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Затверджено на засіданні 

кафедри судочинства 

Протокол №1 від 30.08.2019 р. 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Захист неповнолітніх у кримінальному процесі» 

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

форми навчання 

на 2019-2020 н.р. 
 

 

1. Фізіологічні особливості підліткового та раннього юнацького віку.  

2. Психологічні особливості підліткового віку.  

3. Психологічні особливості раннього юнацького віку.  

4. Основні відмінності підліткового та раннього юнацького віку.  

5. Мотиви вчинення неповнолітніми злочинів.  

6. Вік кримінальної відповідальності. 

7. Поняття процесуального статусу учасників кримінального процесу.  

8. Процесуальний статус неповнолітніх на різних стадіях 

кримінального процесу.  

9. Процесуальні права та обов’язки неповнолітніх.  

10. Поняття права на захист у кримінальному процесі України.  

11. Неповнолітній як суб’єкт права на захист.  

12. Процесуальні права та обов’язки захисника у справах про злочини 

неповнолітніх.  

13. Обов’язковість участі захисника у справа про злочини 

неповнолітніх.  

14. Допуск захисника до участі у справі. Заміна захисника.  

15. Форми використання спеціальних психологічних знань щодо 

неповнолітніх.  

16. Психологічна консультація.  

17. Залучення спеціалістів-психологів до розслідування злочинів, 

вчинених неповнолітніми.  

18. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх.  

19. Психологічний контакт захисника з неповнолітнім.  

20. Психологічний вплив на неповнолітнього.  

21. Поняття методики захисту.  

22. Принципи методики захисту.  

23. Особливості методики захисту неповнолітніх.  

24. Поняття тактики захисту.  

25. Тактичні прийоми захисту неповнолітніх у кримінальному процесі.  

26. Межі допустимості тактичних прийомів.  

27. Співвідношення методики та тактики захисту.  
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28. Перше побачення  захисникам з підзахисним неповнолітнім.  

29. Тактичні прийоми для встановлення психологічного контакту з 

неповнолітнім.  

30. Тактичні прийоми психологічного впливу на неповнолітнього.  

31. Тактичні прийоми при проведенні окремих слідчих дій.  

32. Участь захисника у пред’явленні обвинувачення та ознайомлення з 

матеріалами справи. 

33. Тактика участі захисника в попередньому судовому засіданні.  

34. Тактика захисту  неповнолітнього у судовому слідстві.  

35. Захисна промова у справах неповнолітніх.   

36. Інші учасники процесу, що мають право захищати інтереси 

неповнолітніх у кримінальному процесі.  

37. Захист неповнолітнього його законним представником.  

38. Залучення  педагога у справах про злочини неповнолітніх.  

39. Психолог як учасник провадження у справах про злочини, вчинені 

неповнолітніми.  

40. Участь представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій у справах неповнолітніх. 

 

Керівник курсу 

к.ю.н., викладач  

кафедри судочинства                           Устінський А.В. 
 

 


