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Затверджено на засіданні 

кафедри судочинства 

Протокол №1 від 30.08.2019 р. 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Відновне правосуддя» 

для студентів IV-го курсу освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної 

форми навчання 

на 2019-2020 н.р. 

 

 

1. Демократизація і гуманізації кримінального процесу як підґрунтя 

відновного правосуддя.  

2. Співвідношення правосуддя і відновного правосуддя. 

3. Підходи до поняття «відновне правосуддя» М. Райта, Т. Маршала, 

Дж. Брейтвейта, Д. Ван Несса, В.Маляренка, І.Войтюк, Л. Корнозової. Ознаки 

відновного правосуддя. 

4. Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу, 

на яких ґрунтується відновне правосуддя.  

5. Спеціальні принципи відновного правосуддя. 

6. Посередники в кримінальному процесі Київської Русі.  

7. Основи відновного підходу в Судебнику 1470 р.  

8. Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. як історичні пам’ятки, що 

містили чіткі обриси елементів відновного правосуддя.  

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

правових конфліктів.  

10. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. як основа 

для розвитку відновного правосуддя на українських землях.  

11. Примирення та посередництво в Уложенні про судові установи, 

Уставі кримінального судочинства, Уставі про покарання, які накладаються 

мировими судами. 

12. Законодавчі акти, що діяли на території ЗУНР про відновний підхід.  

13. Інститут примирення у Кримінальному і кримінально-

процесуальному законодавстві першої половини ХХ століття.  

14. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 р. як підстава для 

реалізації відновного підходу в кримінальному процесі.  

15. Розширення можливостей застосування форм  відновного 

правосуддя на основі Малої судової реформи 2001 р. 

16. Основні форми відновного правосуддя. 

17. Сімейні конференції. 

18. Кола правосуддя. 

19. Медіація у кримінальних справах.  

20. Загальні риси медіації. 
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21. Елементи медіації. 

22. Місце медіації у кримінальному процесі.  

23. Критерії проведення медіації у кримінальних справах. 

24. Класифікація міжнародно-правових актів ООН у сфері відновного 

правосуддя.  

25. Правові акти ООН, які містять загальні норми щодо відновного 

правосуддя. 

26. Правові акти ООН, які містять спеціальні норми щодо відновного 

правосуддя. 

27. Класифікація європейських правових актів у сфері відновного 

правосуддя.  

28. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи "Про медіацію у 

кримінальних справах" як спеціальний європейський правовий акт у сфері 

відновного правосуддя. 

29. Правова основа застосування відновного правосуддя в Англії, 

Німеччині, Польщі, Словенії.  

30. Форми відновного правосуддя в Європейських країнах.  

31. Можливість застосування відновного правосуддя на різних стадіях 

кримінального процесу в та прийняття рішення про призначення медіації в 

Англії, Німеччині, Польщі, Словенії.  

32. Кримінально-процесуальні та кримінально-правові наслідки 

медіації та інших форм відновного правосуддя  медіації в Англії, Німеччині, 

Польщі, Словенії. 

33. Інститут примирення у кримінальних справах як основна 

передумова застосування медіації.  

34. Співвідношення медіації і примирення.  

35. Підзаконні акти як передумова впровадження відновного 

правосуддя в Україні.  

36. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів та 

Концепція реформування кримінальної юстиції України як підстави 

запровадження медіації.  

37. Рекомендації щодо застосування медіації у Постановах Пленуму 

Верховного Суду України. 

38. Акти Генеральної Прокуратури України та Міністерства внутрішніх 

справ як підстави застосування форм відновного правосуддя.  

39. Існуюча медіаційна практика. 

40. Проекти законодавчих актів у сфері медіації. 

41. Визначення процесуальної основи медіації, її поняття та строків 

проведення у КПК України. 

42. Здійснення нормативної регламентації статусу медіатора у 

кримінальному процесі.  

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

медіації. 

44. Статус договору про примирення та його правові наслідки.  
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45. Гарантії недопустимості погіршення статусу обвинуваченого 

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

 

 

Керівник курсу 

к.ю.н., викладач  

кафедри судочинства                           Устінський А.В. 

 

 


