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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору студента 

«Відновне правосуддя» складена для студентів спеціальності 081 Право, 

освітнього ступеня «бакалавр». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є діюче законодавство, яке 

регулює застосування процедур відновного правосуддя в кримінальному процесі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Відновне правосуддя» 

має тісний зв’язок з такими дисциплінами «Кримінальне право України», 

«Кримінальне процесуальне право України». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль І. Теоретичні основи відновного правосуддя та його форм. 

Модуль ІІ. Міжнародні стандарти, європейський досвід та перспективи 

запровадження і застосування відновного правосуддя в Україні 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою вивчення курсу є дати студентам необхідні знання про способи, 

форми реалізації медіації у кримінальному процесі. 

 

1.2. Основними завданням вивчення курсу є: ознайомити студентів з 

необхідними джерелами права; сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, 

прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з новими підходами до деяких 

принципів права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних 

правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; 

прищепити навики складання процесуальних документів за результатами 

медіації. Засвоєння предмету відновного правосуддя є необхідним етапом 

отримання вищої юридичної освіти 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 стан основних проблем запровадження та реалізації відновного 

правосуддя;  

 підходи до його розуміння; основні ознаки відновного правосуддя; 

принципи його застосування;  

 джерела права, в тому числі історичні пам’ятки, в яких закріплено 

відновний підхід;  

 форми відновного правосуддя;  

 нормативне підґрунтя його застосування; систему кримінально-

процесуального права щодо можливості застосування медіації та судовій і 

медіацій ній практиці у кримінальних справах;  

 практику застосування правоохоронними органами і судами медіації, 

перспектив та основних напрямків розвитку законодавства щодо медіації. 

вміти : 

 правильно тлумачити та застосовувати правові норми в процесі 

роботи за юридичною спеціальністю;  

 використовувати отримані знання для вирішення професійних 

завдань;  

 складати процесуальні документи та ділову документацію в процесі 

призначення медіації чи за її результатами 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи відновного правосуддя та його 

форм 

 

Тема 1: Відновне правосуддя: загальна характеристика. 

Демократизація і гуманізації кримінального процесу як підґрунтя відновного 

правосуддя. Співвідношення правосуддя і відновного правосуддя.  Підходи до 

поняття «відновне правосуддя» М. Райта, Т. Маршала, Дж. Брейтвейта, Д. Ван 

Несса, В.Маляренка, І.Войтюк, Л. Корнозової. Ознаки відновного правосуддя. 

Загальноправові (конституційні) принципи кримінального процесу, на яких 

ґрунтується відновне правосуддя. Демократизм, законність, гуманізм, 

диспозитивність, рівність перед законом, повага до гідності особи в контексті 

відновного правосуддя. 

Спеціальні принципи відновного правосуддя: максимальне відновлення 

стану потерпілого, що існував до вчинення злочину; реальне відшкодування 

шкоди, завданої злочином безпосередньо правопорушником; активна участь 

сторін у вирішенні кримінально-правового конфлікту на основі діалогу 

потерпілого і правопорушника; добровільність; консенсус; участь представників 

громади. 

 

Тема 2. Історія кримінально-процесуальної політики у сфері 

примирення та посередництва в Україні. 

Посередники в кримінальному процесі Київської Русі. Примирення з 

потерпілим у Псковській судній грамоті. Основи відновного підходу в Судебнику 

1470 р. Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. як історичні пам’ятки, що містили 

чіткі обриси елементів відновного правосуддя.  

Козацьке право про відновний підхід до розв’язання кримінально-правових 

конфліктів. Примирення у кримінальному процесі за Соборним уложенням 

1649 р. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. як основа для 

розвитку відновного правосуддя на українських землях. Примирення та 

посередництво в Уложенні про судові установи, Уставі кримінального 

судочинства, Уставі про покарання, які накладаються мировими судами. 

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

примирення у Кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві 

першої половини ХХ століття. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 р. як 

підстава для реалізації відновного підходу в кримінальному процесі. Розширення 

можливостей застосування форм  відновного правосуддя на основі Малої судової 

реформи 2001 р. 

 

Тема 3. Форми відновного правосуддя та їх характеристика. 

Підходи до способів зовнішнього виразу відновного правосуддя. Основні 

форми відновного правосуддя: медіація, кола правосуддя, медіація. 
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Сімейні конференції в Новій Зеландії та Австралії. Кола правосуддя в Канаді 

та США. Основні етапи кіл правосуддя. Види і структура кіл правосуддя. 

Поняття медіації у кримінальних справах.  

 

Тема 4. Медіація як найпоширеніша форма відновного правосуддя. 

Загальні риси медіації. Елементи медіації: посередництво, конфлікт, 

процедура. Місце медіації у кримінальному процесі. Медіація як складова 

частина кримінального процесу або його альтернатива. Медіація як додатковий 

захід після винесення вироку. Медіація у системі стадій кримінального процесу. 

Критерії, на основі яких в кримінальній справі можливо провести медіацію: 

залежно від тяжкості злочину, особливостей співучасті у вчиненні злочину, від 

об’єкту злочину, наявності потерпілого, кримінально-правового статусу суб’єкта 

злочин,  кримінально-правової позиції суб’єкта злочину щодо визнання своє 

вини, наявності згоди потерпілого та обвинуваченого (підсудного),  позиції 

суб’єкта владних повноважень (слідчий, прокурор, суддя) щодо проведення 

медіації. 

 

Модуль ІІ. Міжнародні стандарти, європейський досвід та перспективи 

запровадження і застосування відновного правосуддя в Україні 

 

Тема 5. Міжнародно-правові основи відновного правосуддя. 

Класифікація міжнародно-правових актів ООН у сфері відновного 

правосуддя. Основи відновного правосуддя у Загальній декларації прав людини, 

Каракаській декларації, Декларації основних принципів правосуддя для жертв 

злочинів та зловживання владою, Мінімальних стандартних правил Організації 

Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 

("Пекінських правил"), Керівних принципів, що стосуються ролі осіб, які 

здійснюють судове переслідування, Мінімальних стандартних правилах ООН у 

відношенні заходів, не пов'язаних з тюремним ув’язненням ("Токійських 

правилах"), Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі 

запобігання злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, 

Керівних принципах запобігання злочинності серед неповнолітніх ООН ("Ер-

Ріядських керівних принципах"), Віденській декларації про злочинність та 

правосуддя: відповіді на виклики XXI століття, Бангкокській декларації 

"Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні союзи в сфері попередження 

злочинності і кримінального правосуддя", Керівних принципах що стосуються 

правосуддя з питань, пов’язаних з участю дітей-жертв та свідків злочинів, 

Основних принципах та керівних положення, що стосуються права на правовий 

захист і відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм в 

галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. 

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". 
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Право на поновлення у правах та право на компенсацію шкоди у 

міжнародно-правових актах як основоположні засад відновного правосуддя. 

Підстави запровадження відновного правосуддя та умови його застосування. 

Основні аспекти процесуально-правового статусу учасників відновного процесу. 

Вплив відновного правосуддя на хід кримінального процесу. 

Класифікація європейських правових актів у сфері відновного правосуддя. 

Основи відновного правосуддя у Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи 

"Про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі", "Про шляхи 

полегшення доступу до правосуддя", "Про становище потерпілого в межах 

кримінального права і кримінального процесу", "Про спрощення кримінального 

правосуддя", "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх", "Про 

Європейські правила щодо загальних санкцій та заходів", "Про управління 

системою кримінального правосуддя", "Про нові способи боротьби із 

злочинністю неповнолітніх і роль правосуддя у справах щодо неповнолітніх", 

Європейській конвенції про здійснення прав дітей. Рекомендація Комітету 

міністрів Ради Європи "Про медіацію у кримінальних справах" як спеціальний 

європейський правовий акт у сфері відновного правосуддя. 

 

Тема 6. Європейський досвід впровадження відновного правосуддя (на 

прикладі Англії, Німеччині, Польщі, Словенії). 

Правова основа застосування відновного правосуддя в Англії, Німеччині, 

Польщі, Словенії. Форми відновного правосуддя в Європейських країнах. 

Можливість застосування відновного правосуддя на різних стадіях 

кримінального процесу в та прийняття рішення про призначення медіації в 

Англії, Німеччині, Польщі, Словенії. Системи критеріїв, відповідно до яких 

призначається медіація у цих країнах. Кримінально-процесуальні та кримінально-

правові наслідки медіації та інших форм відновного правосуддя  медіації в 

Англії, Німеччині, Польщі, Словенії. 

 

Тема 7. Передумови впровадження відновного правосуддя у 

законодавство України. 

Інститут примирення у кримінальних справах як основна передумова 

застосування медіації. Співвідношення медіації і примирення. Підзаконні акти як 

передумова впровадження відновного правосуддя в Україні. Концепція 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів та Концепція реформування кримінальної 

юстиції України як підстави запровадження медіації. Рекомендації щодо 

застосування медіації у Постановах Пленуму Верховного Суду України "Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про злочини 

неповнолітніх" та "Про практику застосування судами законодавства, яким 

передбачені права потерпілих від злочинів". Акти Генеральної Прокуратури 

України та Міністерства внутрішніх справ як підстави застосування форм 

відновного правосуддя. Медіаційна практика. 
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Тема 8. Правові основи відновного правосуддя у чинних нормативно-

правових актах та аналіз законопроектів у цій сфері. 

Норми КК та КПК України як способи реалізації відновного підходу. 

Проекти законодавчих актів у сфері медіації: проект Закону України "Про 

медіацію у кримінальних справах" (2006 р.), проект Закону України "Про 

медіацію (посередництво) у кримінальних справах" та проект Закону України 

"Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України щодо процедури медіації (посередництва) " (2007 р.), проект Закону 

"Про медіацію (примирення)" та проекту Закону  "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо процедури медіації (примирення)" (2008 р.), 

проекту Закону "Про медіацію" та проект Закону "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо процесу медіації" (2010 р.). 

Визначення процесуальної основи медіації, її поняття та строків 

проведення у КПК України. Здійснення нормативної регламентації статусу 

медіатора у кримінальному процесі. Право потерпілого, обвинуваченого 

(підсудного) на участь у медіації. Вирішення питання про зупинення 

провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації. Статус договору про 

примирення та його правові наслідки. Гарантії недопустимості погіршення 

статусу обвинуваченого (підсудного) незалежно від участі у медіації та її 

результатів. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ – ЗАЛІК. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 
Засоби діагностики, що застосовуються при викладанні навчальної 

дисципліни «Відновне правосуддя», можна розділити на 2 групи: 

- неадаптивні засоби; 

- адаптивні засоби. 

 

Неадаптивні засоби: 

1. Послідовна вибірка – використовується в основному для діагностики 

самостійної роботи студента та самодіагностики у вигляді однакових для всіх 

завдань. 

2. Випадкова вибірка – використовується при написанні модульних 

контрольних робіт і полягає у випадковому виборі для кожного студента підбірки 

декількох завдань приблизно однакового рівня складності. 

3. Ієрархічна (багаторівнева) вибірка – використовується для складання 

варіантів завдань для складання екзамену і полягає у випадковій підбірці для 

студента завдань декількох рівнів складності з різних тем, різних типів тощо. 

 

Адаптивні алгоритми враховують безліч параметрів моделі студента і / або 

навчального матеріалу і застосовуються під час семінарських занять як правило 

під час усної відповіді студента. Адаптивні методи максимально використовують 

дані з моделі студента (наприклад, рівень підготовленості студента, рівень 

неспокою-тривоги, правильність відповіді та ін.) і / або моделі навчального 

матеріалу (наприклад, взаємозв'язку між окремими питаннями теми) і дозволяють 

організувати контроль індивідуально для кожного студента, підтримуючи, 

наприклад, оптимальний для студента рівень складності додаткових запитань або 

формуючи індивідуальні стратегії контролю з окремої теми, змістового модуля 

чи дисципліни в цілому в цілому. 

З метою діагностики успішності студентів використовуються: 

а) усне опитування студентів на семінарських заняттях; 

б) опитування у вигляді письмових тестів; 

в) тематичні письмові самостійні роботи; 

г) підсумкове опитування студентів по тематиці змістових модулів; 

д) підсумкова контрольна робота.  
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