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навчальної
дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни
Переговори та медіація у кримінальному провадженні
Англійською мовою: Negotiation and Mediation in
Criminal Matters

Освітня
програма

Програма з підготовки магістра права спеціалізація 081 «Право»,
факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)

Рівень вищої освіти

Форма
навчання

Другий (магістерський)
Денна
рівень

Короткий
опис
предметної
сфери

Викладач
навчальної
дисципліни

Мова

Тип
ДВВ

Курс

Сем
Обсяг,
ест кредитів/го
р
д.
1,5 /45

Сучасна парадигма кримінального провадження, попри її
публічний характер, йде шляхом використання альтернативних
методів вирішення кримінально-правових конфліктів шляхом
використання консенсуальних процедур. Ці процедури є
реакцією у тому числі на необхідність забезпечення
оперативності, ефективності та зменшення витрат на кримінальне
провадження у тих ситуаціях, коли це релевантно характеру
кримінально-караного посягання, його суб’єкту та процесуальній
ситуації, яка склалася. Активне впровадженням практик
відновного правосуддя та інших альтернативних форм у
міжнародних документах та зарубіжному законодавстві,
наявність відповідних програм в Україні вимагають наявності у
юридичної спільноти знань та навичок стосовно їх застосування.

Гловюк Ірина Василівна, завідувач кафедри кримінального
процесу, доктор юридичних наук, професор
Фонтанська дор.,23 к.105
контактний телефон: 0487198762
контактна електронна адреса: criminal_process@onua.edu.ua
Торбас Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук,
доцент, Фонтанська дор.,23 к.105
контактний телефон: 0487198762
контактна електронна адреса: criminal_process@onua.edu.ua

українська

викладання
Передумов
и

Вивчається після блоку дисциплін професійного спрямування

Постреквіз
ити

Є підґрунтям вивчення
процесуального циклу

інших

дисциплін

2. Структура навчальної дисципліни
Види навантаження
Кількість кредитів/год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 індивідуальне практичне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Залік

Мета
навчальної
дисципліни

кримінально-

год.
30
14
16
15
5
10
+

3. Мета і завдання навчальної дисципліни
надати знання про використання переговорів та медіації у
кримінальних провадженнях, виробити навички застосування
переговорів та медіації у сфері кримінальної юстиції
Результати навчання дисципліни

Си
мво
л
РН

1

2

Методи
Посилання виклада
на символ
ння і
ПРН
навчанн
я
Лекція,
семінар,
самостій
впорядкувати знання щодо
не
ПРНК01,
переговорів
та
медіації
у
навчанн
ПРНК05,
кримінальному провадженні
я,
ПРНК06
консуль
тації
виклада
ча
використовувати
отримані ПРНК01, Лекція,
знання при вирішення конкретних ПРНК05,
семінар,
Внаслідок вивчення навчальної
дисципліни студент буде здатним
продемонструвати такі результати
навчання:

Методи
оцінюванн
я
досягнення
РН

Поточне
оцінюванн
я

Поточне
оцінюванн

практичних ситуацій
під
час ПРНК06,
здійснення
кримінального ПРНК07,
провадження
ПРНА01,
ПРНП02

3

4

5

оцінювати
законність
та
ПРНК01,
доречність
використання
ПРНК05,
переговорів
та
медіації
у
ПРНК06,
процесуальній ситуації
ПРНК07,
ПРНА01,
ПРНА04,
ПРНП02

формувати
навички
використання
переговорів та
медіації
у
кримінальнопроцесуальній діяльності

ПРНК01,
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНП02,

узагальнювати позитивну практику
використання
переговорів та
ПРНК01,
медіації
у
кримінальноПРНК02,
процесуальній діяльності
ПРНК05,
ПРНК06,
ПРНК07,
ПРНА05

Шифр
програмн
ого РН
ПРНК01

самостій
не
навчанн
я,
консуль
тації
виклада
ча
Лекція,
семінар,
сам
остійне
навчанн
я,
консуль
тації
виклада
ча
Лекція,
семінар,
самостій
не
навчанн
я,
консуль
тації
виклада
ча
Лекція,
семінар,
самостій
не
навчанн
я,
консуль
тації
виклада
ча

я

Поточне
оцінюванн
я

Поточне
оцінюванн
я

Поточне
оцінюванн
я

Зв’язок з програмними результатами навчання
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі
програмні результати навчання:
демонструвати розуміння загальнотеоретичних принципів права

ПРНК05

ПРНК06

ПРНК07

ПРНА01

ПРНА02

ПРНА04

ПРНА05

ПРНП02

(верховенства права, законності, демократизму, пропорційності
тощо) та знання про теорії права для обґрунтування практичних
завдань галузі спеціалізації та врегулювання конкретних
прикладних питань
демонструвати знання і розуміння теорії та практики сфери
кримінальної юстиції, задля забезпечення судово-прокурорської,
правозахисної та правоохоронної діяльності
екстраполювати наявну практику роботи національних
судових та правоохоронних органів, окремих міжнародних
інституцій, а також рішень Європейського суду з прав людини,
задля забезпечення судово-прокурорської, правозахисної та
правоохоронної діяльності
здійснювати системно-структурний аналіз нормативноправових актів та змін, що до них вносяться з виявленням прогалин
та колізій чинного вітчизняного законодавства, міжнародноправових актів;
здійснювати системний аналіз правозастосовчої практики для
виявлення проблем реалізації діючого законодавства;
формулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану
позицію на основі максимально повного опрацювання джерельної
бази нормативного та доктринального характеру
на високому професійному рівні вести правові, наукові та
професійні ділові дискусії задля забезпечення судовопрокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності
ініціативно приймати обґрунтовані самостійні рішення, що
виникають в ході аналізу відповідних матеріалів (оперативнорозшукових справ, кримінального провадження) задля забезпечення
судово-прокурорської, правозахисної та правоохоронної діяльності
вивчати, аналізувати й оцінювати різні види інформації задля
забезпечення судово-прокурорської, правозахисної та
правоохоронної діяльності, ґрунтуючись на наявному позитивному
досвіді протидії злочинній діяльності, як України, так і країн
ближнього і дальнього зарубіжжя
самостійно приймати рішення та забезпечувати їх юридичне
оформлення під час кримінально-процесуальної, криміналістичної,
превентивної, кримінально-виконавчої діяльності з визнанням рівня
власної відповідальності
Формування та розвиток компетентностей

Посилан
ня на
шифр
комп-сті
К302

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та
розвиток у студентів компетентностей:
Знання:

критичне

осмислення

проблем

у

навчанні

та/або

професійній діяльності та на межі предметних галузей
К303

К 305

КФ303

КФК01

КФК03

КФК04
КФП01

КФП02

Технологія
навчання
дисципліни

Уміння: розв’язання складних задач і проблем, що потребує
оновлення
та
інтеграції
знань,
часто
в
умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
Комунікація: зрозуміле і неоднозначне донесення власних
висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
поглиблені ґрунтовні знання про систему права та законодавства,
механізми правового регулювання в обсязі, необхідному для
освоєння професійних дисциплін, що визначають конкретну
область діяльності юриста, їх взаємозв'язки в цілісній системі знань
і значення для здійснення професійної діяльності у сфері
кримінальної юстиції
професійне використання термінологічного апарату теорії
права та системи юридичних наук відповідно до конкретних
галузей права, а також володіння понятійним апаратом і
концептами юридичної логіки;
використання необхідного програмного забезпечення й
електронних ресурсів – з огляду на потребу моніторингу динаміки
оновлення нормативної бази, пошуку й опрацювання значних
масивів нормативних актів та доктринальної літератури, а також
підготовки
юридичних
висновків
та
інших
матеріалів
доктринального характеру
використання наукових положень теорії та практики
кримінальної юстиції в практичній діяльності
орієнтування в нормативній базі, розрізнення джерел права із
врахуванням їх юридичної сили та ієрархії, вирішення проблеми
конкуренції норм законодавства із тлумаченням та застосовуванням
законів та інших нормативно-правових актів
юридично обґрунтована кваліфікація фактів та обставин;
встановлення фактів правопорушень, причин та умов виникнення,
можливостей віктимологічної профілактики, визначення міри та
виду відповідальності, застосовування необхідних засобів щодо
захисту та поновлення порушених прав

Змішане навчання

4. Програма та тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Концепція відновного правосуддя у кримінальному
Програма
навчальної провадженні.
дисципліни Поняття та принципи відновного правосуддя. Форми відновного

правосуддя у кримінальному провадженні
Тема 2. Особливості здійснення переговорів та медіації у
кримінальних провадженнях.
Поняття та суть переговорів, їх роль у кримінальних
провадженнях. Поняття та суть медіації у кримінальному
провадженні. Міжнародні стандарти та іноземний досвід
здійснення медіації стосовно кримінальних правопорушень.
Принципи
здійснення
медіації стосовно
кримінальних
правопорушень. Медіаційний процес та його суб’єкти. Участь
адвоката у процедурі медіації.
Тема 3. Провадження на підставі угод як особливий порядок
кримінального провадження в Україні.
Міжнародні стандарти та іноземний досвід кримінального
провадження на підставі угод. Поняття та види угод у
кримінальному провадженні, умови та порядок їх укладення.
Особливості досудового та судового провадження на підставі
угод. Особливості реалізації функції захисту та забезпечення
прав потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угод

Тема 4. Кримінальне провадження щодо звільнення від
кримінальної відповідальності. Поняття та види звільнення від
кримінальної
відповідальності.
Порядок
кримінального
провадження щодо звільнення від кримінальної відповідальності.
Забезпечення прав учасників у кримінальному провадженні при
щодо звільнення від кримінальної відповідальності

Тема 5. Особливості застосування психологічних знань у
вирішенні кримінального конфлікту під кутом зору
відновного правосуддя.
Поняття та основні ознаки конфлікту як психологічного
феномену. Структурні елементи та види конфліктів. Передумови
виникнення та стадії розвитку конфлікту. Характеристика
конфліктної поведінки. Основні стратегії поведінки учасників
конфлікту та управління конфліктом. Сутність, правила та
способи розв’язання і врегулювання конфліктів.

Лекційні заняття

Символ
одиниці
змісту
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Тема 5.

Опис змісту навчання (теми)

Посилан
ня на РН
дисципл
іни

год.

Концепція відновного правосуддя у
1, 5
2
кримінальному провадженні
Особливості здійснення переговорів та
1,2,3,4,5
6
медіації у кримінальних провадженнях
Провадження на підставі угод як особливий 1,2,3,4,5
2
порядок кримінального провадження в Україні
Кримінальне провадження щодо звільнення 1,2,3,4,5
2
від кримінальної відповідальності
Особливості застосування психологічних
1,2, 5
знань у вирішенні кримінального конфлікту під
2
кутом зору відновного правосуддя
Практичні, семінарські, лабораторні заняття

Символ
одиниці
змісту
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Тема 5.

Опис змісту навчання (теми)
Концепція відновного правосуддя у
кримінальному провадженні
Особливості здійснення переговорів та
медіації у кримінальних провадженнях
Провадження на підставі угод як особливий
порядок кримінального провадження в Україні
Кримінальне провадження щодо звільнення
від кримінальної відповідальності
Особливості застосування психологічних
знань у вирішенні кримінального конфлікту під
кутом зору відновного правосуддя

Посилання
на РН
год.
дисциплін
и
1, 5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

2
6
4
2

1,2, 5
2

Самостійна робота
Символ
одиниці
змісту

Посилання
Опис змісту навчання (наприклад, теми або види
на РН
год.
навчальної активності)
дисциплін
и
Підготовка
до
навчальних
занять
та 1,2,3,4,5
15
контрольних заходів

5. Ресурси для навчання

Список
основних
джерел

1. Basic principles on the use of restorative justice programmes in
criminal matters : ECOSOC Resolution 2002/12 [Electronic
Resource] the United Nations. — Access mode :
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%20200212.pdf
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