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Передмова 

Програма навчальної дисципліни «Медіація в 

кримінальному процесі» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності 

«Правоохоронна діяльність». 

Дана навчальна дисципліна є теоретико-практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний 

рівень юриста.  

На сьогоднішній час медіація є одним із 

найпопулярніших альтернативних способів врегулювання 

спорів, у тому числі й кримінальних. Він передбачає залучення 

посередника (медіатора), який допомагає сторонам 

кримінального конфлікту налагодити процес комунікації та 

проаналізувати конфліктну ситуацію. 

Широке запровадження медіації в Україні потребує не 

тільки її нормативно-правового визнання та/або регулювання, 

але й набуття відповідних знань і надбання практичних навичок 

студентами як майбутніми юристами. В межах вивчення 

навчальної дисципліни здійснюватиметься аналіз світових 

моделей та можливостей запровадження зарубіжного досвіду у 

вітчизняне законодавство. 
Конфлікти (спори) є невід’ємною частиною життя 

людини та суспільства загалом. Вимогою часу постає 

необхідність створення умов для вирішення спорів та захист 

охоронюваних законом прав та інтересів громадян. 

Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що 

запровадження альтернативних методів врегулювання спорів 

поряд із системою правосуддя є найефективнішою 

передумовою вирішення правових конфліктів.  

Згідно з традиційним підходом найбільш справедлива й 

оптимальна реакція на вчинене кримінальне правопорушення 

може бути визначена фахівцями в галузі кримінального 

правосуддя. 

Перші розробники теорії відновного правосуддя почали 

розглядати злочин, у першу чергу, як заподіяння шкоди 

(конкретній особі, громаді, суспільству), тому вважали, що 



 

4 

 

метою правосуддя має бути відновлення справедливості, 

добрих відносин у суспільстві, а не покарання злочинця. 

Уміння розв’язувати конфлікти ненасильницьким 

шляхом є дуже важливим для суспільства, для миробудування. 

А для цього необхідно опановувати навички розв’язання 

конфліктів. Миробудування – це складний і тривалий процес. 

Він починається не з закінченням війни, а набагато раніше і 

продовжується після підписання мирної угоди. Основою 

миробудування, розв’язання конфлікту є діалог, а ефективним 

інструментом – медіація. 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни «Медіація в 

кримінальному процесі» є ознайомлення студентів з сучасними 

тенденціями розвитку кримінального процесу, який пов'язаний 

із доповненням правової системи іншим способом реагування 

на злочин ніж покарання; розгляд альтернативних практик 

вирішення кримінального конфлікту. 

Завданням навчальної дисципліни «Медіація в 

кримінальному процесі» є: 

 ознайомлення з поняттям медіації (посередництва); 

 вивчення правових аспектів можливості застосування 

альтернативного способу вирішення кримінальних конфліктів; 

 ознайомлення з основними документами, що 

уможливлюють застосування медіації; 

 розвиток навичок вирішення різних правових 

конфліктів (спорів); 

 ознайомлення із тенденціями розвитку кримінального 

процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: правові конструкції альтернатив правовому 

вирішення кримінальних конфліктів; національні та міжнародні 

документи, що регулюють порядок проведення процедури 
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вирішення кримінальних конфліктів; основні теоретичні праці у 

сфері відновного правосуддя; правові підстави та наслідки 

застосування відновного правосуддя. 

вміти: самостійно аналізувати наукову літературу з 

дисципліни; самостійно ставити наукові проблеми і шляхи їх 

вирішення; самостійно проводити порівняльно-правовий 

аналіз; самостійно вирішувати суперечки і конфлікти, 

використовуючи оптимальний спосіб ведення переговорів чи 

посередництво. 

 

1.2 Тематика практичних занять 

№ з/п Назва теми 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

1 Способи вирішення кримінальних конфліктів в 

сучасному світі 

2 Парадигма відновного правосуддя як альтернативна 

форма вирішення кримінально-правових конфліктів 

3 Медіації в кримінальному процесі зарубіжних країн 

4 Теоретичні засади проведення медіації в 

кримінальних справах 

Змістовий модуль 2 

5 Історія становлення медіації в кримінальному 

процесі України 

6 Відновне правосуддя в України 

7 Медіація та кримінальне провадження на підставі 

угоди про примирення 

8 Передумови та  перспективи запровадження медіації 

в кримінальному процесі України 

 

1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики 

При виставленні оцінок (балів) враховуються, 

насамперед,  знання, розуміння й уміння аналізувати поняття 

медіації, відновного правосуддя, видів та підстав примирення, 

медіація в кримінальному процесі, а також формування 
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практичних навичок правильного застосування альтернативних 

методів вирішення спорів.  
 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Медіація в кримінальному 

процесі» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 

роботи, передбачених робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю 

проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними 

методами оцінювання є:  

● аналіз усних відповідей;  

● виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 

вимог;  
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80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних балів 

студентом 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 

64-73 балів 
Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

 

2.Плани практичних завдань 

МОДУЛЬ І 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Способи вирішення кримінальних конфліктів в 

сучасному світі 

План 

1. Поняття альтернативи кримінальному 

переслідуванню.  

2. Альтернативи кримінальному переслідуванню і 

альтернативи покаранню.  

3. Основні цілі, на досягнення яких спрямовані 

альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному 

праві, і відповідні види альтернатив в зарубіжному праві.  

4. Еволюція ідеї «кризи покарання» - парадигмальні 

зрушення в кримінальній юстиції XIX-XXI ст.  

5. Провідні сучасні кримінологічні теорії про фактори 

криміналізації. 
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Завдання до теми: Охарактеризуйте сучасні кримінологічні 

теорії про фактори криміналізації. 

 

Тема 2. Парадигма відновного правосуддя як 

альтернативна форма вирішення кримінально-правових 

конфліктів 

План 

1. Поняття відновного правосуддя.  

2. Концептуальні і ціннісні основи відновного правосуддя.  

3. Категоріальний апарат відновного правосуддя, 

зіставлення основних характеристик кримінальної та відновної 

юстиції.  

4. Теорія стигматизації («ярликів») і її вплив на становлення 

концепції відновного правосуддя.  

5. Поняття «вертикального» та «горизонтального» 

соціального контролю.  

6. Емоції і соціальні зв'язки: роль сорому в стримуванні 

кримінальної поведінки і відповідальності за злочин.  

7. Критика карального способу реагування на злочин в 

роботах Нільса Крісті і Говарда Зера. 

 

Завдання до тема:   

1. Опрацюкй те роботи Н. Крісті та Г. Зера. 

2. Здійсніть порівняльну характеристику кримінальної та 

відновної практики. 

 

Тема 3. Медіації в кримінальному процесі зарубіжних країн. 

План 

1. Світові тенденції реалізації відновних практик в 

кримінальному судочинстві.  

2. Міжнародно-правові акти по використанню медіації у 

кримінальних справах та відновного правосуддя (Європейські 

рекомендації і документи ООН - основні положення).  
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3. Моделі медіації в кримінальних справах у Польщі, 

Франції, Німеччині, Великобританії, США, Казахстані. 

Завдання до теми:  

1. Опрацюйте міжнародно-правові акти по використанню 

медіації. 

2.Здійсніть порівняння різних моделей медіації в 

кримінальних справах. 
 

Тема 4. Теоретичні засади проведення медіації в 

кримінальних справах 

План 

1. Загальні характеристики медіативного методу.  

2. Відмінності медіації зі сфери АВС (вирішення спорів в 

сфері цивільних правовідносин) і медіації у кримінальних 

справах / кримінальних конфліктів.  

3. Поняття та принципи медіації.  

4. Роль медіатора.  

5. Етапи медіації.  

6. Значення комунікації в процедурі медіації. 

Завдання до теми:  

1. Охарактеризуйте альтернативні способи врегулювання 

спорів. 

2. Визначте та опишіть етами процедури медіації. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 5. Історія становлення медіації в кримінальному 

процесі України 

План 

1. Історичні форми врегулювання  конфліктів, що існували 

на території України.  

2. Процедури примирення у часи Київської Руси, 

Литовського та Польського князівств,  

3. Примирення за часів Радянської імперії, Радянської 

України та незалежної України. 
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Завдання до теми: підготуйте доповіді про різні історичні 

форми врегулювання конфліктів. 

 

Тема 6. Відновне правосуддя в України. 

План 

1. Організаційне оформлення діяльності з проведення 

програм відновного правосуддя з неповнолітніми, які вступили 

в конфлікт з законом.  

2. Правові підстави впровадження програм відновного 

правосуддя.  

3. Процедура направлення на медіацію.  

4. Наслідки застосування процедури примирення.  

5. Особливості застосування таких програм відновного 

правосуддя як медіація між потерпілим та правопорушником, 

конференції.  

6. Інститут пробації. Застосування пробації щодо 

неповнолітніх. 

 
Завдання до теми:  

1.Охарактеризуйте інститут пробації в Україні. 

2. Зобразіть схематично процедуру направлення на медіацію. 

 

Тема 7. Медіація та кримінальне провадження на підставі 

угоди про примирення 

План 

1. Угоди про примирення в кримінальному процесі 

України.  
2. Передумови укладання угоди про примирення.  
3. Процесуальний порядок укладання угоди про 

примирення.  
4. Місце медіації в укладанні угоди про примирення.  
5. Звільнення від відповідальності як наслідок 

примирення потерпілого та порушника. 
 

Завдання до теми: підготуйте зразок угоди про примирення. 
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Тема 8. Передумови та  перспективи запровадження 

медіації в кримінальному процесі України 

План 

1. Шкільні служби примирення: основні функції та 

механізми.  

2. Проблеми застосування медіації у кримінальних 

справах в кримінальному процесі.  

3. Стан нормативного врегулювання медіації в 

кримінальному процесі України та перспективи його 

удосконалення.  

Завдання до теми: опишіть та обґрунтуйте основні проблеми 

застосування медіації в Україні. 
 

 

3. Самостійна робота студентів 
 

  Самостійна робота є однією із складових навчального 

процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При 

цьому студент є активним учасником навчального процесу, 

набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку 

інформації, прийняття рішень. Правильна організація 

самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати 

навчання, підвищити ефективність навчального процесу в 

цілому. 

         Одним із видів самостійної роботи є опрацювання 

лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, 

засвоєння її основних моментів. При цьому не варто дослівно 

записувати за лектором, а  своїми словами фіксувати 

найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.  

      Самостійна робота є важливим засобом засвоєння 

слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає 

опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і 

методичних посібників, вивчення та ознайомлення з 

положеннями законодавчих та нормативних актів. 

     Формами самостійної роботи студентів є:  

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 
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літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 

дисципліни;  

- підготовка до практичних (семінарських занять), виконання 

завдань по темах практичних занять;  

- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки;  

- робота в інформаційних мережах;  

- вибір теми, складання плану та написання реферативної 

роботи; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення.  

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне 

виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми 

пошукової, дослідної роботи. 

Викладач систематично контролює самостійну роботу 

студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних 

творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації 

навчальної діяльності студентів.  

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 

поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 

відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів.  

 

Перелік тем для доповідей 

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".  
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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. 

15. Компетентність медіатора 

16. Моделі медіації. 

17. Сторони та учасники медіації 

18. Загальна характеристика медіаційної процедури. 

Промедіація. 

19. Медіація в окремих сферах юридичної практики. 

 
 

4. Рекомендована література 
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1. Альтернативні способи вирішення спорів у 
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Хмельницький, 2015. 204 с.  

2. Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / 
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Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с. 

3. Микитин Ю. І. Медіація – засіб профілактики 
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