
Фахове загальнодержавне
науково-практичне та науково-методичне

юридичне видання

СЛОВО
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

СУДДІВ УКРАЇНИ

№ 3 (28) 2019
DOI 10.37566/2707-6849-2019-3(28)



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
ВОЛОШИН Юрій Олексійович, декан факультету міжнародних відносин Національного 

авіаційного університету, д. ю. н., професор, Україна, голова Редакційної колегії (Україна)
ОНІЩУК Микола Васильович, ректор Національної школи суддів України, заступник голови 

робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення 
правосуддя Комісії з питань правової реформи, д. ю. н., заслужений юрист України, шеф-
редактор журналу (Україна)  

БАТЛЕР Вільям Еліот, професор Школи права Університету штату Пенсильванія, професор 
порівняльного права Університетського коледжу Лондона, закордонний член Національної 
академії наук України та Національної академії правових наук України (США)

БАХМАЙЄР ВІНТЕР Лорена,  професор кафедри кримінального права і процесу юридичного 
факультету університету Комплутенсе (Королівство Іспанія)

БЕЛЯНЕВИЧ Олена Анатоліївна, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України, викладач Національної школи суддів України (за 
сумісництвом), д. ю. н., професор (Україна)

БЕРЗІН Павло Сергійович, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н. (Україна)

БЛАЖІВСЬКА Оксана Євгенівна, член Вищої ради правосуддя, д. ю. н. (Україна)
БОБРОВНИК Світлана Василівна, завідувач кафедри теорії права та держави юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор (Україна)
БУРІБАЄВ Ермек, завідувач кафедри юриспруденції Казахського національного педагогічного 

університету імені Абая, доктор юридичних наук, професор (Республіка Казахстан)
ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович, голова Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики, професор кафедри фінансового права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач Національної 
школи суддів України (за сумісництвом), президент Асоціації податкових радників, член 
Європейської асоціації податкових професорів, д. ю. н., професор (Україна)

ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович, суддя Конституційного Суду України, член 
Консультативної ради європейських суддів, секретар Консультативної ради голів судів при Вищій 
раді правосуддя, викладач Національної школи суддів України, д. ю. н., професор, заслужений 
юрист України (Україна)

ГРИНЮК Володимир Олексійович, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету 
Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент (Україна)

ІЛЬКОВ Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, 
викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), д. ю. н., професор (Україна)

КІБЕНКО Олена Рувімівна, суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, 
професор (Україна)

КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Семенович, президент видавничої організації ТОВ «Юрінком Інтер»,  
д. ю. н., професор (Україна)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович, народний депутат України, академік Національної 
академії наук України, академік Академії правових наук, д. ю. н., професор (Україна)

КОСТИЦЬКИЙ Василь Васильович, дійсний член (академік) Національної академії правових 
наук України, д. ю. н., професор, заслужений юрист України (Україна)

КОСТРУБА Анатолій Володимирович, професор кафедри цивільного права Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, д. ю. н., професор (Україна)

КРАВЕЦЬ Ірина Мирославівна, доцент кафедри господарського права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (Україна)



КРАВЧУК Володимир Миколайович, суддя Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду, член Ради суддів України, д. ю. н., професор (Україна)

КУХАРЄВ Олександр Євгенович, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського 
національного університету внутрішніх справ, викладач Національної школи суддів України, к. ю. 
н., доцент (Україна)

 ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна, Урядова уповноважена з питань гендерної політики, д. ю. н., 
професор (Україна)

МАЙДАНИК Роман Андрійович, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії 
правових наук України, д. ю. н. професор (Україна)

МАХІНЧУК Віталій Миколайович, старший науковий співробітник Інституту приватного права і 
підприємництва, д. ю. н., доцент (Україна)

МЕЛЬНИК Роман Сергійович, професор кафедри адміністративного права Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка,  д. ю. н. (Україна)

МЕЛЬНИЧУК Ольга Федорівна, професор кафедри права Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д. ю. н. 
(Україна)

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатоліївна, заступник начальника відділу Служби Державного 
секретаря Міністерства охорони здоров’я України, д. ю. н., професор (Україна)

НУСБЕРГЕР Ангеліка, директор Інституту східно-європейського права Кельнського університету, 
д. ю. н., професор (Німеччина)

РАДЗИВІЛЮК Валерія Вікторівна, професор кафедри господарського права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка д. ю. н., професор (Україна)

САВЧИН Михайло Васильович, викладач Національної школи суддів України (за сумісництвом), 
директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права 
Ужгородського національного університету, д. ю. н., професор (Україна)

СМОКОВИЧ  Михайло Іванович, голова Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду, д. ю. н., заслужений юрист України (Україна)

ТВАРОНАВІЧІЄН Агне, директор Інституту публічного права університету М. Ромеріса 
(Литовська Республіка)

ФУЛЕЙ Тетяна Іванівна, начальник відділу Національної школи суддів України, к. ю. н., 
заслужений юрист України (Україна)

ЦУРКАН Михайло Іванович, заступник директора тестологічного центру Національної школи 
суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, к. ю. н., заслужений 
юрист України (Україна)

ШАМРАЙ Оксана Василівна, начальник відділу Національної школи суддів України, к. ю. н., 
відповідальний секретар Редакційної колегії (Україна)

ШАПОВАЛОВА Ольга Анатоліївна, начальник відділу – радник Національної школи суддів 
України, суддя Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист України (Україна)

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України, професор, дійсний член (академік) НАН України та НАПрН України, д. ю. н., 
заслужений діяч науки і техніки України (Україна)

ШУКЛІНА Наталія Георгіївна, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів 
України, к. ю. н., професор, заслужений юрист України (Україна)

ЮРОВСЬКА Галина Валентинівна, суддя Конституційного Суду України, викладач Національної 
школи суддів України к. ю. н. заслужений юрист України (Україна)



ЗМІСТ

ПРОВІДНА СТАТТЯ НОМЕРА
Микола ОНІЩУК. Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток 
Національної школи суддів України .................................................................................... 6

СУДДІВСЬКА ОСВІТА
Наталія ШУКЛІНА. Практична підготовка суддівського корпусу: внесок Національної 
школи суддів України в зміцнення механізмів запобігання корупції ............................. 19

ОРАНІЗАЦІЯ СУДОЧИНСТВА 
Світлана ШАРЕНКО. Напрями удосконалення нормативної регламентації 
процесуального статусу слідчого судді ............................................................................. 30

Ольга ЯВОРСЬКА. Дія принципу пропорційності під час ухвалення рішення щодо 
звільнення судді з посади .................................................................................................. 46

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Олена ПАНЧЕНКО. Верховенство права як національний феномен правосвідомості 
народу .................................................................................................................................. 58

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Тетяна ФУЛЕЙ, Оксана КУЧІВ. Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей: суть та методика використання в суддівській освіті ... 68

ПОДАТКОВЕ ПРАВО
Олег ПЕЧЕНИЙ. Проблемні аспекти співвідношення цивільного і податкового 
законодавства в розрізі спадкового правонаступництва  
в податкових правовідносинах .......................................................................................... 87



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Ганна МАЛЯР. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів   
у контексті подій у Криму та на сході України ................................................................... 99

Надія ДРОЗДОВИЧ. Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального 
провадження чи елемент законності  ............................................................................. 113

Ірина БІГУНЕЦЬ. Правові можливості адвоката-захисника щодо одержання доказів 
на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження ........................................................................................... 127

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Василь ДАЦЕНКО.  Допит дитини, яка не досягла 10 років, під час розгляду справи про 
визначення місця проживання з метою забезпечення її найкращих інтересів ........... 140

Оксана ШУТЕНКО. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах ...... 153

Уляна ВОРОБЕЛЬ. Інститут «Amicus Curiae» у праві країн англосаксонської  
правової сім’ї ..................................................................................................................... 163

Новини ............................................................................................................................... 179




