
Відновне правосуддя в Україні

ТРЕНІНГ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ СІМЕЙНИХ ГРУПОВИХ НАРАД 

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ФАСИЛІТАТОРІВ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК У ВІННИЦІ ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

Протягом 2–4 квітня 2009 р. у м. Києві проходив 
тренінг з навчання методології проведення сімей-
них групових нарад. Тренінг проводився в рам-
ках проекту «Стратегії міліції щодо профілактики 
правопорушень серед дітей», який впроваджуєть-
ся за підтримки Швейцарської агенції з розвитку 
та співробітництва.

У тренінгу брали участь представники громад 
та соціальних служб з пілотних регіонів проек-
ту — Вінниці, Жмеринки, Івано-Франківська та 
Дарницького району м. Києва, а також медіатори-
практики з м. Біла Церква Київської обл. та м. 
Пирятин Полтавської обл.

Сімейні групові наради — це відновна 
практика, яка застосовується для розв’язання 
широкого кола проблемних питань, що сто-
суються дітей, зокрема вирішення проблем 
виховання дітей, насилля та конфліктів у сім’ї, 
дитячої бездоглядності, подолання інших 

труднощів, з якими стикаються родини та 
діти.

У разі традиційного реагування на проблеми 
сім’ї чи дітей до уваги береться тільки незначна 
частина стосунків у сім’ї. Водночас для вирішення 
проблем родини врахування потенціалу багатьох 
членів сім’ї та людей з її соціального оточення зали-
шається вкрай важливим. Методологія проведення 
сімейних групових нарад дозволяє максимально 
залучити ресурси родини та посилити її відпові-
дальність за успіх вирішення проблем її членів.

Під час сімейної групової наради її учас-
ники за підтримки незалежного координатора 
обговорюють наявну проблему та спільно скла-
дають план її вирішення. Обговорення шляхів 
розв’язання проблеми на сімейній груповій нара-
ді дає змогу її учасникам усвідомити свою відпо-
відальність як за існування самої проблеми, так і 
за її подальше розв’язання.

Тренінги з підготовки фасилітаторів програми роз-
витку життєвих навичок відбулися у Вінниці (6–8 
квітня 2009 р.) та Івано-Франківську (22–24 квітня 
2009 р.) у рамках впровадження трирівневої моделі 
профілактики правопорушень серед дітей.

У тренінгах взяли участь 44 школярі та 10 
шкільних психологів і соціальних педагогів — 
медіатори та координатори шкільних служб 
порозуміння з Вінниці, Жмеринки та Івано-
Франківська, а також учні, які хочуть стати 
медіаторами.

Програма розвитку життєвих навичок 
(ПРЖН) — це інструмент первинної профілак-
тики конфліктів та особистісного розвитку під-
літків. Ідея ПРЖН полягає в тому, щоб допомогти 
підліткам опанувати навички прийняття рішень 
у різних життєвих ситуаціях, навички безкон-
фліктного спілкування, надання та прийняття 
підтримки, впевненої поведінки тощо. 

Від традиційних програм профілактики 
ПРЖН відрізняється тим, що її проводять за 

принципом «рівний—рівному», тобто навчання 
ведуть підлітки-тренери (точніше — фасилітато-
ри, оскільки процес навчання в ПРЖН відбува-
ється багато в чому за рахунок обміну досвідом, 
спілкування між учасниками), які пройшли відпо-
відну підготовку. У разі потреби їм допомагають 
старші колеги — шкільні психологи та соціальні 
педагоги, які також пройшли навчання разом із 
учнями. Їхньою функцією є надання методичної 
допомоги і підтримка молодих фасилітаторів. 

ОГЛЯД НОВИН
2–4 квітня 2009 року

Квітень 2009 року
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Методики, які використовуються у ПРЖН: 
тематичні Кола, які допомагають учасникам  
обговорювати будь-які важливі теми в атмос-
фері поваги та рівної уваги до кожного; 
тренінгові вправи, які дозволяють на практи- 
ці потренувати поведінку в різних ситуаціях, 
відпрацювати навички та пограти, оскільки 
важливо, щоб навчання проходило «весело та 
позитивно» (як кажуть самі підлітки). 
Під час тренінгів шкільні медіатори дізна-

лись про особливості проведення тематичних 
Кіл, планування і проведення тренінгових вправ, 
роботи з групою. Тепер на них чекає «домашнє 

завдання»: кожен з учасників має провести у своїй 
школі Коло на обрану тему та одну з тренінгових 
вправ, а потім отримати зворотний зв’язок від 
колег. Найближчим часом планується провести 
другу частину тренінгів для фасилітаторів ПРЖН, 
під час якої учасники будуть опановувати особли-
вості роботи з конкретними темами — формуван-
ня характеру, стосунків з оточуючими та інше. 

Тренінги для фасилітаторів ПРЖН підготували 
і провели Павло Горбенко, БО «Україн сь кий Центр 
Порозуміння», та Вікторія Сє дих, ГО «Інститут 
проблем наркоманії та наркозлочинності».

7 ТРАВНЯ — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОРОЗУМІННЯ!

Всеукраїнський День порозуміння 7 травня 
цього року вперше святкували шкільні медіатори 
України. Назву свята, як і дату його проведення, 
було визначено шляхом голосування в мережі 

Інтернет. Голосування відбувалося на сторінці 
спільноти прихильників шкільної медіації в соці-
альній мережі vkontakte.ru.

7 травня 2009 року

СТАРТУВАЛА ТРЕТЯ ФАЗА ПРОЕКТУ «ПІДТРИМКА РЕФОРМИ 
СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРИЙОМІВ МЕДІАЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ»

У червні 2009 року стартувала ІІІ фаза проек-
ту «Підтримка реформи системи криміналь-
ної юстиції України: впровадження прийомів 
медіації в діяльність органів правової системи», 
який реалізує Український Центр Порозуміння у 
співпраці з Генеральною прокуратурою України, 
Національною академією прокуратури України 
і Міністерством внутрішніх справ України, за 
фінансової підтримки Швейцарської агенції з 
розвитку та співробітництва. 

Проект було ініційовано 2006 року з метою 
впровадження принципів і методів відновного 
правосуддя, зокрема медіації (посередництва), у 
кримінальних справах між потерпілими та пра-
вопорушниками, у практику діяльності органів 
правової системи України, сприяння інституціо-
налізації практики медіації і внесенню відповід-
них законодавчих змін на національному рівні. 

За час роботи проекту в Україні створено 
центри відновного правосуддя в громаді, підго-
товлено медіаторів, які працюють із представ-
никами органів правової системи (прокуратури, 
міліції, суду) з метою впровадження медіації 
у кримінальних справах; розроблено проекти 
Концепції та Державної програми впроваджен-
ня відновного правосуддя в систему криміналь-
ної юстиції України; впроваджено елементи 

курсу з відновного правосуддя для студентів 
Національної академії прокуратури України та 
слухачів Інституту підвищення кваліфікації кадрів 
Національної академії прокуратури України; 
започатковано навчальний курс для практичних 
медіаторів у Національному університеті «Києво-
Могилянська академія». Важливим досягненням 
на шляху впровадження відновного правосуддя в 
Україні став також лист Генерального прокуро-
ра О. Медведька «Щодо використання процедур 
примирення у кримінальному провадженні та 
розширення альтернативи кримінальному пере-
слідуванню», підписаний 1 серпня 2008 р. 

Метою ІІІ фази проекту «Підтримка реформи 
системи кримінальної юстиції України: впроваджен-
ня прийомів медіації в діяльність органів правової 
системи» є створення платформи для всебічного 
запровадження процедур і механізмів медіації в 
кримінальних справах на досудовому етапі прова-
дження в системі кримінальної юстиції України. Для 
досягнення цієї мети визначено такі завдання:

Підвищення ефективності механізму направ- 
лення справ на медіацію шляхом залучення 
представників органів міліції (поряд з інши-
ми залученими особами: прокурорами, суд-
дями, медіаторами) та поглиблення співпра-
ці між усіма учасниками цього процесу. Це 

Червень 2009 року
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ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ ВІДВІДАЛИ ШВЕЙЦАРІЮ, 
ЩОБ ОЗНАЙОМИТИСЯ З МІСЦЕВОЮ СИСТЕМОЮ 
ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ТРИРІВНЕВУ МОДЕЛЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ГОЛОВАМ ОБЛАСНИХ ВІДДІЛІВ 
КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Протягом 7–14 червня 2009 р. делегація україн-
ських міліціонерів побувала з навчальним візи-
том у Швейцарії, під час якого мала змогу озна-
йомитися з досвідом функціонування системи 
профілактики негативних явищ серед дітей та 
молоді у Швейцарській конфедерації.

Участь у поїздці взяли фахівці підрозділів 
МВС пілотних регіонів проекту «Стратегії мілі-
ції щодо профілактики підліткової злочинності 
в Україні»: працівники КМСД, ДІМ та управлінь 
МВС м. Івано-Франківська та області, м. Вінниці 
та області та м. Києва — загалом 10 осіб. 

У рамках насиченої програми учасники 
туру відвідали Навчальний центр для поліції у 
м. Женеві, Суд у справах неповнолітніх, Центр 
з медіації у кримінальних справах у м. Фрібурзі, 
Комісаріат поліції та Прокуратуру у справах дітей 
у м. Цюріху, а також школи та соціальні агенції для 

дітей та молоді, які тісно співпрацюють з поліцією 
з метою попередження правопорушень та знижен-
ня рівня насилля у молодіжному середовищі. 

Під час оцінки навчального туру його учасни-
ки висловилися за підтримку подальшого розвит-
ку медіації у кримінальних справах на досудовому 
етапі розгляду кримінальних справ в Україні та 
посилення співпраці міліції та громади для зни-
ження рівня злочинності серед молоді.

10 липня 2009 р. у Міністерстві внутріш-
ніх справ України відбувся семінар-нарада 
голів обласних відділів кримінальної міліції 
у справах дітей, на якому представники БО 
«Український Центр Порозуміння» презентува-
ли трирівневу модель профілактики підлітко-
вої злочинності, яка впроваджується в рамках 
проекту «Стратегії міліції щодо профілакти-
ки підліткової злочинності в Україні» в 4-х 

пілотних регіонах — Києві, Івано-Франківську, 
Жмеринці та Вінниці.

Учасники семінару також мали змогу перегля-
нути фільм «Зцілення правосуддям», який роз-
повідає про програми відновного правосуддя, та 
взяти участь у дискусії щодо можливостей залу-
чення працівників кримінальної міліції у справах 
дітей до реалізації трирівневої моделі профілак-
тики підліткової злочинності у громаді.

16 червня 2009 року

13 липня 2009 року

передбачає: перегляд та удосконалення меха-
нізму направлення справ на медіацію, пред-
ставлення механізму партнерам у пілотних 
регіонах, апробування його на практиці, оці-
нювання дієвості механізму для подальшого 
затвердження, упровадження й поширення в 
наступній фазі проекту.
Розробка стратегій та апробування їхніх клю- 
чових елементів для забезпечення життєздат-
ності удосконаленого механізму направлення 
справ на медіацію в трьох сферах: інститу-
ційна життєздатність (визначення ключо-
вого потенціалу й необхідної інфраструктури 

для функціонування механізму направлен-
ня справ на медіацію); фінансова життєз-
датність (визначення практичних шляхів 
та можливостей для забезпечення місцевого 
фінансування, що буде впроваджено в наступ-
ній фазі проекту); аналіз контексту й про-
сування (оцінювання потреб бенефіціаріїв у 
процесі медіації в кримінальних справах, а 
також цільова інформаційна кампанія з під-
вищення обізнаності).
Розробка проектного документа щодо подаль- 
ших кроків у процесі реформування системи 
кримінальної юстиції України.
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ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРОЕКТУ «СТРАТЕГІЇ МІЛІЦІЇ 
ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ»

17 липня 2009 р. у Києві, у приміщенні меморі-
ального музею М. Грушевського, відбулося друге 
засідання Наглядової ради проекту «Стратегії 
міліції щодо профілактики підліткової злочин-
ності в Україні».

Участь у засіданні взяли: від Швейцарського 
бюро з розвитку та співробітництва в Україні — 
Мануель Еттер, директор, та Андрій Кавакін, керів-
ник програм; від Міністерства внутрішніх справ 
України — Аркадій Запорожцев, заступник началь-
ника Департаменту громадської безпеки МВС, 
Андрій Лабунь, старший інспектор управління ДІМ 
Департаменту громадської безпеки МВС, Юрій 
Галицький, заступник начальника Департаменту 
кримінальної міліції у справах дітей, Сергій 
Яковенко, проф. Київського національного уні-
верситету внутрішніх справ, від БО «Український 
Центр Порозуміння» — Роман Коваль, президент 
Центру, Надія Прокопенко, виконавчий директор, 
Ольга Юрчишин, координатор проекту, Мар’яна 
Синюшко, регіональний координатор проекту в 
Дарницькому районі м. Києва, Павло Горбенко, 
керівник Центру відновного правосуддя в громаді 
в Дарницькому районі м. Києва, Леся Семчишин, 
менеджер зі зв’язків із громадськістю.

Учасники засідання заслухали звіти членів 
консорціуму стосовно поточної діяльності за про-
ектом — створення Робочої книги працівника 
кримінальної міліції у справах дітей з питань про-
філактичної діяльності серед дітей та проведення 
робочих зустрічей в регіонах з представниками 
МВС (доповідав С. Яковенко); представлення 
результатів роботи в пілотних регіонах проекту 
(доповідала О. Юрчишин); робота тренінгового 
компоненту проекту (доповідав П. Горбенко). 

Члени Наглядової ради проекту також обгово-
рили набутий досвід під час навчальних поїздок до 
Швейцарії, що мали на меті ознайомлення фахівців 
підрозділів МВС пілотних регіонів проекту з досві-
дом функціонування системи профілактики нега-
тивних явищ серед дітей та молоді Швейцарської 
конфедерації (виступили Н. Прокопенко, М. 
Синюшко, А. Лабунь, А. Запорожцев, С. Яковенко). 
Серед пропозицій учасників навчальних турів 
щодо застосування в Україні швейцарського 
досвіду — посилення співпраці громади та міліції, 
налагодження тісної співпраці між соціальними 
службами, муніципальною владою, прокуратурою, 
міліцією, судом та чітке розмежування їхніх повно-
важень та обов’язків; впровадження ювенальної 
юстиції та дієвих методів роботи з неповноліт-
німи, які вчинили правопорушення; сприяння 
впровадженню медіації у кримінальних справах, 
особливо у випадках вчинення правопорушення 
дітьми; посилення ролі школи в рамках дисциплі-
нарного впливу; здійснення заходів, спрямованих 
на підвищення відповідальності батьків за дітей і 
дітей за свої вчинки тощо.

Після обговорення результатів діяльності за 
проектом учасники зустрічі перейшли до плануван-
ня подальшої роботи проекту, зокрема було визна-
чено завдання та дати проведення важливих заходів 
проекту: експертних слухань з обговорення Робочої 
книги практичного працівника кримінальної мілі-
ції у справах дітей з питань профілактичної діяль-
ності серед дітей (10 вересня 2009 р.); візитів швей-
царських експертів до України (вересень — жовтень 
2009 р.); фінальної конференції за проектом (22–23 
жовтня 2009 р.); випуск навчально-презентаційного 
фільму за проектом (жовтень 2009 р.).

17 липня 2009 року

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ В ГРОМАДІ З МЕТОЮ 
ПРОФІЛАКТИКИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Семінар «Налагодження співпраці в громаді з 
метою профілактики протиправної поведінки» 
відбувся 20–22 липня 2009 року в Києві в рамках 
проекту «Підтримка реформи системи кримі-
нальної юстиції України: впровадження прийомів 
медіації в діяльність органів правової системи».

Участь у семінарі взяли представники органів 
правової системи: прокуратури, судів та міліції, а 

також представники місцевої влади, громадських 
організацій, центрів відновного правосуддя в гро-
маді з таких пілотних регіонів проекту: м. Харків, 
м. Луганськ, м. Красногвардійське (АР Крим), 
м. Біла Церква (Київська обл.), м. Дрогобич 
(Львівська обл.), м. Пирятин (Полтавська обл.), 
м. Жмеринка (Вінницька обл.) та Дарницький 
район м. Києва.

20–22 липня 2009 року



Відновне правосуддя в Україні

8 ОГЛЯД НОВИН

Мета семінару — презентувати для обгово-
рення механізм співпраці органів правової сис-
теми, місцевої влади та громадських організацій 
з впровадження відновних практик у громаді; 
сприяння налагодженню співпраці задля побу-
дови ефективної системи попередження право-
порушень та задоволення потреб потерпілих від 
злочинів у громадах України.

У ході семінару, зокрема, представлено й 
обговорено такі питання:

підсумки та перспективні завдання впро- 
вадження відновного правосуддя на шляху 
гуманізації кримінального судочинства; 
актуальні завдання кримінального судочин- 
ства в профілактиці підліткової злочинності 
та відновне правосуддя;
роль прокуратури щодо впровадження про- 
грам відновного правосуддя у кримінальному 

провадженні та розширен-
ня альтернативи кримі-
нальному переслідуван-
ню (механізм взаємодії 
прокуратури, міліції та 
громадськості);
співпраця криміналь- 

ної міліції у справах дітей 
(КМСД) та громадськості з 
метою реалізації програми 
профілактики підліткової 
злочинності;
регіональний досвід  

впровадження елементів 
механізму співпраці й кон-
солідація ресурсів громади 
з метою подолання підліт-

кової злочинності;
роль центру відновного правосуддя у процесі  
розбудови міцної громади;
залучення адвокатів до впровадження про- 
грам відновного правосуддя в громаді;
механізми фінансового забезпечення жит- 
тєздатності центрів відновного правосуддя 
в громаді;
організація роботи служби медіаторів центру  
відновного правосуддя в громаді.
Також учасники семінару провели практичну 

роботу в секціях, під час яких обговорили можли-
вості взаємовигідної співпраці. Результатом робо-
ти стали попередні домовленості щодо подальшо-
го плану дій у напрямку впровадження відновних 
підходів у роботу з конфліктами.

ТРЕНІНГ ДЛЯ МЕДІАТОРІВ ШКІЛЬНИХ СЛУЖБ ПОРОЗУМІННЯ 
У ПИРЯТИНІ

Другий рік поспіль у Пирятині спільними 
зусиллями Українського Центру Порозуміння, 
Пирятинської районної ради та громадської 
організації «Жіночі ініціативи» організовують 
навчання для шкільних медіаторів. Цього року, 
11–16 серпня, на базі табору «Світанок» с. Гурбинці 
Пирятинського району відбувся шестиденний 
навчальний тренінг «Базові навички медіатора 
шкільної служби порозуміння».

Перші два дні на тренінгу кращі медіатори 
району, які минулого року отримали навички 
проведення медіації та вже відпрацювали їх у 
шкільних службах порозуміння, мали можли-
вість удосконалити свої знання і стати фасилі-
таторами — тренерами з підготовки шкільних 

медіаторів. Упродовж наступних чотирьох днів 
фасилітатори передавали свої знання та досвід 
медіаторам-новачкам. Загалом 32 підлітки 13–15 
років отримали навички мирного способу вирі-
шення конфліктів, які надалі будуть застосовува-
ти у своїх школах та повсякденному житті.

Важливо, що поряд з дітьми на тренінгу 
навчалися і дорослі. Серед учасників були пред-
ставники інших районів, котрі виявили бажання 
ознайомитися з відновним підходом до вирішен-
ня конфліктів, щоб потім запровадити його у себе. 
Даний тренінг є не просто навчанням учнів, це 
новий підхід, що базується на досвіді учасників 
та приділяє особливу увагу взаємному навчанню 
та навчанню через практику.

11–16 серпня 2009 року
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НАВЧАННЯ МЕДІАТОРІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМ 
ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПРАВОПОРУШНИКОМ 
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Тренінг «Базові навички медіації 
в кримінальних справах» відбув-
ся 19–22 серпня 2009 року в Києві 
в рамках проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної 
юстиції України: впровадження 
прийомів медіації в діяльність 
органів правової системи», що 
реалізується за фінансової під-
тримки Швейцарської агенції з 
розвитку та співробітництва.

Учасниками тренінгу стали 
представники пілотних регіонів 
проекту, які мають намір працю-
вати з учасниками конфліктних 
ситуацій у кримінальних спра-
вах: м. Харкова, м. Луганська, 
м. Красногвардійського (АР 
Крим), м. Білої Церкви (Київська 
обл.), м. Дрогобича (Львівська обл.), м. Пирятина 
(Полтавська обл.), м. Жмеринки (Вінницька обл.), 
м. Вінниці та Дарницького району м. Києва.

На тренінгу учасники отримали базові знання 

та здобули основні навички з про-
ведення медіації між потерпілим 
та правопорушником. Окрім того, 
кожен отримав змогу самостійно 
провести медіацію у тренінгово-
му середовищі та спробувати від-
працювати отримані навички на 
власному досвіді.

Проведення тренінгу «Базові 
навички медіації в криміналь-
них справах» сприяло активіза-
ції роботи центрів відновного 
правосуддя в громадах. Так, уже 
за кілька днів після проведення 
тренінгу новонавчені медіатори 
отримали можливість застосу-
вати набуті на тренінгу знання 
й навички під час справжньої 
медіації між потерпілим і право-

порушником. Контактна інформація про учасни-
ків кримінального конфлікту надійшла від пред-
ставників органів правової системи у рамках 
співпраці на місцевому рівні.

19–22 серпня 2009 року

ТРЕНІНГ «МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТРІВ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
В ГРОМАДІ»

Протягом 11–13 вересня 2009 року під Києвом 
проходив тренінг «Менеджмент центрів віднов-
ного правосуддя в громаді» для представників 
громад з пілотних регіонів, де впроваджують-
ся програми відновного правосуддя, зокрема 
медіації в кримінальних справах, — з Харкова, 
Луганська, Красногвардійського (АР Крим), Білої 
Церкви (Київська обл.), Дрогобича (Львівська 
обл.), Пирятина (Полтавська обл.), Жмеринки 
(Вінницька обл.) та Дарницького району Києва. 

Тренінг проводився з метою підвищення 
потенціалу координаторів центрів відновного 
правосуддя в громаді (ЦВПГ) у сфері менедж-
менту діяльності організації. Учасники тренінгу 
отримали загальні знання з менеджменту гро-
мадських організацій, особливостей менедж-
менту ЦВПГ, навички проектного менеджменту, 
менеджменту зв’язків з громадськістю та управ-
ління людськими ресурсами.

Тренінг «Менеджмент центрів відновно-
го правосуддя в громаді» провели спеціалісти 
Українського Центру Порозуміння в рамках про-
екту «Підтримка реформи системи кримінальної 
юстиції України: впровадження медіації в діяль-
ність органів правової системи».

11–13 вересня 2009 року




