засіб більше характерний для регулювання трудових
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відносин[182, с. 84].
Суб’єктивну

сторону

дисциплінарного

проступку

працівників

Національної школи суддів України характеризує вина. Як і в інших
різновидах юридичної відповідальності вина полягає у психічному
ставленні

особи

до

скоєного

протиправного

діяння

і

причинно

обумовленого результату. У залежності від поєднання інтелектуального та
вольового моментів розрізняють такі форми провини: 1) умисел (прямий і
не

прямий)

та

2) необережність

(самовпевненість

та

нехтування

небезпекою) [86, с. 91].
Дисциплінарний проступок вважається скоєним з умислом, коли
особа, яка його скоїла, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи
бездіяльності, передбачала їх шкідливі наслідки і бажала або свідомо
допускала

настання

таких

наслідків.

Дисциплінарний

проступок

вважається скоєним по необережності, коли особа, яка його скоїла,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не
передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і
могла їх передбачити. Усвідомлення працівником протиправності діяння
необхідне для встановлення його провини. Якщо працівник знає, що не
виконання або не належне виконання службових обов’язків, зловживання
повноваженнями і порушення заборони протиправне і скоює ці діяння, він
чинить винно [86, с. 91].
Разом

з

тим,

слід

відзначити,

що

для

дисциплінарної

відповідальності характерніша така форма вини як необережність
(легковажність і самовпевненість). Залежно від випадку може мати місце і
непрямий умисел (порушення норм техніки безпеки працівником). Таким
чином, як відзначає Л. Ю. Прогонюк, для того щоб не виникали
розбіжності на практиці при визначенні наявності вини у діях працівника
та не застосовувалася аналогія з нормами інших галузей права, слід
включити до нового Трудового кодексу України поняття вини і визначити
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її форми [160]. На думку О. В. Константия, не можна обмежуватися лише
навмисною формою вини, остільки адміністративні проступки вчиняються
й через протиправне недбальство [76, с. 69].
Спираючись

на

наведене,

можемо

назвати

такі

ознаки

дисциплінарного проступку: 1) ним можуть бути як дії, так і бездіяльність,
визначені в законі як невиконання чи неналежне виконання трудових
(службових) обов’язків; 2) відповідальність за його вчинення настає
виключно за винні дії, тобто вина є обов’язковою ознакою; 3) виражається
у виді порушень трудових (службових) обов’язків працівника; 4) за його
вчинення на працівника може бути накладено дисциплінарне стягнення.
Отже, дисциплінарним проступком визнається невиконання або неналежне
виконання саме трудових обов’язків. Інакше кажучи, якщо йдеться про
невиконання громадських доручень, недотримання моральних чи етичних
норм, це не може тягти за собою дисциплінарну відповідальність, хоча
окремі категорії працівників за порушення моральних, етичних чи інших
норм, дотримання яких передбачено спеціальними нормативними актами,
можуть бути притягнуті до такої відповідальності [27].
На підставі вищевикладеного зазначимо, що підставою притягнення
працівників (посадових та службових осіб) Національної школи суддів
України

до

дисциплінарної

відповідальності

є

вчинення

ними

дисциплінарного проступку – винного протиправного порушення вимог
Закону України «Про державну службу» чи інших нормативно-правових
актів щодо державної служби, зокрема: 1) невиконання або неналежне
виконання ними службових обов’язків; 2) перевищення своїх службових
повноважень; 3) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням
державної служби; 4) вчинення вчинків, які можуть ганьбити їх як
державних службовців або дискредитувати державну установу в якій вони
працюють.
За

систематичне

невиконання

працівником

(службовою

чи

посадовою особою) Національної школи суддів України без поважних
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причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи
правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до ст. 147
Кодексу законів про працю України [69] (далі – КЗпП України) може бути
застосовано тільки один з наступних заходів дисциплінарного стягнення:
догана чи звільнення з роботи. Звільнення, як дисциплінарне стягнення,
застосовується відповідно до пп. 3, 4, 7, 8 ст.ст. 40, 41 КЗпП України.
Перед застосуванням дисциплінарного стягнення адміністрація
Національної школи суддів України повинна отримати від порушника
трудової дисципліни письмове пояснення. Звільнення як дисциплінарне
стягнення

може

бути

застосоване

за

систематичне

невиконання

працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку,
якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також
за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп’яніння.
Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення
працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Слід відзначити,
що дисциплінарні стягнення застосовуються наказом ректора Національної
школи суддів України. Крім того, керівництво НШСУ має право передати
питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового
колективу замість застосування дисциплінарного стягнення.
Працівники Національної школи суддів України несуть також
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі внаслідок
порушення покладених на них трудових обов’язків. У разі покладення на
працівника матеріальної відповідальності, права і законні інтереси
працівників

гарантуються

шляхом

встановлення

відповідальності

виключно за пряму дійсну шкоду в межах і порядку, передбачених
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законодавством
відповідальності

Отже,
до

застосування

службових

та

заходів

посадових

дисциплінарної

осіб,

як

відзначає

В. В. Лазарєв, переслідує загальні цілі юридичної відповідальності в
сучасному суспільстві, а саме: захист правопорядку та законності, а також
має своєю метою відновлення порушених державно-службових відносин
та

запобігання

негативним

наслідкам

вчиненого

правопорушення,

зміцнення у працівників поваги до законності, прав та свобод громадян,
вимог присяги, державної дисципліни, а також запобігання новим
правопорушенням [87, с. 207].
Таким

чином,

дисциплінарна

відповідальність

працівників

(службових та посадових осіб) Національної школи суддів України полягає
у

накладенні

на

порушника

трудової

та

службової

дисципліни

несприятливих позбавлень морального чи матеріального характеру, і
слугує одним із дієвих засобів забезпечення законності, трудової
дисципліни в діяльності Національної школи суддів України, а також має
на меті виховання у працівників сумлінного ставлення до праці, подальше
зміцнення трудової дисципліни, організацію праці, високу якість роботи,
підвищення продуктивності тощо.
Наступним

видом

юридичної

відповідальності

працівників

(службових та посадових осіб) Національної школи суддів України є
адміністративна відповідальність.
Адміністративна
різновид

юридичної

відповідальність

становить

відповідальності.

собою

Традиційно

особливий
юридичну

відповідальність пов`язують із застосуванням заходів державного примусу,
розглядають її як передбачену санкціями правових норм реакцію на
правопорушення, як реалізацію, застосування і здійснення санкцій.
Застосування

заходів

юридичної

відповідальності

тягне

для

правопорушника обтяжливі наслідки майнового, морального чи іншого
характеру, які він зобов’язаний виконати. Тим самим правопорушник
«тримає відповідь» перед державою за неправомірну поведінку [2, с. 6].
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Адміністративна відповідальність виступає, з одного боку, як необхідний
елемент механізму державного управління і є фактично різновидом
державно-управлінських відносин, а з іншого боку, вона виступає засобом
охорони всіх суспільних відносин, які потрапляють до сфери державного
управління. При цьому притягнення до адміністративної відповідальності
завершує собою процес реалізації органом державного управління такої
функції державного управління, як контроль [86, с. 39].
Адміністративна відповідальність означає застосування, реалізацію
адміністративного
І. П. Голосніченко,

стягнення.
є

Такий

об’єктивним

підхід,

у

визначенні

як

відзначає

адміністративної

відповідальності. Це обов’язок особи відповідати перед державою в особі
її органу за вчинене протиправне діяння в межах встановленого законом
стягнення. Адміністративна відповідальність характеризується негативною
реакцією держави на протиправні прояви окремих фізичних осіб шляхом
установлення відповідних правил, заборон і адекватних їх порушенням
санкцій відносно порушників. Це, з одного боку, державний примус, міра
стягнення за винне вчинене правопорушення, з іншого – обов’язок винного
нести негативні для нього наслідки [41, с. 7].
Слід відзначити, що в теорії права, адміністративно-правовій науці
немає

одностайності

у

визначенні

поняття

адміністративної

відповідальності. Аналіз юридичної літератури дозволяє виокремити ряд
властивих ознак адміністративної відповідальності, які відрізняють її від
інших видів юридичної відповідальності. До таких ознак відносяться:
1) фактичною підставою адміністративної відповідальності є вчинення
особою

адміністративного

проступку;

2) застосування

до

винного

правопорушника особливого покарання, яке є адміністративним за своєю
суттю; 3) адміністративна відповідальність застосовується органом чи
посадовою особою, яким порушник не підпорядковується за родом своєї
діяльності

(ключовим

моментом

є

те,

що

цей

вид

юридичної

відповідальності застосовується органами виконавчої влади і реалізується
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в процесі здійснення ними функцій державного управління, причому
порядок її реалізації встановлюється нормами адміністративного права та
закріплюється у відповідних нормативно-правових актах); 4) застосування
до

правопорушників

особливого

виду

державного

примусу –

адміністративних стягнень [179, с. 7]; 5) процедура (процес) притягнення
до

адміністративної

відповідальності

більш

проста,

оперативна

і

економічна у порівнянні з аналогічними проявами інших видів юридичної
відповідальності (кримінальної та цивільно-правової) [192, С. 15–17]; 6) в
окремих випадках її заходи можуть застосовуватися також при звільнені
від кримінальної відповідальності, тобто за діяння, що містять ознаки
злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки [1, с. 6].
Крім

того,

Д. М.

Бахрахом

виділено

три

основні

підстави

адміністративної відповідальності, а саме: 1) нормативну підставу, тобто
систему

норм,

які

регулюють

адміністративну

відповідальність;

2) фактичну підставу, тобто діяння конкретного суб’єкта, який порушує
правові

приписи,

що

охороняються

адміністративними

санкціями

(адміністративний проступок); 3) процесуальну підставу, тобто акт
компетентного органа про накладання конкретного адміністративного
стягнення за вчинення конкретного адміністративного проступку. Для
настання реальної відповідальності, як зазначає Д. М. Бахрах, необхідно
щоб були всі три підстави і саме в такій послідовності. Перш за все
повинна бути норма, яка встановлює обов’язок і санкцію за її невиконання.
Потім може виникнути фактична підстава – противоправне діяння. При
наявності норми і діяння, яке її порушує, уповноважений суб’єкт у
встановленому законом порядку має право застосувати стягнення за
правопорушення [20, C. 342–344].
Узагальнення зазначених ознак дає можливість об’єднати їх в окреме
поняття адміністративної відповідальності під якою слід розуміти
застосування

до

осіб,

винних

у

вчиненні

адміністративного

правопорушення, передбачених встановлених законом адміністративних
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стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки особистісного,
морального,

майнового

чи

іншого

характеру

і

накладаються

уповноваженими на те органами (посадовими особами) на підставах і в
порядку, передбачених нормами адміністративного права.
Працівники (службові та посадові особи) Національної школи суддів
України притягаються до адміністративної відповідальності на загальних
підставах, окрім випадків вчинення ними корупційних правопорушень.
Порядок та підстави притягнення працівників (службових та посадових
осіб) Національної школи суддів України до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень визначені у Законі України «Про засади
запобігання і протидії корупції» [146].
Підставою притягнення працівників (службових та посадових осіб)
Національної школи суддів України до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності є вчинення ними
корупційного правопорушення – умисного діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене особою, яка є суб’єктом відповідальності за корупційні
правопорушення,

за

яке

законом

установлено

кримінальну,

адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність (ч. 4
ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» [146]).
Частина 5 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» також закріплює поняття корупції під якою слід розуміти
використання особою, яка є суб’єктом відповідальності за корупційні
правопорушення, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка є
суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу
до протиправного використання наданих їй службових повноважень та
пов’язаних із цим можливостей [146].
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Корупційне правопорушення, як і адміністративне правопорушення
має ряд ознак: по-перше, корупційне правопорушення – це виключно
діяння, тобто дія чи бездіяльність, акт зовнішньої поведінки особи, що
відображає його ставлення до інших людей, держави і суспільства. Це
означає, що думки, бажання, інші прояви психічної діяльності особи
юридичного значення не мають; по-друге, до ознак корупційного
правопорушення

належить

його

протиправність,

тобто

зовнішнє

вираженням його суспільної шкідливості. Це означає, що серед усіх діянь,
які визнаються протиправними, корупційними є лише ті, що прямо вказані
в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції», Кодексі
України

про

адміністративні

Кодексі

України [84];

правопорушення [71],

по-третє,

важливою

Кримінальному

ознакою

корупційного

правопорушення є винність. Тобто корупційним діянням може бути тільки
винне діяння, яке відображає негативне внутрішнє ставлення особи до
інтересів інших осіб. Вина – це психічне ставлення особи до вчиненого нею
суспільно шкідливого діяння і його наслідків, яке виявляється у формі
умислу

або

необережності;

по-четверте,

обов’язковою

ознакою

корупційного правопорушення є кримінальна, адміністративна, цивільноправова та дисциплінарна караність. Караність свідчить про те, що
корупційним проступком визнається лише таке протиправне, винне діяння,
за яке законодавством передбачено застосування відповідного покарання.
Це

дозволяє

відмежувати

корупційне

правопорушення

від

інших

протиправних вчинків [70, с. 20].
Таким чином, працівники (службові та посадові особи) Національної
школи суддів України за вчинення корупційних правопорушень можуть
бути притягнуті до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Вид
юридичної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
залежить від кваліфікації правопорушення та наслідків, які настали у разі
його скоєння.
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Цивільно-правова

відповідальність

працівників

(службових

та

посадових осіб) Національної школи суддів України за вчинення
корупційних правопорушень наступає у разі, наприклад, заподіяння ними
фізичної, моральної або майнової шкоди фізичним і юридичним особам та
в інших випадках. Матеріальну відповідальність за вчинення корупційного
правопорушення зазначені особи можуть нести якщо, наприклад, це
правопорушення пов’язано із заподіянням шкоди установі зайвими
грошовими виплатами.
Кримінальну відповідальність працівники (службові та посадові
особи) Національної школи суддів України за вчинення корупційних
правопорушень можуть нести у тому випадку, якщо їх діяння будуть
кваліфіковані відповідно до ст.ст. 353, 358, 364, 364-1, 366, 367, 368, 368-2,
368-3, 369, 369-2, 370 Кримінального кодексу України. Адміністративна
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень настане у
випадку вчинення правопорушень передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-6,
172-7, 172-8, 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Висновки до розділу 2

Встановлено, що метою діяльності Національної школи суддів
України є кінцевий результат, якого намагається досягти Національна
школа суддів України у сфері суддівської освіти, а саме: 1) забезпечити
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України;
2) здійснювати науково-дослідну діяльність.
Доведено, що завдання, які покладаються на Національну школу
суддів України конкретизують її мету, а також визначають засоби та
шляхи її досягнення. До основних завдань Національної школи суддів
України віднесено: 1) практичну підготовку кандидатів на посаду судді з
числа осіб, які мають вищу юридичну освіту і відповідають вимогам,
встановленим Конституцією України та Законом України «Про судоустрій
і статус суддів» щодо кандидатів у судді; 2) підвищення кваліфікації суддів
(призначених на посаду судді вперше, обраних на посаду судді
безстроково, призначених на адміністративні посади в судах), суддів, які
тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя, а також працівників
апаратів судів; 3) проведення наукових досліджень з питань удосконалення
судового устрою, статусу суддів і судочинства.
Два інших завдання: 1) вивчення міжнародного досвіду організації
судів і 2) науково-методичне забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
Вищої ради юстиції, по суті, доповнюють науково-дослідну функцію
Національної школи суддів, визначену як основну ст. 91 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів».
Функції Національної школи суддів України є похідними від
завдань, що покладаються на неї Законом України «Про судоустрій і
статус суддів». Функції Національної школи суддів України це – основні,
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пріоритетні

напрями

її

діяльності, які

спрямовані на

вирішення

поставлених перед нею завдань. Вони розкривають основний зміст і
призначення Національної школи суддів України у системі суддівської
освіти.
Враховуючи основні напрями діяльності Національної школи суддів
України, а також ті завдання, що покладаються на неї Законом України
«Про судоустрій і статус суддів», функції діяльності Національної школи
суддів України запропоновано згрупувати у два блоки: 1) загальні
(внутрішньо-організаційні) функції Національної школи суддів України, як
юридичної особи публічного права (організація діяльності; фінансовогосподарська; нормативне регулювання; кадрове забезпечення; аналіз та
прогнозування; планування; облік; контроль); 2) спеціальні функції
Національної школи суддів України, як державної установи зі спеціальним
статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для
судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність: 1) підготовка
висококваліфікованих кадрів для судової системи; 2) здійснення науководослідної діяльності.
Встановлено, що організаційна структура Національної школи суддів
України належить до функціонально-лінійного типу. Це означає, що з
одного боку, навантаження по організації роботи Національної школи
суддів

України

розподілено

рівномірно

між

усіма

структурними

підрозділами і є незначним для ректора, структурні підрозділи виконують
конкретні функції у своїй сфері діяльності, але з іншого боку, не завжди
чітко визначені межі відповідальності кожного зі структурних підрозділів
за невиконану роботу, виникають труднощі щодо розподілу матеріальнотехнічних ресурсів.
Юридично закріплена компетенція надає Національній школі суддів
України визначені владні повноваження, закріплене коло прав та
обов’язків, об’єкти впливу, що передбачені Законом України «Про
судоустрій і статус суддів», Статутом Національної школи суддів України
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та іншими нормативно-правовими актами, які утворюють правову основу
її діяльності.
Структурно компетенція Національної школи суддів України
складається

з

функціональної,

територіальної

та

нормативної

(правозастосовної) компетенції. Предметом функціональної компетенції
виступають повноваження Національної школи суддів України щодо
виконання покладених на неї функцій. Територіальна компетенція
визначає просторово-територіальні межі дії Національної школи суддів
України.

Нормативна

(правозастосовна)

компетенція

визначає

та

розмежовує повноваження Національної школи суддів України щодо
підготовки, видання відповідних нормативно-правових актів.
Встановлено, що Національна школа суддів України, як юридична
особа публічного права, відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що
є в її розпорядженні згідно з законодавством України. Національна школа
суддів України може нести лише цивільну відповідальність за винні дії
своїх працівників (посадових та службових осіб), відшкодовуючи шкоду,
завдану останніми під час виконання своїх трудових (службових)
обов’язків.
Працівники (посадові та службові особи) Національної школи суддів
України несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та
кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства
України.
Підставою дисциплінарної відповідальності працівників (посадових
та службових осіб) Національної школи суддів України є вчинення ними
дисциплінарного проступку – винного протиправного порушення вимог
Закону України «Про державну службу» чи інших нормативно-правових
актів щодо державної служби, зокрема: 1) невиконання або неналежне
виконання ними службових обов’язків; 2) перевищення своїх службових
повноважень; 3) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням
державної служби; 4) вчинення вчинків, які можуть ганьбити їх як
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державних службовців або дискредитувати державну установу в якій вони
працюють.
До

адміністративної,

цивільно-правової

та

кримінальної

відповідальності працівники (посадові та службові особи) Національної
школи суддів України притягається на загальних підставах, окрім випадків
вчинення

ними

корупційних

правопорушень.

Вид

юридичної

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення залежить від
кваліфікації правопорушення та наслідків, які настали у разі його скоєння.
Цивільно-правова

відповідальність

працівників

(службових

та

посадових осіб) Національної школи суддів України за вчинення
корупційних правопорушень наступає у разі, наприклад, заподіяння ними
фізичної, моральної або майнової шкоди фізичним і юридичним особам та
в інших випадках. Матеріальну відповідальність за вчинення корупційного
правопорушення зазначені особи можуть нести якщо, наприклад, це
правопорушення пов’язано із заподіянням шкоди установі зайвими
грошовими виплатами.
Кримінальну відповідальність працівники (службові та посадові
особи) Національної школи суддів України за вчинення корупційних
правопорушень можуть нести у тому випадку, якщо їх діяння будуть
кваліфіковані відповідно до ст.ст. 353, 358, 364, 364-1, 366, 367, 368, 368-2,
368-3, 369, 369-2, 370 Кримінального кодексу України. Адміністративна
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень настане у
випадку вчинення правопорушень передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-6,
172-7, 172-8, 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ

3.1. Зарубіжний

досвід

організації

діяльності

навчальних

закладів з підготовки фахівців судової системи

Підготовка працівників судових органів допомагає забезпечувати
компетентність персоналу судової системи і тому є одним з істотних
елементів ефективної системи правосуддя . Наявність у працівників
судових органів професійної підготовки – одна з передумов того, що вони
будуть користувалися повагою і заслуговуватимуть її. На міжнародному та
європейському рівні питанням підготовки кандидатів на посади суддів до
їх вступу на посаду (початковий вступний курс підготовки), а також
підвищенню професійного рівня діючих суддів (безперервне підвищення
кваліфікації або безперервна підготовка), приділяється велика увага [125,
с. 9].
Про визнання важливості професійної підготовки працівників
судових органів свідчить прийняття цілого ряду міжнародних норм:
Основні принципи ООН з питань незалежності судової спільноти;
документи Ради Європи, зокрема Рекомендація R(2010)12 з питання про
незалежність, ефективність і роль суддів; Європейська хартія про статус
суддів; пункти 10-13 Висновку КСЕС № 1 (2001) і Висновок № 3 (2002).
Найважливішим

документом,

де

ретельно

розглядаються

питання

початкової та безперервної підготовки суддів , є Висновок КСЕС № 4 про
належну початкову підготовку працівників судових органів та підвищення
кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях.
На практиці, в європейських державах зазвичай створюються
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спеціальні

органи,

яким

доручається

організовувати

підготовку

працівників судових органів. Майже у всіх випадках ці органи незалежні
від виконавчих і законодавчих органів, хоча ці гілки влади можуть тим чи
іншим чином впливати на процес управління; одні установи з професійної
підготовки мають статус юридичної особи, інші можуть бути лише
підрозділами «незалежного органу» або організаційними підрозділами
самої судової системи. У більшості випадків одній і тій же установі з
професійної підготовки доручають підготовку не тільки суддів, а й
прокурорів, хоча механізми їх початкової підготовки і подальшого
підвищення кваліфікації без відриву від основної роботи можуть не
збігатися [125, с. 11].
В Канаді професійна підготовка суддів здійснюється Національним
суддівським інститутом, основними принципами діяльності якої є:
1) обов’язкове чергування форм навчання: лекція-тренінг; 2) дотримання
правила: лекційне заняття – донесення інформації, тренінг – отримання
певних умінь та навичок; 3) формування навчального курсу за схемою:
вибір теми – визначення навчальних цілей – зміст навчання та інструменти
– оцінка результатів курсу; 4) формування «команди» курсу (педагог,
суддя,

експерт,

громадськість);

5) формування

засобів

оцінювання

ефективності курсу [169].
Практика
суддівському

формування
інституті

навчальних

передбачає

програм

насамперед

в

Національному
високий

рівень

адміністрування усіх процесів. Так, спеціальна комісія з визначення потреб
підготовки суддів доводить до виконання Національного суддівського
інституту тематику навчання. Перелік тем для вивчення суддями
формується з урахуванням аналізу судової практики, змін у законодавстві,
існуючих спірних питань та конфліктів у суспільстві. Значну увагу при
проведенні

навчання

використанню

Національний

сучасних

суддівський

інформаційних

інститут

технологій,

приділяє

інтерактивних

електронних систем опитування та одночасного аналізу, відеороликів,
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розробці курсів на основі реальних сюжетів тощо [169].
У Національному суддівському інституті діють два види курсів:
загальнодержавні, а також курси, які розробляються на замовлення
конкретних судів. Потреби в навчальних курсах юридичної спільноти та
слухачів цих курсів. Узагальнені пропозиції надходять до Наглядової ради
Інституту для обговорення. Остаточні висновки передаються на розгляд
Канадської ради суддів, яка вирішує, схвалити чи не схвалити конкретний
навчальний

курс.

В

навчальних

програмах

обов’язково

мають

відображатися зміни у законодавстві Канади. Крім того, в Національному
суддівському інституті діє система дистанційного навчання, яка почала
функціонувати з 2002 року. Дана система має декілька форм навчання.
Наприклад, електронний вісник та комп’ютерні навчальні програми –
перші проекти, що були створені в Національному суддівському інституті.
Сьогодні електронний вісник став особливо популярним. На нього
підписалися сотні суддів. Вісник виходить один раз на два тижні. Що ж до
комп’ютерних

навчальних

програм

з

використанням

системи

несинхронних зв’язків, то за їх допомогою судді отримують в електронній
формі матеріали, які повинні опрацювати і надати певний результат
роботи. Учасники навчальної групи мають можливість обговорити між
собою проблемну ситуацію, що надається їм для розв’язання. Науковці
виконують роль модераторів, і в такий спосіб відбувається дискусія
навколо поставленого питання. Ця група з 20-30 осіб по-різному активна:
одні спілкуються, а інші – слідкують. «Вебкест» – селекторна на рада, на
якій судді і викладачі обговорюють навчальний матеріал [169].
Наступними формами дистанційного навчання є он-лайн курси,
відеокурси та інформаційні ресурси. Он-лайн курси менш популярні, адже
даний вид навчання вимагає значних зусиль та відповідного технічного
обладнання. Тому деякі судді після запису на такі курси відмовлялися від
подальшої участі в них. Що ж стосується відеокурсів, то використання у
навчальному процесі такого інструменту передбачає мінімальну тривалість
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відеоролика

без

шкоди

для

його

змісту.

Останнім

часом,

за

спостереженнями суддів, якість відеосюжетів, які готує Національний
суддівський інститут, значно покращилася.
Найважливіші інформаційні ресурси – суддівська бібліотека,
електронні посібники для суддів. У таких посібниках інформація з різних
питань подана у стислій формі. В інституті також розроблено програмний
продукт, який керує базою посібників. Крім того, Національний
суддівський інститут тісно співпрацює з фахівцями Карлтонського
університету (м. Оттава). Результатом цієї співпраці стало те, що в Оттаві
була

створена

телемережа,

де

транслюються

навчальні

курси,

загальнодоступні для населення. Нині університет має 111 он-лайн курсів,
які охоплюють різні науки та дисципліни. Більш універсальна є
асинхронна система навчання. Для цього дуже важливо визначити, хто
буде слухачами дистанційного курсу, встановити, які навички повинні
продемонструвати слухачі після проходження навчального курсу. Існує
можливість оцінити, як вчились слухачі і як проходило навчання.
Мотивація для слухачів – отримати позитивну оцінку. Є дві моделі
дистанційного курсу, які сьогодні використовуються: 1) надійна модель:
аналіз – дизайн – розробка – втілення – оцінка; 2) ненадійна модель:
дизайн – розробка – опитування [169].
Слід відзначити, що з метою створення в Україні сприятливих умов
для економічного зростання шляхом утвердження верховенства права з
травня

2012 року

розпочалась

реалізація

п’ятирічного

канадсько-

українського проекту «Суддівська освіта задля економічного розвитку»,
який орієнтований на розвиток професійних вмінь та навичок суддів у
сфері врегулювання спорів, що стосуються приватних компаній та
підприємців. Проект спрямований не лише на розробку курсів і програм
навчання суддів, але й також на розширення управлінських можливостей
ключових установ, відповідальних за професійну підготовку суддів –
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи
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суддів України, упровадження нових принципів та підходів в їхній
роботі [60].
З метою успішної реалізації проекту в травні і липні 2012 року
Україну відвідала делегація канадських експертів, яка складалася з
представників

Канадської

Агенції

міжнародного

розвитку

(CIDA),

Національного судового інституту Канади та Офісу Уповноваженого з
федеральних судових справ Канади – інституцій, які стали партнерами
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи
суддів України в ході реалізації зазначеного проекту. Однією з головних
цілей проекту є підтримка інституційного розвитку Національної школи
суддів

України

та

зміцнення

її

кадрового

потенціалу.

Тому,

започатковуючи співпрацю, представники Школи одразу зосередились на
розробці плану можливих заходів уже на друге півріччя поточного року та
обговорили ряд пропозицій щодо вдосконалення існуючих програм
навчання та розробки нових курсів і програм [60].
У Франції підготовку кадрів для судової системи здійснює
Національна школа магістратури (Ecole Nationale de la Magistrature), яка з
моменту свого створення у 1958 році забезпечила навчання та підготовку
усіх французьких суддів. Школа приймає на навчання щороку від 100 до
250 слухачів, підготовка яких триває 31 місяць. Школа також надає й інші
послуги, зокрема: здійснює підготовку магістрів іноземних держав, з яким
укладено угоди про співпрацю (щороку початкову підготовку або
продовження навчання проходять близько 2000 іноземних слухачів);
здійснює підготовку осіб, які за статусом не є суддями, однак працюють у
сфері правосуддя [222].
Підготовка суддів в Національній школі магістратури здійснюється у
декілька етапів. На першому етапі розвиваються та закріплюються навички
судді, незалежно від його профілю майбутньої роботи. Основна увага
приділяється загальним знанням, які охоплюють усі функції судді. На
другому етапі майбутні судді поділяються на відповідні групи, залежно від
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напрямку роботи, та проходять 12-ти тижневе стажування в судах. Крім
того, Національна школа магістратури забезпечує безперервне підвищення
кваліфікації суддів, яке є обов’язковим для кожного діючого судді
тривалістю 5 днів на рік [222].
У Польщі початкову та післядипломну підготовку кадрів судових
органів здійснює Державна академія судочинства та прокуратури
Республіки Польща (далі – Академія). Академія діє з 4 березня 2009 року і
є єдиною центральною установою, яка відповідає за початкову та
післядипломну підготовку кадрів судових органів і прокуратури в Польщі.
Для функціонування та вирішення статутних завдань Академія отримує
субсидії з бюджету держави, розмір яких визначається міністром юстиції
Польщі, а також використовує власні доходи. Для фінансування статутних
завдань Державна академія також отримує фінансові кошти з фондів
Євросоюзу [44].
Відповідно до Статуту основними завданнями Державної академії
судочинства та прокуратури Республіки Польща є: 1) проведення курсів
загальної, судової та прокурорської спеціалізації (у Польщі таке
стажування називають «аплікацією»), метою якої є теоретична та
практична підготовка до посади судді, прокурора, асесора прокуратури,
помічника

судді,

помічника

прокурора

і

судового

референдарія;

2) підготовка та підвищення кваліфікації суддів, прокурорів і асессоров
прокуратури з метою поповнення професійних знань і підвищення
кваліфікації;

3) підготовка

та

підвищення

кваліфікації

судових

референдаріїв, помічників судді, помічників прокурора, співробітників
органів опіки та піклування, а також співробітників судів та прокуратури з
метою підвищення кваліфікації; 4) аналіз і оцінка рівня професійної
компетенції обраних посад в судах загальної юрисдикції та прокуратури з
точки зору потреб в галузі навчального процесу [44].
Для

вирішення

статутних

завдань

Державна

академія

веде

міжнародну співпрацю , а також взаємодіє з юридичними факультетами
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провідних вузів, науково-дослідними центрами та Академією наук
Республіки Польща. Основними органами Державної академії є Програмна
рада та Директор.
Програмна рада складається з 15 членів, призначуваних міністром
юстиції: трьох рекомендує міністр юстиції, трьох – Державна судова рада,
трьох – Державна рада прокуратури, по одному члену пропонують:
перший голова Верховного суду, голова Верховного адміністративного
суду, голова Верховної ради колегії адвокатів, голова національної ради
юрисконсультів, голова Національної нотаріальної ради, а також основні
організаційні підрозділи вищих навчальних закладів, що навчаються за
спеціальністю «юриспруденція». Членом Програмної ради може бути
суддя, прокурор або особа, яка має звання професора або доктор
юридичних наук, або суддя чи прокурор у відставці [44].
Державну академію судочинства й прокуратури очолює директор,
який призначається міністром юстиції на п’ятирічний термін після
консультації

з

Державною

судовою

радою

і

Державною

радою

прокуратури. Директором Державної академії може бути призначений
суддя, прокурор або особа, яка має звання професора або науковий ступінь
доктора юридичних наук, або суддя чи прокурор у відставці [44].
В Азербайджані підготовка діючих і майбутніх суддів (кандидатів)
здійснюється:

1) Академією

Азербайджанської

юстиції

Республіки;

при

Міністерстві

2) Судово-правовою

юстиції
радою

Азербайджанської Республіки; 3) Комітетом з відбору суддів.
Академія

юстиції

Міністерства

юстиції

Азербайджанської

Республіки є науково-освітньою установою, яка має статус юридичної
особи. Академія організовує початкову підготовку кандидатів у судді та
подальше підвищення кваліфікації суддів, а також обов’язкову підготовку
кандидатів на посади керівників судових органів і прокуратури [125, с. 12].
Судово-правова рада – це незалежний орган, який діє на постійній
основі і при вирішенні організаційних, фінансових та інших питань не
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залежить від законодавчих, виконавчих, судових органів влади, місцевих
органів самоврядування або юридичних і фізичних осіб. Судово-правова
рада взаємодіє з законодавчими, виконавчими та судовими органами,
Колегією

адвокатів

Азербайджанської

Республіки

та

науковими

організаціями. Рада забезпечує організацію та функціонування системи
судів, організовує

відбір

кандидатів

у судді

і

виконує функції

самоврядування судової системи. Фінансування Судово-правової ради
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету [125, с. 12].
До складу Ради входять 15 членів, серед яких основну частину
складають судді, представники виконавчих і законодавчих органів,
прокуратури, Колегії адвокатів. Дев’ять членів Ради є суддями. Рада
організовує відбір кандидатів у судді, вживає заходів щодо підвищення
професійного рівня суддів та підготовки кандидатів у судді, виплачує
грошове утримання кандидатам у судді, які проходять попередню
підготовку, організовує спеціальні курси, семінари з різних тем та
підготовку в навчальних центрах з метою підвищення професійного рівня
суддів і довгостроковій підготовці кандидатів у судді в навчальних
установах. З керівників Судово-правового ради формується Комітет з
відбору суддів.
Комітет з відбору суддів забезпечує збір заявок кандидатів у судді і з
дотриманням принципу гласності організовує письмовий тест і усний іспит
для визначення підготовленості та придатності кандидатів на заміщення
суддівських постів, привертає кандидатів у судді до проходження
довгостроковій

підготовки,

визначає

їх

профпридатність

шляхом

проведення співбесід. До його складу входять 11 членів, в тому числі 6
суддів [125, С. 12–13].
В Російській Федерації спеціалізовану підготовку кадрів для судової
системи здійснює Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої
професійної освіти «Російська академія правосуддя» (далі – Академія), яка
є вищим навчальним закладом, засновниками якої є Верховний суд

131
Російської Федерації і Вищий арбітражний суд Російської Федерації.
Академія створена відповідно до Указу Президента Російської
Федерації від 11 травня 1998 року № 528 «Про Російську академію
правосуддя» та Постанови Уряду Російської Федерації від 28 жовтня
1999 року № 1199 «Про Російську академію правосуддя» з передачею
виконання функцій і повноважень засновника Верховному суду Російської
Федерації і Вищому Арбітражному Суду Російської Федерації.
Основними завданнями та напрямками діяльності Академії є:
1) підвищення кваліфікації суддів судів загальної юрисдикції та судів
суб’єктів Російської Федерації; працівників апаратів судів загальної
юрисдикції та судів суб’єктів Російської Федерації; працівників системи
Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації;
2) професійна перепідготовка суддів судів загальної юрисдикції та судів
суб’єктів Російської Федерації, вперше призначених на посаду судді;
3) підготовка

для

судової

системи

Російської

Федерації

висококваліфікованих фахівців з вищою і середньою професійною
освітою, бакалаврів, магістрів; 4) виконання досліджень і робіт за
завданням Уряду Російської Федерації, Верховного Суду Російської
Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російський Федерації, в тому числі
підготовка рекомендацій і пропозицій щодо пріоритетних питань судової
реформи тощо [202].
На сьогодні Академія навчає понад 18 000 студентів, як у Москві, так
і в 10 філіях Росії (Томськ, Хабаровськ, Челябінськ, Ростов-на-Дону,
Воронеж,

Казань,

Санкт-Петербург,

Нижній

Новгород,

Іркутськ,

Краснодар). Щорічно в Академії проходять курси підвищення кваліфікації
більше 5000 слухачів судової системи Російської Федерації. У числі
викладачів Академії представники судової системи, органів державної
влади, а також відомі юристи, економісти та науковці міжнародного рівня
(у тому числі діючі судді) [114].
В Грузії професійну підготовку осіб, які визначаються на посаду
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судді (слухачі юстиції) в системі загальних судів Грузії здійснює Вища
школа юстиції Грузії (HSOJ) (далі – Школа). Це судова освітня установа,
основною метою якої є забезпечення поглиблення теоретичних знань
слухачів юстиції і придбання необхідних для практичної роботи навичок та
вмінь, а також усвідомлення слухачами юстиції їхньої відповідальності в
майбутньому і свободи дій у встановлених законом межах, сприяння
поступової інтеграції слухачів юстиції в соціальне середовище, в якій їм як
суддям належить працювати.
Школа також забезпечує перепідготовку діючих суддів з метою
професійного вдосконалення, а також підготовку та перепідготовку
кандидатів в помічники судді та інших фахівців для укомплектування
системи загальних судів Грузії висококваліфікованими фахівцями [112].
Початкова підготовка програми суддів триває 10 місяців і
складається з трьох етапів: основне навчання, стажування в Тбіліському
міському суді і семінарів. Зміст і тривалість кожного етапу програми
підготовки регулюється законом Грузії «Про Вищу школу юстиції» та
статуту HSOJ. Безперервна програма навчання суддів складається з:
тренінгів, семінарів, практикумів та навчальних поїздок. Основна мета
безперервної програми навчання суддів є поліпшення кваліфікації діючих
суддів і судова практика в цілому.
Безперервна програма навчання помічників суддів та інших
працівників

судів

здійснюється

аналогічним

чином.

Вона

також

складається з тренінгів та семінарів не тільки з правових питань, а й з
питань управління судами, управління на випадок екстремальних ситуацій,
етики працівників суду, відносин з громадськістю тощо [223].
В Білорусії процедура підготовки кандидатів на посаду судді
загального

або

господарського

суду

виглядає

наступним

чином.

Міністерство юстиції Республіки Білорусь або Вищий Господарський Суд
Республіки Білорусь направляють кандидата в судді для проходження
спеціальної підготовки на посаду відповідно судді загального або
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господарського суду. Умови проходження спеціальної підготовки на
посаду

судді

Міністерством

загального
юстиції

або

господарського

Республіки

Білорусь

суду

спільно

визначаються
відповідно

з

Верховним Судом Республіки Білорусь або Вищим Господарським Судом
Республіки Білорусь [113].
Спеціальна підготовка на посаду судді полягає у реалізації освітньої
програми спеціальної підготовки, необхідної для заняття посади судді, і
включає навчання строком до одного року в установі освіти з поєднаною
стажуванням в одному із судів республіки, в якому є вакантна посада
судді, під
Верховного

керівництвом
Суду

судді, призначеного

Республіки

Білорусь

або

відповідно

Головою

Головою

Вищого

Господарського Суду Республіки Білорусь. Спеціальна підготовка включає
в себе: 1) теоретичний курс навчання в Інституті перепідготовки та
підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів та установ
юстиції

Білоруського

державного

університету

(далі

–

Інститут);

2) стажування в одному з районних (міських) судів, на вакантну посаду в
яких претендує кандидат; 3) підсумковий курс навчання в Інституті [111].
Таким чином, єдиним закладом підготовки кадрів для судової
системи Республіки Білорусь є Інститут перепідготовки та підвищення
кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів та установ юстиції
Білоруського державного університету (далі – Інститут). Інститут створено
відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 30 червня 1998
року № 348 для забезпечення планової та системної перепідготовки та
підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів та установ
юстиції. Основними завданнями Інституту є: перепідготовка кадрів з
юридичних спеціальностей; підвищення кваліфікації юридичних кадрів;
спеціальна підготовка кандидатів у судді; розвиток у слухачів навичок
застосування законодавства з урахуванням тенденцій його розвитку,
судової та іншої правозастосовчої практики; вивчення та аналіз
правозастосовчої практики, розробка доктринальних моделей правильного
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тлумачення законодавства, складання ситуаційних моделей застосування
норм права; підготовка та видання наукової, методичної, інформаційної
літератури з питань застосування законодавства; проведення конференцій,
симпозіумів,

семінарів

з

питань

вдосконалення

законодавства

і

правозастосовчої практики; вивчення і узагальнення досвіду зарубіжних
країн у галузі правозастосування, впровадження в освітній процес
перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів системної
інформації в галузі порівняльного правознавства; надання консультаційних
послуг юридичним навчальним закладам, що здійснюють підготовку
юридичних кадрів, з питань вдосконалення освітнього процесу з
урахуванням потреб правозастосовчої практики [116].
Підготовку суддів в Республіці Молдова здійснює Національний
інститут юстиції (далі – НІЮ). Національний інститут юстиції є
державною установою, яка відповідає за початкову підготовку і подальше
підвищення кваліфікації (кандидатів на посаду) суддів і прокурорів, а
також інших співробітників, що сприяють належному функціонуванню
системи правосуддя. Органами управлінні інституту є Рада та виконавчий
директор. Вищим органом управління є Рада у складі 13 членів, з яких 7
суддів, а 4 - прокурори. Крім цих 11 членів, до Ради входять один
представник Міністерства юстиції і один професор права. Рада є головним
адміністративним/виконавчим органом інституту.
У ведення Національного інституту юстиції входять розробка
стратегічних програм у галузі початкової та безперервної підготовки
суддів і прокурорів та осіб, які сприяють ефективному здійсненню
правосуддя,

і

здійснення

підготовки

представників

цих

професій

(помічника судді, адміністраторів судів, судових приставів і судових
реєстраторів) [125, с. 20].
Аналізуючи досвід організації діяльності навчальних закладів з
підготовки фахівців судової системи таких країн, як Канада, Франція,
Польща, Азербайджан, Російська федерація, Грузія, Республіка Білорусь та
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Республіка Молдова, приходимо до висновку, що в кожній із зазначених
країн існує спеціально створена установа – навчальний заклад, який
забезпечує підготовку та перепідготовку суддів. Аналіз діяльності цих
установ показує, що в окремих країнах не забезпечується достатній рівень
самостійного

вирішення

питань

оперативного

управління

та

функціонування навчальних закладів (Азербайджан, Республіка Білорусь,
Російська Федерація). Відносна незалежність, самостійність у частині
вирішення

питань

оперативного

управління,

фінансування

та

функціонування притаманна установам з підготовки суддів Канади,
Франції, Польщі, Грузії та Республіки Молдова.
В ряді країн (Канада, Російська Федерація) навчальні заклади
здійснюють підготовку та перепідготовку тільки суддів і кандидатів у
судді, в інших країнах (Франція, Польща, Азербайджан, Грузія, Республіка
Білорусь та Республіка Молдова) навчальні установи забезпечують
підготовку й інших фахівців сфери правосуддя (прокурорів, адвокатів,
помічників суддів, судових приставі тощо), що значно зменшує фінансові
затрати та економічні ресурси на спільне навчання, в рамках одного
навчального

закладу,

представників

різних

правових

і

судових

спеціальностей. Крім того, існує досвід (Франція) з підготовки іноземних
фахівців для системи правосуддя, що надає можливість отримувати
додаткові фінансові ресурси та спрямовувати їх на розвиток матеріальної,
технічної та навчальної бази навчального закладу.

3.2. Шляхи

удосконалення

організаційних

засад

діяльності

Національної школи суддів України

З метою визначення та формулювання пріоритетних напрямів
удосконалення організаційної діяльності Національної школи суддів
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України пропонуємо провести аналіз: інформаційних, наукових публікацій
фахівців, вчених щодо процесу підготовки висококваліфікованих кадрів
для судової системи України; міжнародних проектів, учасниками яких є
Національна школа суддів України, а також проаналізувати окремі
напрямки діяльності Національної школи суддів України, які утворюють
стратегічні завдання її розвитку та функціонування.
Питанням підготовки висококваліфікованих кадрів для судової
системи України присвячено чимало праць як фахівців-практиків, так і
науковців. Так, у науковій статті «Про стратегічні напрями діяльності
Національної

школи

суддів

України

щодо

підготовки

суддів»

М. Г. Мельник, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
відзначає, що одним із пріоритетних напрямків якісної підготовки суддів
має складати науковий доробок, для чого доцільним є не лише
комплектування

посад

науково-викладацького

складу

провідними

вченими-юристами, а й розвиток постійної їх взаємодії із судами, зокрема
шляхом участі у роботі науково-консультативних рад, надання методичної
допомоги, підготовки науково-практичних коментарів до законодавства
судді [98]. Крім того, до навчального процесу доцільно залучати суддів, які
є досвідченими і мають хист до викладання. У Висновку № 4 (2003)
Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів
Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів
на національному та європейському рівнях підкреслено важливість
здійснення навчання суддями та експертами у кожній дисципліні.
Викладачі повинні ретельно відбиратися з числа найкращих у своїй
професії органом, відповідальним за навчання, з урахуванням їхнього
знання предметів, які викладаються, та навичок викладання (п. 20) [101,
с. 117].
На наш погляд, така пропозиція є цілком аргументованою, адже
наявність досвідчених, висококваліфікованих суддів-практиків серед
викладачів Національної школи суддів України не тільки підвищує імідж
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спеціалізованого навчального закладу, але й сприяє впровадженню нових
форм, методів навчання, розв’язанню питань та проблем з якими
зустрічаються судді на практиці. Нагадаємо, що нині викладачами
Національної школи суддів України є 24 судді Верховного Суду України,
57 судді вищих спеціалізованих судів; понад 400 суддів апеляційних та
місцевих судів загальної юрисдикції, досвідчені працівники апаратів судів,
Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь, видатні
науковці, вчені та митці [152].
Одним із пріоритетних напрямів удосконалення процесу підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової системи України є впровадження
міжнародних стандартів з підготовки суддівського корпусу. Так вважає
ректор Національної школи суддів України М. В. Оніщук, який на
Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 3-річчя діяльності
Національної школи суддів України «Стандарти підготовки суддів:
міжнародний досвід, завдання для України» зазначив, що в підготовці
суддівських кадрів виявлено ряд проблемних питань, які потрібно
вирішити. «Це не тільки матеріальні та організаційні питання, а й
законодавчі», - відзначив М. В. Оніщук. На його думку, потрібно
збільшити термін навчання кандидатів на посаду судді до 18 місяців [212].
Зокрема, на думку М. В. Оніщука, необхідно через законодавчі зміни,
організаційну,

наукову,

методичну

діяльність,

взаємодію

з

усіма

зацікавленими установами, які причетні до діяльності Школи, створити
таку систему підготовки кандидатів на посади суддів, яка б відповідала
європейським стандартам і була б модельною для країн Співдружності
незалежних держав і країн східного партнерства [34].
Слід також відзначити, що в роботі вищезазначеної конференції
взяли участь представники Адміністрації Президента України, народні
депутати України, керівництво Верховного Суду України та вищих
спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України і Ради суддів України, судді, представники вищих
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юридичних навчальних закладів, міжнародних та громадських організацій.
Урочиста частина конференції завершилась підписанням договорів про
співпрацю між Національною школою суддів України та Верховним
Судом України, Радою суддів України, Вищим господарським судом
України, Вищим адміністративним судом України, а також Апеляційним
судом міста Києва. Сторони домовились про здійснення спільної
діяльності, що спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів для
судової системи, науково-методичне забезпечення діяльності судів
загальної юрисдикції, підвищення якості здійснення правосуддя в Україні
на засадах верховенства права [34].
Крім того, під час пленарного засідання конференції учасники
обговорили шляхи вдосконалення системи підготовки кадрів для судової
системи України з урахуванням світових стандартів і досвіду підготовки
суддів,

працівників

апарату

судів

в

Україні,

США,

Канаді

та

Європейському Союзі. Зокрема, були висвітлені питання ролі і перспектив
розвитку Національної школи суддів України для формування необхідних
професійних якостей та навичок, якими повинен володіти суддя;
принципів

ефективної

системи

підготовки

суддів;

застосування

інноваційних методик у процесі навчання суддів, працівників апарату
судів [34].
На думку голови Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Девіда
Вона, який також був учасником зазначеної конференції, удосконалення
процесу добору і підготовки суддів не можливе без визначення переліку
характеристик, професійних якостей та навичок, якими повинен володіти
суддя. «Країни Європи та США вже розробили такий перелік необхідних
професійних якостей судді, - зазначив Девід Вон. - Проект USAID
«Справедливе правосуддя» підтримав розробку переліку суддівських
характеристик в Україні, і тепер важливо, щоб всі зацікавлені сторони в
Україні досягли консенсусу щодо цього переліку. Я впевнений, що в
найближчому

майбутньому

Україна

матиме

об’єктивні

критерії
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оцінювання професійних якостей судді, що є необхідною передумовою
незалежного та ефективного судочинства» [34].
Слід відзначити, що в Національній школі суддів України окрім
проведення

міжнародних

конференцій

з

проблем

удосконалення

судочинства постійно відбуваються робочі зустрічі з представниками
проектів, які працюють у сфері зміцнення верховенства права в Україні.
Так, наприклад, такого роду зустріч було проведено 3 червня 2014 року,
метою якої було обговорення змісту та обсягів поняття «національні
стандарти суддівської освіти». У ході робочого обговорення піднімалися
такі питання: що таке «національні стандарти суддівської освіти» в
Україні; хто формулює ці стандарти та з яких елементів вони складаються;
чи можемо ми знайти визначення «національних стандартів суддівської
освіти», яке було б прийнятним для міжнародних організацій та судових
установ України.
Зокрема, було обговорено відмінність вітчизняного та міжнародного
розуміння значення терміну «стандарт». Обговорювалось, що стандарти
суддівської освіти – це якісні показники, що складається з низки елементів.
Учасники пропонували своє бачення щодо принципів та рівнів стандартів,
деталізували їх смислове наповнення. Констатовано, що досягнення таких
стандартів в Україні можливе через запозичення вже існуючих у світі
високих

стандартів

із

врахуванням

особливостей

вітчизняного

судоустрою [115].
Як вже відзначалося Національна школа суддів України співпрацює з
проектом

Агентства

США

з

міжнародного

розвитку

(USAID)

«Справедливе правосуддя», яке працює в Україні з жовтня 2011 року.
Метою Проекту є сприяння утвердженню верховенства права в Україні
через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та
підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із
діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової
влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього
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Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з
2006 по вересень 2011 року в рамках Угоди про співробітництво між
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів [161].
Одним із основних завдань Проекту є: експертна підтримка в
інституційному становленні Національної школи суддів України; допомога
Національній школі суддів України в розробці та впровадженні ключових
навчальних програм для підвищення кваліфікації суддів та працівників
апарату судів з питань етики, написання судових рішень, верховенства
права і прав людини, управління людськими ресурсами, комунікації тощо
як для аудиторного, так і дистанційного навчання; експертна підтримка
процесу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; сприяння у
формуванні корпусу суддів-викладачів для Національної школи суддів
України та процесу підготовки й публікації навчальних матеріалів і
посібників; співпраця з іншими донорами по реформуванню юридичної
освіти [161].
Слід відзначити, що Національна школа суддів України також
зробила відповідні кроки щодо оцінки своєї діяльності. Так, з метою
оцінки поточного стану справ в Національній школі суддів України,
формування цілісного погляду на установу та її цілі, визначення
пріоритетів, а також для узгодження розвитку Національної школи суддів
України

зі

змінами,

що

відбуваються

в

зовнішньому

оточенні,

Національною школою суддів України було проведено аналіз діяльності
установи. Ця аналітика є проміжною ланкою між визначенням місії,
баченням і ключовими цінностями установи з однієї сторони та
формулюванням

пріоритетних

напрямів

розвитку

і

конкретних

стратегічних завдань з іншої. У результаті аналізу школою були виявили
сильні і слабкі сторони, що є основою для генерування та формування
чіткої стратегії Національної школи суддів України [178].
Зокрема до слабких сторін правого статусу та функціонування
Національної школи суддів України було віднесено наступні положення:
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1) Національна школа суддів України наділена повноваженнями
щодо організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;
2) оцінювання теоретичних знань та рівня професійної підготовки
кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати
правосуддя віднесено до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, а не установи, яка проводила спеціальну підготовку;
3) існує потреба в удосконаленні професійних знань та навичок
працівників для ефективної роботи в команді;
4) відсутність у Національній школі суддів України спеціалістів за
окремими напрямами (психолог, текстолог, фахівці з викладення ділового
етикету та ораторського мистецтва);
5) навчальний процес в основному скерований на періодичне
навчання (перепідготовку) діючих суддів. Натомість йдеться про суттєву
зміну пріоритетів, скерованих саме на спеціальну підготовку кандидатів на
посаду судді;
6) судді незацікавлені викладати в Національній школі суддів
України через велике навантаження внаслідок виконання основних
обов'язків щодо розгляду справ, а спеціалісти з досвідом викладацької
роботи – через низьку оплату праці;
7) низька ймовірність залучення суддів Верховного Суду України та
вищих спеціалізованих судів до викладання в регіональних відділеннях
Національної школи суддів України;
8) обсяг

фінансових

ресурсів,

передбачених

на

задоволення

короткострокових цілей, таких як відрядження, покращення матеріальнотехнічного забезпечення працівників Національної школи суддів України
та навчальних цілей, є недостатнім;
9) відсутність власних навчальних залів, обмеження фінансових
можливостей орендувати необхідні приміщення;
10) брак ресурсів та стан матеріально-технічної та інформаційної
бази, рівень оснащеності електронними засобами не дозволяє у повній мірі
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реалізувати інноваційні ідеї тощо [178].
У результаті проведеного аналізу слабких сторін правого статусу та
функціонування

Національної

школи

суддів

України,

колективом

Національної школи суддів України було розроблено Стратегічний план
розвитку Національної школи суддів України на 2014-2018 роки у якому
було визначено пріоритетні напрями розвитку НШСУ та поставлено
відповідні цілі щодо їх досягнення [178].
Так,

пріоритетними

цілями

розвитку

та

функціонування

Національної школи суддів України стали:
– створення

ефективної

і

сучасної

системи

підготовки

висококваліфікованих та високоморальних суддівських кадрів. Реалізація
цієї цілі передбачає:
1) розроблення національних стандартів професійного навчання
кандидатів на посаду судді, підвищення рівня кваліфікації суддів та
навчання працівників апаратів судів;
2) завчасне планування персональної підготовки суддів і працівників
апаратів судів;
3) запровадження новітніх форм і методик навчання (поступова зміна
форм навчання з лекцій на більш інтерактивні (проведення науковопрактичних та навчальних семінарів, конференцій, тренінгів, учбових
судових процесів, робота в малих групах, використання рольових ігор
тощо));
4) формування

висококваліфікованого

викладацького

складу

(підвищення престижності викладацької роботи в Національній школі
суддів України. Створення реєстру викладачів, який повинен містити дані
щодо суддів, суддів у відставці, науковців із великим досвідом
викладацької роботи, прокурорів, адвокатів тощо);
– здійснення науково-дослідної діяльності. З метою досягнення цієї
цілі в Національній школі суддів України планується:
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1) розвивати наукові дослідження шляхом: визначення пріоритетних
напрямів розвитку наукових досліджень на основі потреб судової системи
та аналізу стану наукових досліджень у юстиціарній сфері; забезпечення
практичної та інноваційної спрямованості наукових досліджень, які
проводяться в Національній школі суддів України, орієнтованої на потреби
судової системи та на потреби підготовки суддів та кандидатів на посаду
судді (потреби навчального процесу); зміцнення наукового потенціалу
Національної школи суддів України шляхом залучення до науководослідної роботи фахівців у відповідній галузі, кооперації з іншими
науково-дослідними установами та інституціями, судами й іншими
органами судової влади України;
2) підвищити

роль

та

значення

Науково-методичної

ради

Національної школи суддів України як органу, який визначає пріоритетні
напрями

наукових

досліджень

для

судової

системи,

забезпечує

організацію, планування та координацію науково-методичної та науководослідної роботи Національної школи суддів України, сприяє у здійсненні
наукових досліджень та впровадженні їх результатів у практичну
діяльність судових органів;
3) створити єдиний інформаційний та консультаційний ресурс –
електронну бібліотеку, а також центр чи групу консультантів із числа
наукових

працівників

та

досвідчених

суддів,

які

викладають

у

Національній школі суддів України;
4) покращити видавничу діяльність Національної школи суддів
України;
– організаційний

розвиток

установи.

Організаційний

розвиток

Національної школи суддів України передбачає якісні зміни та оновлення
її організаційної структури, підвищення ефективності функціонування на
основі прийняття та впровадження сучасних управлінських рішень,
удосконалення матеріально-технічної бази та організації праці в усіх
структурних підрозділах, направлених на реалізацію потреб судової
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системи в отриманні якісних навчальних послуг та науково-дослідних
розробок. З цією метою планується:
1) сприяти професійному розвитку працівників Національної школи
суддів України. Створити систему підвищення рівня кваліфікації
персоналу. Залучати до підготовки суддів та спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді досвідчених суддів та прокурорів і визнаних
адвокатів;
2) збільшити фінансування Національної школи суддів України;
3) ініціювати внесення змін до Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» з метою підвищення статусу Національної школи суддів
України та удосконалення механізму спеціальної підготовки кандидатів на
посаду судді;
4) вирішити

питання

соціального

та

матеріально-технічного

забезпечення Національної школи суддів України [178].
Таким чином, стратегічний план розвитку Національної школи
суддів України на 2014-2018 роки є довгостроковим планом на основі
проміжних цілей, які Національна школа суддів України визначила з
урахуванням стратегії розвитку судової влади України. Реалізація
передбачених у ньому стратегічних завдань та напрямів стане імпульсом
для розвитку діяльності установи у відповідному секторі, застосування
кращого міжнародного досвіду та вдосконалення адміністрування [178].
Слід відзначити, що на досягнення поставлених цілей Національною
школою суддів України вже зроблено певні кроки. Так, у 2014 році у
Національній школі суддів України почалася робота над проектом
створення інформаційно-комунікативної системи «Електронна школа».
Метою цього проекту є досягнення максимально можливої автоматизації
навчального процесу в діяльності НШСУ, підвищення доступності
навчальних матеріалів і тестових завдань. Серед пріоритетних завдань
програми інформатизації НШСУ є створення інтегрованої електронної
інформаційно-аналітичної системи «Електронна школа» та її окремих
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підсистем, таких як: навчальні програми; тестові та контрольні завдання;
електронна

бібліотека;

відеоконференцзв’язку;

аналітика

і

статистика;

підсистема

документообіг.

Реалізація

програми

інформатизації НШСУ дозволить вирішити заплановані стратегічні
завдання, що сприятиме підвищенню рівня інформатизації НШСУ і
забезпечить умови для поліпшення шляхів і методів професійної
підготовки кадрів судової системи і відповідатиме все більш активним і
конкретним

вимогам

громадян

щодо

розширення

інформації

про

діяльність судів та установ судової системи [104].
Отже,

незважаючи

на

значні

досягнення

у

підготовці

висококваліфікованих кадрів для судової системи України Національна
школа суддів України має певні труднощі, як організаційного так і
правового

характеру.

сформулювати

Аналіз

низку

вищевикладених

пропозицій

положень

(організаційного,

дозволив
навчально-

методичного, наукового характеру) щодо удосконалення організаційної
діяльності Національної школи суддів України.
До першого блоку (організаційного) віднесено наступні пропозиції:
1) необхідність збільшення фінансування Національної школи суддів
України, покращення її матеріально-технічної бази;
2) необхідність розроблення національних стандартів професійного
навчання кандидатів на посаду судді, підвищення рівня кваліфікації суддів
та навчання працівників апаратів судів;
3) залучати

до

підготовки

суддів

та

спеціальної

підготовки

кандидатів на посаду судді досвідчених практиків з числа суддів,
прокурорів, а також адвокатів тощо.
Другий блок (навчально-методичний, науковий) представлений:
1) необхідністю запровадження новітніх форм і методик навчання;
2) необхідністю налагодження двостороннього зв’язку зі слухачами
Національної школи суддів України з метою формування навчальних
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планів та програм підготовки з максимальним врахуванням потреб суддів
та працівників апаратів судів;
3) необхідністю забезпечення практичною спрямованістю наукових
досліджень, які проводяться в Національній школі суддів України,
орієнтованих на потреби судової системи та на потреби підготовки суддів
та кандидатів на посаду судді;
4) налагодити співробітництво з іноземними інституціями для обміну
інформацією та досвідом у здійсненні наукової та науково-дослідної
діяльності в судовій сфері тощо.
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Висновки до розділу 3

Міжнародно-правовий аналіз організації діяльності навчальних
закладів з підготовки фахівців судової системи таких країн, як Канада,
Франція, Польща, Азербайджан, Російська Федерація, Грузія, Республіка
Білорусь та Республіка Молдова свідчить про те, що в кожній із зазначених
країн існує спеціально створена установа – навчальний заклад, який
забезпечує підготовку та перепідготовку суддів. Аналіз діяльності цих
установ показує, що в окремих країнах не забезпечується достатній рівень
самостійного

вирішення

питань

оперативного

управління

та

функціонування навчальних закладів (Азербайджан, Республіка Білорусь,
Російська Федерація). Відносна незалежність, самостійність у частині
вирішення

питань

оперативного

управління,

фінансування

та

функціонування притаманна установам з підготовки суддів Канади,
Франції, Польщі, Грузії та Республіки Молдова.
В ряді країн (Канада, Російська Федерація) навчальні заклади
здійснюють підготовку та перепідготовку тільки суддів і кандидатів у
судді, в інших країнах (Франція, Польща, Азербайджан, Грузія, Республіка
Білорусь та Республіка Молдова) навчальні установи забезпечують
підготовку й інших фахівців сфери правосуддя (прокурорів, адвокатів,
помічників суддів, судових приставі тощо), що значно зменшує фінансові
затрати та економічні ресурси на спільне навчання, в рамках одного
навчального

закладу,

представників

різних

правових

і

судових

спеціальностей. Крім того, існує досвід (Франція) з підготовки іноземних
фахівців для системи правосуддя, що надає можливість отримувати
додаткові фінансові ресурси та спрямовувати їх на розвиток матеріальної,
технічної та навчальної бази навчального закладу.
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З метою удосконалення організаційної діяльності Національної
школи суддів України запропоновано низку пропозицій організаційного,
навчально-методичного та наукового характеру.
До першого блоку (організаційного) віднесено наступні пропозиції:
1) необхідність збільшення фінансування Національної школи суддів
України, покращення її матеріально-технічної бази; 2) необхідність
розроблення національних стандартів професійного навчання кандидатів
на посаду судді, підвищення рівня кваліфікації суддів та навчання
працівників апаратів судів; 3) залучати до підготовки суддів та спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді досвідчених практиків з числа
суддів, прокурорів, а також адвокатів тощо.
Другий блок (навчально-методичний, науковий) представлений:
1) необхідністю запровадження новітніх форм і методик навчання;
2) необхідністю налагодження двостороннього зв’язку зі слухачами
Національної школи суддів України з метою формування навчальних
планів та програм підготовки з максимальним врахуванням потреб суддів
та працівників апаратів судів; 3) необхідністю забезпечення практичною
спрямованістю наукових досліджень, які проводяться в Національній
школі суддів України, орієнтованих на потреби судової системи та на
потреби підготовки суддів та кандидатів на посаду судді; 4) налагодити
співробітництво з іноземними інституціями для обміну інформацією та
досвідом у здійсненні наукової та науково-дослідної діяльності в судовій
сфері тощо.
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і репрезентовано
нове вирішення наукового завдання – визначення сутності та особливостей
адміністративно-правового статусу Національної школи суддів України і
шляхів його удосконалення. У результаті проведеного дослідження
сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих
на досягнення поставленої мети.
1. Виділено основні етапи становлення національної системи
суддівської освіти:
1) 1992-2000 рр. – початок реалізації в Україні судово-правової
реформи, у контексті проведення якої виникла проблема з підготовки
висококваліфікованих кадрів для судової системи країни, в наслідок чого в
Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було
створено факультет з підготовки професійних суддів, який почав діяти з
1 вересня 1999 року;
2) 2000-2002 рр. – функціонування Української академії суддів при
Міністерстві юстиції України, як державного закладу післядипломної
освіти;
3) 2002-2010 рр. – функціонування Академії суддів України при
Державній

судовій

адміністрації

України,

як

державного

вищого

навчального закладу, що здійснював підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів;
4) з 2010 року по теперішній час – функціонування Національної
школи суддів України, як державної установи зі спеціальним статусом, що
забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та
здійснює

науково-дослідну

діяльність.

Наголошено,

що

інститут

національної системи суддівської освіти покликаний сприяти становленню
в Україні дієвої та прозорої системи правосуддя, а також ефективному

150
функціонуванню судової системи.
2. Встановлено, що Національна школа суддів України є державною
установою зі спеціальним статусом, яка відіграє важливу роль у підготовці
висококваліфікованих

кадрів

для

судової

системи

та

підвищенні

ефективності та якості здійснення правосуддя в Україні.
Адміністративно-правовий

статус

Національної

школи

суддів

України є складною правової категорією, який визначається її місцем та
роллю

у

сфері

суддівської

висококваліфікованих

кадрів

освіти,
для

а

судової

саме –

підготовці

системи

України,

характеризується її компетенцією, а також юридичною відповідальністю,
як самої її – державної установи, та і її працівників – державних
службовців.
Особливістю

адміністративно-правового

статусу

Національної

школи суддів України є те, що роль держави по відношенню до неї є
обмеженою, адже, по-перше, на Національну школу суддів України не
поширюється законодавство про вищу освіту, по-друге, втручання органів
державної влади в діяльність Національної школи суддів України не
допускається, крім випадків передбачених законами України.
Структуру адміністративно-правового статусу Національної школи
суддів України запропоновано сформувати з наступних блоків:
1) цільового блоку, елементами якого є: мета, завдання, функції і
принципи діяльності Національної школи суддів України;
2) структурно-організаційного блоку, який складається з норм, що
визначають: структуру Національної школи суддів України; порядок
здійснення управління Національною школою суддів України; порядок
організації її науково-дослідної, фінансово-господарської діяльності;
порядок внесення змін і доповнень до Статуту Національної школи суддів
України; підстави та порядок припинення її діяльності;
3) компетенції, яка включає предмети відання і повноваження
Національної

школи

суддів

України

у

сфері

підготовки
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висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійсненні науководослідної діяльності;
4) юридичної відповідальності Національної школи суддів України,
як державної установи, та її працівників, як державних службовців.
3. Предметом правового регулювання діяльності Національної школи
суддів України є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з
підготовкою висококваліфікованих та високоморальних кадрів для судової
системи України.
Під механізмом правого регулювання діяльності Національної школи
суддів України запропоновано розуміти систему правових засобів, за
допомогою яких забезпечується стабільність діяльності Національної
школи суддів України щодо виконання покладених на неї завдань та
функцій у сфері підготовки висококваліфікованих та високоморальних
кадрів для судової системи України.
До основних елементів механізму правового регулювання діяльності
Національної

школи

суддів

України

віднесено:

1) норми

права;

2) правовідносини; 3) юридичні факти і акти застосування права; 4) акти
реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. При цьому останні
два елементи є факультативними.
Під принципами діяльності Національної школи суддів України, як
державної установи зі спеціальним статусом, слід розуміти закріплені у
правових нормах основні, об’єктивні, універсальні закономірності, які
відображають специфіку взаємовідносин між Національною школою
суддів України з одного боку та іншими суб’єктами (слухачами НШСУ,
органами державної влади, державними установами тощо), які виникають
у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи
України так і у сфері науково-дослідної діяльності.
Принципи

діяльності

Національної

школи

суддів

України

запропоновано згрупувати у три блоки:
1) принципи організації діяльності Національної школи суддів
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України, як державної установи зі спеціальним статусом, що здійснює
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України:
законність; відкритість та гласність; підконтрольність; відповідальність;
плановість тощо.
2) принципи на яких базується процес підготовки суддів та
працівників апаратів судів у Національній школі суддів України:
відкритість доступу до процесу підготовки та формування програм
підготовки;
системність,

участь

суддівського

періодичність

цілеспрямованість

та

підготовки;

корпусу

в

процесі

підготовки;

безперервність

процесу

підготовки;

оцінювання

підготовки;

анонімність

використання судової практики в процесі підготовки; відповідність
підготовки законодавству України з врахуванням передового досвіду
зарубіжних країн;
3) принципи науково-дослідної діяльності Національної школи
суддів України: органічна єдність правової науки, освіти і практики;
збалансованість співвідношення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень; комплексний підхід до розв’язання наукових проблем в галузі
права тощо.
4. Встановлено, що метою діяльності Національної школи суддів
України є кінцевий результат, якого намагається досягти Національна
школа суддів України у сфері суддівської освіти, а саме: 1) забезпечити
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи України;
2) здійснювати науково-дослідну діяльність.
Доведено, що завдання, які покладаються на Національну школу
суддів України конкретизують її мету, а також визначають засоби та
шляхи її досягнення. До основних завдань Національної школи суддів
України віднесено:
1) практичну підготовку кандидатів на посаду судді з числа осіб, які
мають вищу юридичну освіту і відповідають вимогам, встановленим
Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус
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суддів» щодо кандидатів у судді; 2) підвищення кваліфікації суддів
(призначених на посаду судді вперше, обраних на посаду судді
безстроково, призначених на адміністративні посади в судах), суддів, які
тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя, а також працівників
апаратів судів; 3) проведення наукових досліджень з питань удосконалення
судового устрою, статусу суддів і судочинства. Два інших завдання:
1) вивчення міжнародного досвіду організації судів і 2) науково-методичне
забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції, по суті,
доповнюють науково-дослідну функцію Національної школи суддів,
визначену як основну ст. 91 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів».
Наголошено, що функції Національної школи суддів України є
похідними від завдань, що покладаються на неї Законом України «Про
судоустрій і статус суддів». Функції Національної школи суддів України
це – основні, пріоритетні напрями її діяльності, які спрямовані на
вирішення поставлених перед нею завдань. Вони розкривають основний
зміст і призначення Національної школи суддів України у системі
суддівської освіти.
Враховуючи основні напрями діяльності Національної школи суддів
України, а також ті завдання, що покладаються на неї Законом України
«Про судоустрій і статус суддів», функції діяльності Національної школи
суддів України запропоновано згрупувати у два блоки: 1) загальні
(внутрішньо-організаційні) функції Національної школи суддів України, як
юридичної особи публічного права (організація діяльності; фінансовогосподарська; нормативне регулювання; кадрове забезпечення; аналіз та
прогнозування; планування; облік; контроль); 2) спеціальні функції
Національної школи суддів України, як державної установи зі спеціальним
статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для
судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність: 1) підготовка

154
висококваліфікованих кадрів для судової системи; 2) здійснення науководослідної діяльності.
5. Встановлено, що організаційна структура Національної школи
суддів України належить до функціонально-лінійного типу. Це означає, що
з одного боку, навантаження по організації роботи Національної школи
суддів

України

розподілено

рівномірно

між

усіма

структурними

підрозділами і є незначним для ректора, структурні підрозділи виконують
конкретні функції у своїй сфері діяльності, але з іншого боку, не завжди
чітко визначені межі відповідальності кожного зі структурних підрозділів
за невиконану роботу, виникають труднощі щодо розподілу матеріальнотехнічних ресурсів.
6. Юридично закріплена компетенція надає Національній школі
суддів України визначені владні повноваження, закріплене коло прав та
обов’язків, об’єкти впливу, що передбачені Законом України «Про
судоустрій і статус суддів», Статутом Національної школи суддів України
та іншими нормативно-правовими актами, які утворюють правову основу
її діяльності.
Структурно компетенція Національної школи суддів України
складається

з

функціональної,

територіальної

та

нормативної

(правозастосовної) компетенції. Предметом функціональної компетенції
виступають повноваження Національної школи суддів України щодо
виконання покладених на неї функцій. Територіальна компетенція
визначає просторово-територіальні межі дії Національної школи суддів
України.

Нормативна

(правозастосовна)

компетенція

визначає

та

розмежовує повноваження Національної школи суддів України щодо
підготовки, видання відповідних нормативно-правових актів.
7. Встановлено, що Національна школа суддів України, як юридична
особа публічного права, відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що
є в її розпорядженні згідно з законодавством України. Національна школа
суддів України може нести лише цивільну відповідальність за винні дії
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своїх працівників (посадових та службових осіб), відшкодовуючи шкоду,
завдану останніми під час виконання своїх трудових (службових)
обов’язків.
Працівники (посадові та службові особи) Національної школи суддів
України несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та
кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства
України.
Підставою дисциплінарної відповідальності працівників (посадових
та службових осіб) Національної школи суддів України є вчинення ними
дисциплінарного проступку – винного протиправного порушення вимог
Закону України «Про державну службу» чи інших нормативно-правових
актів щодо державної служби, зокрема: 1) невиконання або неналежне
виконання ними службових обов’язків; 2) перевищення своїх службових
повноважень; 3) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням
державної служби; 4) вчинення вчинків, які можуть ганьбити їх як
державних службовців або дискредитувати державну установу в якій вони
працюють.
До

адміністративної,

цивільно-правової

та

кримінальної

відповідальності працівники (посадові та службові особи) Національної
школи суддів України притягається на загальних підставах, окрім випадків
вчинення

ними

корупційних

правопорушень.

Вид

юридичної

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення залежить від
кваліфікації правопорушення та наслідків, які настали у разі його скоєння.
Цивільно-правова

відповідальність

працівників

(службових

та

посадових осіб) Національної школи суддів України за вчинення
корупційних правопорушень наступає у разі, наприклад, заподіяння ними
фізичної, моральної або майнової шкоди фізичним і юридичним особам та
в інших випадках. Матеріальну відповідальність за вчинення корупційного
правопорушення зазначені особи можуть нести якщо, наприклад, це
правопорушення пов’язано із заподіянням шкоди установі зайвими
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грошовими виплатами.
Кримінальну відповідальність працівники (службові та посадові
особи) Національної школи суддів України за вчинення корупційних
правопорушень можуть нести у тому випадку, якщо їх діяння будуть
кваліфіковані відповідно до ст.ст. 353, 358, 364, 364-1, 366, 367, 368, 368-2,
368-3, 369, 369-2, 370 Кримінального кодексу України. Адміністративна
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень настане у
випадку вчинення правопорушень передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-6,
172-7, 172-8, 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
8. Міжнародно-правовий аналіз організації діяльності навчальних
закладів з підготовки фахівців судової системи таких країн, як Канада,
Франція, Польща, Азербайджан, Російська Федерація, Грузія, Республіка
Білорусь та Республіка Молдова свідчить про те, що в кожній із зазначених
країн існує спеціально створена установа – навчальний заклад, який
забезпечує підготовку та перепідготовку суддів. Аналіз діяльності цих
установ показує, що в окремих країнах не забезпечується достатній рівень
самостійного

вирішення

питань

оперативного

управління

та

функціонування навчальних закладів (Азербайджан, Республіка Білорусь,
Російська Федерація). Відносна незалежність, самостійність у частині
вирішення

питань

оперативного

управління,

фінансування

та

функціонування притаманна установам з підготовки суддів Канади,
Франції, Польщі, Грузії та Республіки Молдова.
В ряді країн (Канада, Російська Федерація) навчальні заклади
здійснюють підготовку та перепідготовку тільки суддів і кандидатів у
судді, в інших країнах (Франція, Польща, Азербайджан, Грузія, Республіка
Білорусь та Республіка Молдова) навчальні установи забезпечують
підготовку й інших фахівців сфери правосуддя (прокурорів, адвокатів,
помічників суддів, судових приставі тощо), що значно зменшує фінансові
затрати та економічні ресурси на спільне навчання, в рамках одного
навчального

закладу,

представників

різних

правових

і

судових
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спеціальностей. Крім того, існує досвід (Франція) з підготовки іноземних
фахівців для системи правосуддя, що надає можливість отримувати
додаткові фінансові ресурси та спрямовувати їх на розвиток матеріальної,
технічної та навчальної бази навчального закладу.
9. З метою удосконалення організаційної діяльності Національної
школи суддів України запропоновано низку пропозицій організаційного,
навчально-методичного та наукового характеру.
До першого блоку (організаційного) віднесено наступні пропозиції:
1) необхідність збільшення фінансування Національної школи суддів
України, покращення її матеріально-технічної бази; 2) необхідність
розроблення національних стандартів професійного навчання кандидатів
на посаду судді, підвищення рівня кваліфікації суддів та навчання
працівників апаратів судів; 3) залучати до підготовки суддів та спеціальної
підготовки кандидатів на посаду судді досвідчених практиків з числа
суддів, прокурорів, а також адвокатів тощо.
Другий блок (навчально-методичний, науковий) представлений:
1) необхідністю запровадження новітніх форм і методик навчання;
2) необхідністю налагодження двостороннього зв’язку зі слухачами
Національної школи суддів України з метою формування навчальних
планів та програм підготовки з максимальним врахуванням потреб суддів
та працівників апаратів судів; 3) необхідністю забезпечення практичною
спрямованістю наукових досліджень, які проводяться в Національній
школі суддів України, орієнтованих на потреби судової системи та на
потреби підготовки суддів та кандидатів на посаду судді; 4) налагодити
співробітництво з іноземними інституціями для обміну інформацією та
досвідом у здійсненні наукової та науково-дослідної діяльності в судовій
сфері тощо.
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