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1. Загальна інформація про освітню 
платформу HELP та координатора 
програми Ради Європи HELP від НААУ
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Освітня програма HELP впроваджується в рамках Ради Європи з 2006 року. 
Програма реалізується у відповідності з Рекомендацією (2004)4 Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо застосування ЄКПЛ в університетській освіті 
та професійній підготовці , Інтерлакенською декларацією 
(2010)  і Брайтонською декларацією (2012).



Програма HELP підтримує держав-членів Ради Європи в імплементації Європейської 
конвенції з прав людини на національному рівні. Мета програми полягає у допомозі 
представникам юстиції застосовувати європейські стандарти (РЄ та ЄС) прав 
людини у повсякденній роботі, переважно шляхом тренінгу/навчання.

Координатором програми Ради Європи HELP від Національної асоціації адвокатів 
України призначений директор Вищої школи адвокатури НААУ Кузьменко Савва 
Євгенович призначений згідно з Розпорядженням Голови НААУ, РАУ від 29 грудня 
2021 року № 204.



Листом НААУ від 29.12.2021 року за № 2817/0/2-2 в адресу Голови Офісу, 
Представника Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм 
співробітництва Ради пана Стена Ньорлова повідомлено про призначення 
директора Вищої школи адвокатури НААУ Кузьменка С.Є, координатором програми 
Ради Європи HELP від Національної асоціації адвокатів України.

https://cutt.ly/33SxJPW
 https://cutt.ly/B3SxNDO

Відповідна інформація оприлюднена 
на інформаційних ресурсах РЄ,

прес-релізах НААУ і ВША НААУ:

 Інформація про контактних осіб між Секретаріатом HELP та національними 
асоціаціями адвокатів: від України (НААУ) – Савва Кузьменко


    

 Координатором програми Ради Європи HELP став Савва Кузьменко

     

  https://cutt.ly/Q3StXnA

 https://cutt.ly/o3SygVA.

«Спільної роботи попереду дуже багато, і нам треба 
забезпечити адвокатів максимальною підтримкою в такі 
складні для України часи» – наголосив Савва Кузьменко в 
аспекті посилення спільної роботи між освітніми 
платформами ВША НААУ та HELP Council of Europe.

https://cutt.ly/13SyxBy.

https://cutt.ly/33SxJPW
https://cutt.ly/B3SxNDO
https://cutt.ly/Q3StXnA
https://cutt.ly/o3SygVA
https://cutt.ly/13SyxBy
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До складу програми HELP входять
 мережа національних навчальних закладів для суддів, прокурорів та адвокатів в 

46 державах-членах
 платформа електронного навчання у сфері прав людини
 методологія навчання у сфері прав людини


Проєкти програми HELP досить активно впроваджуються як в межах Європейського 
Союзу, так і на рівні інших регіонів, зокрема на Балканах, в Туреччині, країнах 
Східного Партнерства, Центральній Азії.



Статистичні дані свідчать, що на платформі HELP станом на сьогодні зареєстровано 
105 000 користувачів, серед них 6048 – українські користувачі.



Цього року Радою Європи було реалізовано Проєкт «Підтримка контекстуалізації 
HELP модулів/курсів для правників під час війни в Україні», який розроблений як 
термінова реакція на російську агресію проти України. Запропонований проєкт 
спрямований на посилення спроможності фахівців-юристів в Україні (суддів, 
адвокатів, прокурорів) з метою ефективного застосування європейських стандартів 
прав людини у воєнний час шляхом національної адаптації відповідних навчальних 
модулів та курсів HELP, розробки професійних онлайн тренінгів та надання 
інформаційної підтримки.
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Сайт програми HELP

є відкритим та 

доступним для всіх зацікавлених 
користувачів. Він пропонує безкоштовне 
самостійне вивчення та дистанційне 
навчання стандартам ЄКПЛ.



(https://cutt.ly/H3Sy4qE) 

Вхід до онлайн платформи HELP та 
ознайомлення з курсами: https://cutt.ly/
n3SyLhd.

https://cutt.ly/H3Sy4qE
https://cutt.ly/n3SyLhd
https://cutt.ly/n3SyLhd


2. Заходи з підвищення кваліфікації 
адвокатів за програмою Ради Європи 
HELP

Підвищення кваліфікації адвокатів на онлайн-курсі «Основні принципи 
захисту прав людини у сфері біомедицини»

Продовжуючи успішну реалізацію проєктів Ради Європи HELP у червні-грудні 
поточного року у Вищій школі адвокатури 5 груп учасників пройшли навчання на 
онлайн-курсі «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини». 150 
адвокатів упродовж чотирьох місяців набували нових знань і вдосконалювали 
практичні навички у сфері медичного права.



Програма онлайн-курсу «Основні принципи захисту прав людини у сфері 
біомедицини» складається з міжнародної частини, яка містить міжнародні 
стандарти, практику Європейського суду з прав людини, з особливим приділенням 
уваги Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 
медицини: Конвенції про захист прав людини і біомедицину.

Друга частина Програми – національна, яка наповнена вітчизняною судовою 
практикою, містить необхідні літературні та нормативні джерела, а також 
передбачає низку практичних завдань для удосконалення професійної 
майстерності.

Проект реалізується спільно з Комітетом з медичного і фармацевтичного права та 
біоетики НААУ. Автор і координатор Курсу – адвокат Ірина Сенюта, перша в Україні 
професорка з медичного права, Голова Комітету медичного і фармацевтичного 
права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач 
кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького.

 https://cutt.ly/Z3SuOvU
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Адвокатська спільнота є активним учасником імплементації міжнародних і 
європейських стандартів у національне законодавство та правозастосовну 
практику.

У поточному році розширено партнерство між освітніми платформами ВША НААУ та 
HELP Council of Europe.



Освітні платформа HELP включає два основні типи навчальних ресурсів
 дистанційні курси доступні для окремих груп юристів, що беруть участь в 

пілотних курсах, модерованих сертифікованими національними тренерами
 курси самостійного навчання доступні будь-якому користувачеві, що має 

обліковий запис на платформі.

На сьогодні програма HELP пропонує до проходження 45 тематичних курсів, з якими 
можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3VAkvnB.

https://cutt.ly/Z3SuOvU
https://bit.ly/3VAkvnB


Коментарі тренерів та відгуки учасників про Курс
 Легкий доступ до інформації, самостійне планування часу, постійна підтримка 

тренера: Наталія Чорновус про навчання адвокатів на платформі HELP РЄ.

      
 Тренер курсу РЄ HELP Яна Триньова: «Нове покоління прав людини потребує 

сучасного, біоетичного законодавства та підготовлених юристів».


 Тренер курсу програми РЄ HELP Зінаїда Чуприна: адвокати мають особисту та 
професійну заінтересованість знати тонкощі медичного права. 


      
 Тренер курсу РЄ HELP Олександр Корнага: В учасників є можливість бути в 

авангарді не просто медичного права, а конкретної спеціалізованої його частини, 
вибудовуючи особистий бренд та упізнаваність.

 Учасники, які успішно виконали програму Курсу РЄ HELP з біоетики отримали не 
тільки унікальні знання та навички, а й задоволення від процесу удосконалення 
власної професійності: тренер Тетяна Водоп’ян. 

 Дякую за цей грандіозний проєкт! – адвокатка Анастасія Запорожченко про курс 
HELP з біоетики. 

https://cutt.ly/E3Sirx

      https://cutt.ly/n3SiaM

https://cutt.ly/X3Sih2

 https://cutt.ly/P3SizG

https://cutt.ly/l3Sibm

https://cutt.ly/X3SiEWz
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Про важливість співпраці з освітньою платформою HELP та перспективи подальшої 
взаємодії наголошено під час установчої зустрічі учасників і тренерів онлайн курсу 
програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері 
біомедицини». 

07 грудня 2022 року у ВША НААУ відбулася фінальна зустріч учасників онлайн–курсу 
програми РЄ HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини»: 

Під час фінальної зустрічі Ірина Сенюта провела для випускників програми майстер-
клас на тему «Стратегія і тактика ведення медичних справ для успішного захисту 
клієнтів». 

https://cutt.ly/G3SuJ1n



https://cutt.ly/N3Su210.



https://cutt.ly/H3Su4vb

https://cutt.ly/E3Sirxa
https://cutt.ly/n3SiaM7
https://cutt.ly/X3Sih2f
https://cutt.ly/P3SizGk
https://cutt.ly/l3SibmE
https://cutt.ly/X3SiEWz
https://cutt.ly/G3SuJ1n
https://cutt.ly/N3Su210
https://cutt.ly/H3Su4vb


За період реалізації онлайн-курсу «Основні принципи захисту прав 
людини у сфері біомедицини»
 залучилися до відбіркового тестування для зарахування на Курс – 3828 осіб
 взяли участь в Курсі – 807 слухачів
 успішно завершили навчання та отримали сертифікати – 165 адвокатів.
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12 грудня 2022 року стартував 5-й набір групи учасників, які хочуть здобути нові 
знання та вдосконалити практичні навички у сфері медичного права. Актуальність 
теми зумовлена викликами воєнного часу, кроками на зближення України з 
Європейським Союзом, необхідністю знань міжнародних стандартів і вітчизняного 
законодавства у сфері охорони здоров’я, набуття досвіду їх правозастосування. 
Детальніше про курс та умови відбору за покликанням: https://cutt.ly/V3SoIkE

Заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у ВША з питань 
застосування стандартів ЄКПЛ та звернення до ЄСПЛ в умовах 
воєнного стану



Онлайн-семінар на тему «Особливості застосування Європейської конвенції з прав 
людини в часи війни» провела для адвокатів Ґаяне Нуріджанян – магістр права 
(Кембриджський університет), доктор філософії у галузі права (Університетський 
коледж Лондона), викладачка кафедри міжнародного та європейського права 
НаУКМА, яка має чималий досвід роботи у Раді Європи, Європейському суді з прав 
людини та Міжнародному кримінальному суді 

Вебінар «Тлумачення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод в умовах збройного конфлікту (кримінальний процесуальний аспект)» 
провела для адвокатів Ірина Гловюк, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, 
адвокат, член Комітету з кримінального права та процесу НААУ, член НКР при 
Верховному Суді, член НКР при Голові Верховної Ради України


Захід з підвищення кваліфікації на тему «Звернення до Європейського суду з прав 
людини та провадження в ньому» відбувся у грудні поточного року. Лектором 
виступив Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 
2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP» 

Вебінар на тему: «Практика ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції [кримінальний 
процесуальний аспект: обшук]» провели для адвокатів Расім Бабанли, д.ю.н., 
керівник департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду та 
Ольга Саленко, к.ю.н., наукова консультантка Верховного Суду


(https://cutt.ly/K3So3Re).



(https://bit.ly/3E65qmY).



(https://cutt.ly/B3SaTJY).



(https://cutt.ly/t3Sa1Ed).



https://cutt.ly/V3SoIkE
https://cutt.ly/K3So3Re
https://bit.ly/3E65qmY
https://cutt.ly/B3SaTJY
https://cutt.ly/t3Sa1Ed


Расім Бабанли, д.ю.н., керівник департаменту аналітичної та правової роботи 
апарату Верховного Суду, доктор юридичних наук, з метою підвищення кваліфікації 
провів для адвокатів вебінар ВША НААУ на тему: «Застосування практики ЄСПЛ в 
національній судовій практиці: цивільний аспект»

Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, голова Бахмацького районного суду 
Чернігівської області провів у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення 
кваліфікації адвокатів на тему: «Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі 
гарантії захисту» 

 (https://cutt.ly/x3SsqJq).



(https://cutt.ly/J3SstZl).
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Багаторічний досвід діяльності Вищої школи адвокатури НААУ у сфері підвищення 
кваліфікації адвокатів, включаючи правоосвітню діяльність в умовах воєнного часу, 
представлено Саввою Кузьменком, директором ВША, координатором програми 
Ради Європи HELP від НААУ на щорічній Конференції мережі HELP 2022, що 
відбулася в Страсбурзі, Франція, 30 червня – 1 липня 2022 року.



Однією з цілей Конференції стало висвітлення реакції Програми РЄ HELP на поточні 
виклики, включаючи відповідь на війну в Україні, наслідуючи які до роботи 
долучилися представники національних закладів з підвищення кваліфікації 
адвокатів, суддів, прокурорів, а також такі партнери HELP, як Європейська мережа 
підготовки суддів (EJTN), Рада товариств адвокатів і юристів Європи (CCBE), 
Агентство ЄС з Основні права (FRA), УВКБ ООН або ОБСЄ/БДІПЛ.



З вітальними словами, програмними та правозахисними промовами на Конференції 
виступили Ірландський державний міністр у справах Європи Томас Бірн, 
Генеральний директор Директорату з прав людини та верховенства права Ради 
Європи Крістос Джакомопулос, Посол, Голова Представництва Європейського 
Союзу при Раді Європи Меглена Кунева, Суддя Європейського суду з прав людини 
Тім Ейкке.



Досягнення програми HELP, залучення членів та партнерів мережі HELP за звітний 
період презентувала Єва Пастрана, керівник відділу навчання з питань правосуддя 
та прав людини Ради Європи. Доповідь про здобутки в рамках регіональних 
проектів HELP представили учасникам Анна-Марія Тельбіс та Анна Медарська-
Лазова із Секретаріату HELP.

3. Конференція мережі HELP 2022,

м. Страсбург (Франція),

30 червня – 1 липня 2022 року

https://cutt.ly/x3SsqJq
https://cutt.ly/J3SstZl


У спеціальній сесії, присвяченій відповідям Ради Європи на війну в Україні, з 
виступами про важливість підготовки правників, взяли участь Тетяна Фулей від 
Національної школи суддів України, Олеся Отраднова від Тренінгового Центру 
прокурорів України, та Савва Кузьменко від Вищої школи адвокатури та 
Національної асоціації адвокатів України.



«Освіта – єдина зброя, яка не вбиває», – вислів з виступу Савви Кузьменка, який 
символізує значимість професійного навчання, особливо під час війни. Нагадуючи 
про трагічні наслідки війни в Україні, спочатку людські, а потім і правові (величезна 
кількість справ про військові злочини, про злочини проти національної безпеки), 
директор ВША НААУ продемонстрував, наскільки програма HELP дозволила 
юристам краще зрозуміти теми, пов’язані з правами людини, які сьогодні є такими 
необхідними. Як координатор програми РЄ HELP від НААУ, Савва Кузьменко тепло 
подякували колегам і партнерам з Ради Європи, інших міжнародних, національних 
інституцій і органів влади, за підтримку та допомогу українцям в ці складні часи.



8

Детальніше про підсумки робочого 
візиту директора ВША НААУ на 
щорічну мережеву Конференцію – 
2022 за покликанням:

https://cutt.ly/q3SsCb4.

Виступ Савви Кузьменка на 
Конференції мережі HELP 2022: 
https://cutt.ly/u3Ss2DF

https://cutt.ly/q3SsCb4
https://cutt.ly/u3Ss2DF


7 липня 2022 року у Вищій школі адвокатури НААУ створено Центр правничої 
лінгвістики – експертну платформу для комунікації адвокатів, юристів, мовознавців, 
фахівців інших спеціальностей, зацікавлених у вивченні іноземних юридичних мов 
та їх застосуванні у професійній діяльності. Відкриття Центру правничої лінгвістики 
при ВША НААУ є послідовним кроком у реалізації зобов’язань, взятих на себе 
Саввою Кузьменком під час робочого візиту на Конференцію мережі HELP 2022. 
Звертаючись у виступі до поважної спільноти, Савва Кузьменко обумовив вивчення 
української мови в європейському співтоваристві і вивчення українськими 
правниками мов країн – членів Європейського Союзу (https://cutt.ly/h3Sdrde).

28 листопада 2022 року представники адвокатської спільноти взяли участь у HELP 
Training-of-Trainers (ToTs) session, що відбувся у Страсбурзі у змішаному форматі 
оффлайн та онлайн.



HELP TRAINING-OF-TRAINERS SESSION: результати відбору учасників


Під час тренінгу учасники ознайомилися з особливостями роботи на платформі 
HELP, застосуванням інструментів електронного навчання за програмою, 
ключовими навичками з розробки матеріалів національного рівня.

https://cutt.ly/K3SdzcS.



4. Тренінг для тренерів платформи 
HELP (ToTs), м. Страсбург (Франція), 
28 листопада 2022 р.
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https://cutt.ly/h3Sdrde
https://cutt.ly/K3SdzcS


HELP TRAINING-OF-TRAINERS SESSION: презентація Європейської програми з 
навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій (HELP) 

У зверненні до учасників тренінгу Ева Пастрана (Eva Pastrana), голова відділу 
підготовки кадрів у галузі правосуддя й прав людини, РЄ наголосила на важливості 
підтримки України та впровадженні європейських стандартів на національному 
рівні. Завдяки курсам за програмою HELP працівники органів правосуддя можуть 
краще захищати права людини на національному рівні та бути в курсі динамічних 
стандартів і практики ЄСПЛ.



Савва Кузьменко, директор ВША НААУ, висловив впевненість в ефективності 
онлайн навчання юристів усіх спеціальностей на платформі HELP та запевнив у 
готовності адвокатів долучитися до перекладу і адаптації наявних курсів до 
конкретного національного законодавства й практики, подальшого проведення 
семінарів, тренінгів та просування освітнього онлайн-простору на платформі HELP.



















Поряд з участю в інформаційні сесії тренінгу учасниками виконано індивідуальне 
практичне завдання – самостійно створено сторінку курсу, що демонструє 
наявність технічних навичок роботи на платформі та розуміння завдань, що стоять 
перед національним тренером HELP.



Підведення підсумків ToTs та вручення Сертифікату національного тренера HELP 
відбудеться у січні 2023 року.

https://cutt.ly/D3SdWb9.
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Детальніше про тренінг

за покликанням:

https://cutt.ly/73SdZXz.

https://cutt.ly/D3SdWb9
https://cutt.ly/73SdZXz


Підтримка українських правників та допомога їм від країни, яка приймає – одне з 
ключових питань, обговорених на семінарі у Варшаві, організованому для 
українських юристів та національних менеджерів Asylum/Migration HELP e-Desk.



27 вересня 2022 року у м. Варшава (Польща) відбувся семінар для українських 
правників та національних менеджерів Asylum/Migration HELP e-Desk, які 
допомагають людям, вимушено переміщеним через війну. Захід організований 
Радою Європи, Європейським Союзом та УВКБ ООН у співпраці з Варшавською 
асоціацією адвокатів.



Метою семінару є підвищення обізнаності українських та європейських юристів, що 
допомагають особам, вимушено переміщеним через війну, про європейські та 
національні процедури і практики щодо, зокрема, імплементації Директиви ЄС про 
тимчасовий захист та відповідних міжнародних і європейських стандартів. 
Предметом обговорення учасників стали проблеми, з якими стикаються e-desk в 
різних країнах 
Семінар включив тематичну сесію запитань та відповідей, обмін думками між 
спікерами та учасниками.



Переглянути відеотрансляцію семінару на YouTube:

І частина:
ІІ частина: 

Підтримка українських правників та допомога їм від країни, яка приймає – одне з 
ключових питань, обговорених на семінарі у Варшаві 27.09.2022 р. Савва Кузьменко 
висловив думку щодо рекомендації Європейської комісії про визнання професійної 
кваліфікації на території країн Європейського Союзу .

(https://cutt.ly/z3SfiA5).


 https://cutt.ly/Z3SfhbP.

https://cutt.ly/03SflEJ.



(https://cutt.ly/r3SfIql)
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5. Події і заходи за підтримки освітніх 
проєктів та програм Ради Європи

https://cutt.ly/z3SfiA5
https://cutt.ly/Z3SfhbP
https://cutt.ly/03SflEJ
https://cutt.ly/r3SfIql


Під час робочого візиту директор Вищої школи адвокатури НААУ поспілкувався з 
віце-президентом Варшавської асоціації адвокатів Александром Криштофовичем, 
висловив вдячність за вагому підтримку представників правничої спільноти та 
підняв для обговорення низку питань, включаючи юридичну адаптацію курсів HELP 
та розширення українсько – польського освітнього простору для підвищення 
кваліфікації адвокатів, юристів, фахівців з питань міграції та притулку.



20 жовтня 2022 року Офісом Ради Європи, в рамках проєкту «Боротьба з 
насильством щодо дітей в Україні», організовано онлайн-зустріч з нагоди 
презентації Керівних принципів та методики документування порушень прав дитини 
внаслідок сексуального насильства, підготовлених Радою Європи. Захід об'єднав 
участю представників і представниць профільних міністерств, відомств, служб, 
правоохоронних органів, судової гілки влади, адвокатської спільноти, міжнародних 
та громадських організацій.



Метою представлених Керівних принципів є надання представникам 
правоохоронних органів, суддям, адвокатам інструментарію з документування 
порушень прав дитини, пов’язаних з сексуальним насильством. Завдання 
рекомендацій полягають у формуванні комплексної системи знань щодо правового 
регулювання захисту дитини від сексуального насильства і експлуатації, 
особливостей ювенальної психології, а також навиків документування порушень 
прав дитини у зазначеній сфері.

Підсумки заходу та коментар представника ВША НААУ щодо необхідності 
включення адвокатів до цільової аудиторії тематичних заходів з удосконалення 
навичок в питаннях захисту прав дітей, які постраждали від сексуального 
насильства у тематичному матеріалі 

Представники Вищої школи адвокатури НААУ взяли участь у роботі круглого столу 
на тему «Агресія Росії проти України: Виконання Стамбульської конвенції під час 
збройного конфлікту», організованому Радою Європою 

30 листопада проєктом Ради Європи «Боротьба з насильством стосовно жінок в 
Україні» було проведено фінальне засідання Координаційної ради, яким підведено 
підсумки роботи проєкту в Україні, співпраці з національними партнерами та 
досягнення, які було здобуто впродовж проєктної діяльності. У засіданні 
Координаційної ради взяв участь Директор Вищої школи адвокатури НААУ Савва 
Кузьменко, який запропонував допомогу РЄ у реалізації цього проєкту, зокрема 
щодо перекладу тексту Стамбульської конвенції (

7 грудня 2022 року відбувся вступний онлайн семінар з практичного упровадження 
онлайн-курсу HELP «Трудові права як права людини», що реалізується в рамках 
Проєкту Ради Європи «Подальша підтримка розвитку соціальних прав людини в 
Україні».

(https://cutt.ly/O3Sf0up).



(https://cutt.ly/t3Sgwn0).



https://cutt.ly/E3SgnSj).
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https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine-phase-ii
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-violence-against-children-in-ukraine-phase-ii
https://cutt.ly/O3Sf0up
https://cutt.ly/t3Sgwn0
https://cutt.ly/E3SgnSj


До участі в заході долучився Савва Кузьменко, координатор програми Ради Європи 
HELP від НААУ, який висловив підтримку реалізації проєкту, поділився успішним 
досвідом ВША НААУ з реалізації освітніх проєктів платформи HELP Ради Європи та 
підтримав об'єднання зусиль міжнародних та національних освітніх інституцій у 
популяризації та практичній реалізації різнотематичних курсів. Детальніше за 
покликанням: https://cutt.ly/i3SgABt.

Представники адвокатської спільноти долучилися до участі в Круглому столі «25 
років імплементації Європейської Конвенції з прав людини: досягнення та майбутні 
виклики (судовий вимір)», організованому Національною школою суддів України 
спільно з проектом Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні 
кращого доступу до правосуддя».



У ході заходу відбулося обговорення досягнення українського судочинства у 
впровадженні стандартів Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) з моменту її 
ратифікації у 1997 році. Спікери представили до обговорення нові тенденції 
практики українських судів у контексті прав, гарантованих ЄКПЛ, у свою чергу 
учасникам було забезпечено практичну можливість ставити питання щодо 
належного застосування практики ЄСПЛ у вітчизняній практиці.



Коментуючи подію, Савва Кузьменко відзначив, що взаємодія і 
мультидисциплінарний підхід мають бути застосовні в питаннях вивчення і 
тлумачення конвенційних норм, положень міжнародного гуманітарного права та 
інших міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини, передусім, в умовах 
збройного конфлікту (https://cutt.ly/s3Sg1WD).
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https://cutt.ly/i3SgABt
https://cutt.ly/s3Sg1WD


6. Інформаційна підтримка Курсів і 
заходів програми Ради Європи 
HELP в адвокатській спільноті

У серпні поточного року Вища школа адвокатури НААУ провела опитування серед 
адвокатів та представників інших юридичних професій щодо вивчення та 
доцільності перекладу онлайн-курсів HELP українською мовою, адаптації їх до 
національного законодавства та контексту 

Одним з Онлайн-курсів на платформі HELP, якому було віддано суттєву перевагу 
учасниками опитування, став курс «Етика для суддів, прокурорів та адвокатів».

Український переклад курсу став доступним у відкритому доступі на онлайн-
платформі HELP 

(http://bit.ly/3XzTcdk).



(https://cutt.ly/A3ShzSc).















Дослідження думки адвокатів на тему 
захисту прав людини в рамках Європейської 
конвенції з прав людини та Європейського 
суду з прав людини проведено з метою 
з’ясування питань, що є найбільш 
актуальними для адвокатів та подальшої 
підготовки відповідних заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів. Результати 
опитування щодо досвіду покликання на 
положення ЄКПЛ та застосування практики 
ЄСПЛ на національному рівні

(https://cutt.ly/13ShRQt).
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http://bit.ly/3XzTcdk
https://cutt.ly/A3ShzSc
https://cutt.ly/13ShRQt


На платформі Вищої школи адвокатури НААУ здійснюється 
інформаційна підтримка та висвітлення Програм Ради Європи HELP, 
навчальних курсів для представників юридичної спільноти

 Програма Ради Європи HELP: інформація про навчальні курси для представників 
юридичної спільноти. https://cutt.ly/l3ShF1Y

 Вступ до Європейської конвенції з прав людини та ознайомлення з 
Європейським судом з прав людини. https://cutt.ly/r3ShJYV

 Огляду онлайн-курсу програми HELP «ADMISSIBILITY CRITERIA in applications 
submitted to the European Court of Human Rights» – Критерії допустимості у 
заявах, поданих до Європейського суду з прав людини. https://cutt.ly/g3ShNew

 Огляд онлайн-курсу програми Ради Європи HELP «Права людини в Збройних 
Силах». https://cutt.ly/A3Sh278

 HELP Онлайн курс «Дружнє до дітей правосуддя та права дитини». 

      https://cutt.ly/s3Sh5mj
 Оновлена версія курсу «Процесуальні гарантії в кримінальних провадженнях та 

права потерпілих». https://cutt.ly/x3SjwNx
 Освітній проєкт «Кіберзлочинність та електронні докази». https://cutt.ly/C3SjyM
 HELP онлайн-курс «Вступ до запобігання корупції». https://cutt.ly/H3SjaIe
 Онлайн курс програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав 

людини у сфері біомедицини». https://cutt.ly/W3SjgRw
 HELP онлайн-курс «Персональні дані і приватне життя». https://cutt.ly/n3SjzQf
 HELP онлайн-курс: «Бізнес і права людини». https://cutt.ly/r3Sjba6
 Огляд онлайн-курсу програми Ради Європи HELP «Доступ жінок до правосуддя». 

https://cutt.ly/d3SjQ1Z
 Курси стосовно протидії насильства щодо жінок та домашнього насильства. 

https://cutt.ly/Y3SjYyY
 Рада Європи та УВКБ ООН запускають курс HELP для польських юристів: 

«Притулок та права людини». https://cutt.ly/T3SjAvy.
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https://cutt.ly/l3ShF1Y
https://cutt.ly/r3ShJYV
https://cutt.ly/g3ShNew
https://cutt.ly/A3Sh278
https://cutt.ly/s3Sh5mj
https://cutt.ly/x3SjwNx
https://cutt.ly/C3SjyMe
https://cutt.ly/H3SjaIe
https://cutt.ly/W3SjgRw
https://cutt.ly/n3SjzQf
https://cutt.ly/r3Sjba6
https://cutt.ly/d3SjQ1Z
https://cutt.ly/Y3SjYyY
https://cutt.ly/T3SjAvy


«Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини» – 
тематичний посібник, автором якого є Павло Пархоменко, голова Бахмацького 
районного суду Чернігівської області, лектор Вищої школи адвокатури НААУ, 
зокрема, базового курсу з основ дружнього до дітей правосуддя і спецмодулів 
проєкту «Адвокат дитини: від новачка до профі».
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Посібник буде корисним для адвокатів, суддів, співробітників служб у справах дітей, 
соціальних працівників та працівників правозахисних організацій, викладачів, 
студентів юридичних ВУЗів та всіх, кому небайдужі права дитини.  

https://cutt.ly/p3SjNbV.

Посібник доступний для 
ознайомлення і завантаження 
за посиланням: 

https://cutt.ly/q3Sj2UF.

Тематичні посібники, огляди, збірки

практики ЄСПЛ на платформі ВША НААУ

https://cutt.ly/p3SjNbV
https://cutt.ly/q3Sj2UF


Добірка практики ЄСПЛ за статтею 8 Конвенції щодо захисту права на повагу до 
приватного та сімейного життя, а також інших вимог Конвенції, які можуть бути 
порушені обшуком, підготовлена лекторами ВША НААУ: Ольгою Саленко, к.ю.н., 
доцентом, науковим консультантом відділу систематизації практики ЄСПЛ та 
підготовки запитів до ЄСПЛ департаменту аналітичної та правової роботи 
Верховного Суду за загальною редакцією Расіма Бабанли, доктора юридичних наук, 
керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду: https://
cutt.ly/O3SkqeM.
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Посібник доступний 
для завантаження: 
https://cutt.ly/l3Skf0N.

Збірка 20-ти найбільш цитованих у ЄДРСР рішень ЄСПЛ, що стосуються 
провокації злочину, тематичне дослідження яких здійснив Олексій Гура, лектор 
Вищої школи адвокатури НААУ, член Національної асоціації адвокатів України: 

Збірник доступний до завантаження: 

Олексієм Гурою також провадяться щотижневі огляди практики Європейського 
суду з прав людини. Детальніше у блозі лектора: 

Узагальнений огляд практики ЄСПЛ від Вищої школи адвокатури НААУ (з 15.10.2022 
по 01.12.2022): 

https://cutt.ly/v3SkmuX.

https://cutt.ly/V3SkxGe.



https://cutt.ly/O3SkYFh.



https://cutt.ly/P3SkOL8.

https://cutt.ly/O3SkqeM
https://cutt.ly/O3SkqeM
https://cutt.ly/l3Skf0N
https://cutt.ly/v3SkmuX
https://cutt.ly/V3SkxGe
https://cutt.ly/O3SkYFh
https://cutt.ly/P3SkOL8
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14 грудня 2022 року Комітет Міністрів Ради Європи схвалив план дій РЄ для України 
«Стійкість, відновлення та реконструкція» 2023-2026.

Ураховуючи приділену Радою Європи увагу правничій освіті в Україні, подальші 
ініціативи, проекти та заходи за участі координатора програми Ради Європи HELP від 
НААУ будуть спрямовані на покращення рівня якості юридичної освіти та підвищення 
кваліфікації правників з метою її приведення у відповідність до міжнародних і 
європейських стандартів, удосконалення змісту освітніх програм для юристів, 
зокрема розширення вивчення стандартів ЄС та Ради Європи, ефективне викладання 
практики ЄСПЛ та популяризації її релевантного застосування.



Ознайомитися з Планом дій «Стійкість, відновлення та реконструкція» 
2023-2026: 

Ева Пастрана, керівник відділу навчання з питань правосуддя та прав людини Ради 
Європи, на своїй сторінці у Facebook наприкінці грудня підвела підсумки співпраці з 
Національною асоціацією адвокатів України над посиленням програми Ради Європи 
HELP для українських правників. У тематичному пості підсумовано спільні 
напрацювання та озвучено плани на майбутнє.



Як зазначає пані Ева, за 2022 рік більш ніж 20 онлайн-курсів HELP були адаптовані 
українською мовою, кількість зареєстрованих українських користувачів з 4600 на 
початку року зросла до 6400 станом на грудень місяць.



У січні-лютому 2023 року очікується оновлення таких курсів як
 «Заборона катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання», який буде посилено новим модулем «Неналежне 
поводження під час збройного конфлікту»

 «Правосуддя в перехідний період і права людини».



Також у 2023 році планується розробка нового курсу HELP з міжнародного 
гуманітарного права.

https://cutt.ly/G3SkCSA



https://cutt.ly/G3SkCSA


координатор програми Ради Європи HELP від НААУ 


