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Методичні вказівки до написання рефератів 

Навчальний реферат – це письмова робота, в якій у стислій формі на 

основі опрацювання наукової та методичної літератури розкривається 

конкретна проблема чи окремий аспект теми дисципліни. 

Реферат складається з плану і таких складових частин: вступ, основна 

частина (включає розділи і підрозділи), висновки, список використаних джерел 

і  літератури. 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її значення для 

поглибленого опанування програмного матеріалу, визначається мета та 

дослідницькі завдання реферату, об'єкт дослідження, загальні методи розкриття 

теми. 

Основна частина може складатися з кількох розділів. В одному з них, як 

правило, розглядаються рівень дослідженості, характеризуються різні точки 

зору на проблему. В інших розділах розкривається зміст обраної теми, лається 

опис та аналіз опрацьованого матеріалу, оцінка тих чи інших процесів і явищ, 

робляться узагальнення щодо окремих аспектів проблеми. 

Важливою структурною частиною реферату є висновки. В них лаконічно, 

без аналізу і обґрунтування робляться узагальнення і формулюються результати 

виконаної роботи. Висновки засвідчують здатність студента до самостійних 

узагальнень. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури та джерел: 

документи, монографії, наукова література, періодичні статті. 

Оформлення реферату. Обсяг реферату 10–15 сторінок. Подається у 

друкованому вигляді. Розмір лівого поля до 30 мм, правого – не менше 10 мм, 

верхнього та нижнього – 20 мм. 

 

1.  Співвідношення правосуддя і відновного правосуддя.  

2. Козацьке право про відновний підхід до розв’язання кримінально-

правових конфліктів.  

3. Основні форми відновного правосуддя: медіація, кола правосуддя, 

медіація. 

4. Місце медіації у кримінальному процесі.  

5. Регламентація відновного правосуддя у Рекомендації "Про розробку 

і здійснення заходів посередництва та відновного правосуддя в сфері 

кримінального судочинства" Економічної та Соціальної Ради ООН та Резолюції 

Економічної і Соціальної Ради ООН "Про основні принципи програми 

відновного правосуддя у кримінальних справах". 

6. Підстави запровадження відновного правосуддя та умови його 

застосування. 

7. Правова основа застосування відновного правосуддя в Англії, 

Німеччині, Польщі, Словенії.  

8. Форми відновного правосуддя в Європейських країнах. 



9. Інститут примирення у кримінальних справах як основна 

передумова застосування медіації.  

10. Норми КК та КПК України як способи реалізації відновного 

підходу. 

11. Визначення процесуальної основи медіації, її поняття та строків 

проведення у КПК України.  

12. Право потерпілого, обвинуваченого (підсудного) на участь у 

медіації. Вирішення питання про зупинення провадження у справі у зв’язку з 

проведенням медіації.  

13. Статус договору про примирення та його правові наслідки.  

14. Гарантії недопустимості погіршення статусу обвинуваченого 

(підсудного) незалежно від участі у медіації та її результатів. 
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