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У традиційній рубриці «Книжкова полиця» пропонуємо 
Вашій увазі навчальний посібник «Соціальна робота 
і програми відновного правосуддя: теорія і прак-
тика». Видання підготовлене у рамках співпраці між 

БО «Український Центр Порозуміння» та Школою соціальної 
роботи ім. В. І. Полтавця Національного університету «Києво-
Могилянська академія» завдяки підтримці проекту «Підтримка 
реформи системи кримінальної юстиції України: впровадження 
прийомів медіації», який фінансує Швейцарська агенція з роз-
витку та співробітництва.

Матеріал посібника укладено з урахуванням особливостей 
викладання курсу з відновного правосуддя для студентів спеці-
альності «соціальна робота» та поділено на 11 навчальних моду-
лів. Послідовно рухаючись від визначення понять «девіантна 
поведінка», «злочинність», «конфлікт» та висвітлення підходів до 
розв’язання конфліктних ситуацій, автори посібника розкрива-
ють концепцію відновного правосуддя та можливості соціальної 
роботи для розвитку програм відновного правосуддя в громаді. 
Вперше у вітчизняній літературі послідовно подано інформацію 
про різні інструменти відновного правосуддя — медіацію між 
потерпілим і правопорушником, сімейні групові наради та кола 
відновного правосуддя. Окремі модулі посібника присвячено організаційному 
забезпеченню, законодавчим засадам та використанню інструменту соціаль-
ного замовлення для розвитку програм відновного правосуддя. 

ВСТУП
Відносно недовга історія розвитку відновного право-
суддя (ВП) в Україні свідчить про потребу викладан-
ня відповідного курсу фахівцям з соціальної роботи. 
Запропонований посібник написано авторським 
колективом викладачів Школи соціальної робо-
ти й кафедри конфліктології Києво-Могилянської 
академії разом з експертами Українського Центру 
Порозуміння (УЦП). Про можливість залучення до 
сфери відновного правосуддя фахівців з соціальної 
роботи свідчить також те, що значна частина співро-
бітників УЦП — випускники Академії, а саме Школи 
соціальної роботи. Втім, глибинні причини, що спо-
ріднюють відновне правосуддя та соціальну роботу, 
набагато істотніші, у чому матимуть змогу переко-
натися слухачі курсу, засвоюючи теорію та набуваю-
чи практичних навичок, передбачених програмою. 
Важливим аспектом для розуміння природи взаємин 
ВП і соціальної роботи є той факт, що термін відновне 
правосуддя (restorative justice) у нашому посібнику 
відповідно до світової практики витлумачено значно 
ширше за поняття в системі карного правосуддя. 

Очевидний збіг сфери інтересів системи карного 
правосуддя й практики відновного правосуддя часто 
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спричиняє непорозуміння й вузьке трактування 
відновного правосуддя тільки як однієї зі сфер 
так званих альтернативних способів розв’язання 
конфліктів (в англійській мові — ADR). Крім того, 
широке поле сфери людських відносин, охопле-
них поняттям відновне правосуддя, дуже часто 
звужують до опису процедур і майже прирівню-
ють до терміна медіація в кримінальних справах. 
І це за умови, коли міжнародне співтовариство 
дедалі ясніше усвідомлює принципові розходжен-
ня в підходах відновного й карного правосуддя до 
розуміння кримінальних ситуацій, кримінальних 
учинків, правопорушень та конфліктів й реагу-
вання на них. В Україні сьогодні спостерігається 
схожа тенденція вузького трактування віднов-
ного правосуддя. Помітні спроби витлумачити 
його, вписавши в сформовану структуру й сис-
тему цінностей офіційного правосуддя. Про це 
свідчать і публікації, що час від часу з’являються 
в періодичних виданнях переважно юридичної 
спрямованості, і проект закону про медіацію, 
розроблений робочою групою експертів при 
Міністерстві юстиції України, що наразі чекає 
подання на розгляд до парламенту України. 

Складний і багатоаспектний процес сприй-
няття західним суспільством цінностей і принци-
пів, пропонованих відновним правосуддям, знай-
шов своє відображення в появі нових термінів, а 
саме: відновний підхід, відновні практики, право-
суддя, що зцілює, та інших, що дають змогу глибше 
й точніше описати суть розбіжностей у підходах. 
Відновне правосуддя лягло в основу численних 
академічних програм, що охоплюють теоретич-
ні й практичні аспекти різних галузей знань. 
Сьогодні відновне правосуддя є невід’ємним еле-
ментом академічної освіти провідних навчальних 
закладів заходу в таких напрямах, як криміно-
логія, соціологія й соціальна робота, юриспру-
денція, ювенальна юстиція, віктимологія, освіта, 
менеджмент, теологія, розв’язання конфліктів, 
культура миру тощо, крім того, це й самостійна 
галузь знань й академічної освіти всіх рівнів. Це, 
безумовно, сприяє розширенню меж відновного 
правосуддя, зростанню його впливу й можливос-
тей практичного застосування. 

Пропонований курс є першим кроком на 
шляху до поглиблення наукових підходів до теорії 
й практики відновного правосуддя в Україні. Мета 
курсу має більшою мірою практичний, ніж теоре-
тичний характер, а саме: познайомити фахівців 
з соціальної роботи з підходом, цінностями й 
принципами відновного правосуддя та можливос-
тями програм відновного правосуддя — як ново-
го поля діяльності соціального працівника, так і 
нового інструмента в його роботі. Розроблення 
курсу було б неможливим без наполегливої та 

відданої праці багатьох організацій, що впро-
ваджують програми відновного правосуддя в 
Україні та просувають ідеї відновного підходу до 
розв’язання конфліктних та кримінальних ситуа-
цій на всіх рівнях у різних областях України. Саме 
співпраця з неурядовими організаціями в Білій 
Церкві, Вінниці, Дрогобичі, Жмеринці, Івано-
Франківську, Красногвардійському, Луганську, 
Львові, Одесі, Пирятині, Сімферополі, Харкові 
сприяла поширенню практики відновного пра-
восуддя в Україні, узагальненню досвіду та ство-
ренню передумови для написання цього посіб-
ника. Сподіваємося, цей курс стане в нагоді не 
лише тим організаціям, що активно працюють, 
а й новоствореним та таким, що тільки-но ство-
рюються, центрам відновного правосуддя в гро-
мадах країни. Висловлюємо щиру вдячність усім 
нашим партнерам за кордоном, друзям, учителям 
і колегам, які свого часу навчали нас та ділилися 
з нами власним досвідом, знаннями та літерату-
рою, а також усім тим, хто допомагав нам готу-
вати матеріали для цього видання.

В Україні програми відновного правосуддя є 
інноваційним проектом і перебувають на почат-
ковому етапі свого впровадження. Як свідчить 
практика західних країн, відновне правосуддя 
дедалі більше набуває визнан ня не тільки як один 
з ефективних методів примирення потерпілого й 
правопорушника в кримінальному судочинстві, 
але й як сучасний підхід у багатьох галузях сус-
пільних відносин, що ґрунтується на засадах пова-
ги до людської особистості, загальнолюдських 
цінностях гуманізму та прав людини. Сьогодні у 
світі спостерігається розвиток відновних практик 
(тих, які ґрунтуються на принципах відновного 
підходу) у галузях правосуддя, освіти, соціаль-
ної роботи і навіть корпоративного управління. 
Сучасний підхід до соціальної роботи має бага-
то спільного з принципами відновного підходу. 
Спеціаліст з соціальної роботи не може вважати 
себе професіоналом, якщо він не здатний сприй-
няти відновний підхід як теоретичне підґрунтя 
практики соціальної роботи. Крім того, діяль-
ність у сфері відновного правосуддя розширює 
можливості соціальної роботи з надання допомо-
ги учасникам процесу і під час його проведення, 
і після досягнення відновного результату, як-от: 
примирення сторін, досягнення домовленос-
ті про напрямки виправлення завданої шкоди, 
подальша реабілітація учасників конфліктної та 
кримінальної ситуацій. Насамперед це стосуєть-
ся соціальної роботи в громаді. 

Отже, впровадження викладеного в посібни-
ку навчального курсу дасть можливість слухачам 
оволодіти новими методами роботи, з’ясувати 
роль та практичні можливості соціальних 
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працівників, розширити сферу їхньої діяльності, 
залучити нові ресурси. Осягнення суті соціальної 
роботи в сфері відновного правосуддя сприяти-
ме налагодженню партнерських стосунків між 
органами правосуддя й соціальними службами 
та утвердженню принципів соціальної справед-
ливості в житті громади. 

Упровадження курсу ґрунтується на потребі 
поєднання теоретичних та практичних знань. У 
процесі організації навчання слід враховувати 
особливості навчання дорослих та післядиплом-
ного навчання, зокрема принцип незалежного 
й самокерованого навчання, потребу синтезува-
ти нові знання на основі наявного практично-
го досвіду тощо. Тому під час викладання курсу 
варто передбачити широке застосування як тра-
диційних методів навчання, так і тренінгових 
методик, рольових ігор, дискусій у групі, прове-
дення групових супервізій тощо. 

Пропонований курс передусім призначений для 
спеціалістів, які безпосередньо долучені до громад-
ського руху за впровадження програм відновного 
правосуддя в Україні. Слухачами курсу можуть також 
бути люди з освітою рівня бакалавра, спеціаліста 
чи магістра, професійні інтереси яких пов’язані з 
діяльністю у сфері відновного правосуддя. 

У процесі вивчення курсу передбачено прак-
тичне навчання, а саме: спостереження за прове-
денням медіації між потерпілим і правопорушни-
ком як найбільш поширеної практики відновного 
правосуддя та самостійне проведення медіації. 
Під час практичного навчання варто інтегрувати 
теоретичні знання з реальним контекстом робо-
ти громадських організацій, судів, прокуратури 
та соціальних служб. 

МОДУЛЬ I. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА 
ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

1.1. Поняття девіантної поведінки
Девіантна поведінка — це поведінка, яка 

пов’язана з порушенням культурних норм, при-
таманних певному суспільству.

Соціальну девіацію слід розглядати переду-
сім як соціально зумовлене явище, адже уявлення 
про нормальність і девіацію пов’язані з соціаль-
ним контекстом і варіюють у різних суспільствах 
чи субкультурах, а також можуть змінюватися з 
часом. Девіантна поведінка — це соціальна пове-
дінка, яка відхиляється від тієї поведінки, що її 
вважають «нормальною» чи соціально прийнят-
ною в суспільстві або в соціальному контексті. 
Іншими словами, девіантна поведінка передба-
чає порушення норм, що притаманні певному 
суспільству. Норми визначають, що потрібно 

робити чи чого робити не слід. Хоча поняття деві-
ації включає і злочинну поведінку, сфера девіації 
набагато ширша, бо не всяку девіантну поведін-
ку оцінюють як злочинну. Девіантну поведінку 
зазвичай розглядають з кількох сторін. Деякі 
дослідники вважають, що для того щоб дізнатися, 
що таке девіація, можна провести психологічний 
експеримент та з’ясувати реакцію громадськос-
ті на різні прояви поведінки. Якщо реакція буде 
несхвальною та з осудом, то таку поведінку слід 
оцінювати як девіантну. Найбільше прихильників 
має тлумачення девіантної поведінки, відповідно 
до якого її розглядають як порушення суспільних/
групових норм. Порушення норм зазвичай засу-
джується або карається застосуванням санкцій 
різного типу. 

Делінквентність
Делінквентну поведінку здебільшого 

розглядають як різновид девіантної поведінки, 
що стосується дій молоді, яка порушує закон, 
вдається до вандалізму, перестає відповідати 
усталеним вимогам та правилам, що їх уста-
новлюють ті, хто надає догляд (батьки, вчителі, 
вихователі тощо), чи ті, хто має повноважен-
ня (наприклад, встановлювати обмеження на 
вживання алкогольних напоїв до досягнення 
певного віку, заборону з’являтися в публічних 
місцях без супроводу дорослих після певного 
часу, перевіряти відвідування школи тощо). 
Делінквенти в системі кримінальної юстиції 
більшості країн — це злочинці, яким менше ніж 
18 років, а в деяких країнах — менше аніж 22 
роки. Також під поняття делінквентної поведін-
ки підпадають випадки порушення норм адмі-
ністративного кодексу. 

1.2. Теорії девіантної поведінки та 
злочинності

Біологічний підхід 
Найвідомішою теорією, яка пояснювала при-

чини девіантної поведінки, була теорія італій-
ського криміналіста Чезаре Ломброзо (1835–1909), 
поширена в XIX столітті. Згідно з цією теорією, 
люди, які демонструють злочинну поведінку, 
відрізняються від інших специфічною фор-
мою ч ерепа. Чезаре Ломброзо був перекона-
ний, що люди не стають злочинцями, а ними 
народжуються. 

Інший учений, який працював в середині 
XX століття, Вільям Шелдон (1898–1977), вважав, 
що схильність до правопорушень визначається 
типом будови тіла: мускулисті, активні люди 
набагато частіше стають злочинцями.
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Психологічний підхід
Зигмунд Фрейд пояснював девіантну пове-

дінку слабким чи ушкодженим «его» (я) чи осла-
бленим контролем з боку «суперего». У такій 
ситуації поведінку особи визначає «ід» (воно), 
що пов’язане з примітивними, інстинктивними, 
вродженими аспектами особистості та стосується 
сфери несвідомого.

Інші фактори, які також беруть до уваги при-
бічники психологічної теорії, стосуються піз-
нання, навчання, особистісних характеристик 
індивіда.

Соціологічний підхід 
Представники Чиказької школи вважали, 

що чинники, які пояснюють девіантну поведін-
ку, слід шукати не в особі, а в соціальній струк-
турі. Урбанізація створює умови для дезорга-
нізації та розпорошеності людських стосунків. 
Руйнується громада, люди не поділяють спільних 
цінностей, не зважають на думку інших про свою 
поведінку. 

Еміль Дюркгейм уважав, що в сучасних сус-
пільствах традиційні норми та стандарти, які 
регулюють поведінку, руйнуються, не знаходячи 
собі заміни. За таких умов люди почувають себе 
дезорієнтованими й стривоженими. 

Теорія аномії чи соціальної напруги 
Роберт Мертон (1910–2003) вдався до спроби 

реконцептуалізації теорії аномії Е. Дюркгейма. 
Він, зокрема, витлумачував аномію як роз’єднання/
протиріччя між цілями, визначеними культурни-
ми чинниками, та структурно доступними мож-
ливостями, які внаслідок соціальної нерівності, 
притаманної сучасним західним суспільствам, є 
дуже обмеженими для нижчих класів. Саме тому 
девіантну поведінку варто вважати побічним про-
дуктом економічної нерівності. 

Роберт Мертон визначає п’ять можливих 
реакцій на напругу, що виникає між схваленими 
суспільством цінностями та обмеженими засо-
бами для їх досягнення. Конформісти прийма-
ють і схвалюють цінності так само, як і засоби 
для їх досягнення. Новатори визнають цінності, 
але для їх досягнення вдаються до незаконних чи 
протизаконних засобів. Ритуалісти узгоджують 
свою поведінку з чинними в суспільстві нормами, 
хоча не визнають цінностей, що за ними стоять, 
вони просто чинять за правилами, часто скоряю-
чись примусу. Утікачі характеризуються тим, що 
відкидають панівні цінності і не визнають узвича-
єних у суспільстві засобів їх досягнення. Бунтарі 
не визнають ані усталених цінностей, ані способів 
їх досягнення, активно прагнучи їх змінити.

Серед новаторів, утікачів та бунтарів є бага-
то тих, хто демонструє девіантну поведінку. 

Наприклад, злочинці часто є «новаторами». За 
класифікацією Мертона, люди, які вживають нар-
котики або мають алкогольну залежність, можуть 
бути «втікачами».

Деякі соціологи вважають, що в сучасних 
суспільствах існує нижчий клас (underclass), 
який не поділяє домінантних цінностей. Чарльз 
Муррей (1989) обстоює думку, що саме пред-
ставники нижчого класу відповідальні за істот-
ну кількість злочинів. Він засуджує соціальний 
захист, систему допомоги, які дають можливість 
молодим жінкам ставати матерями-одиначками, 
а молодим чоловікам відмовлятися від роботи. 
Подібна точка зору знаходить підтримку й серед 
деяких фахівців в українському суспільстві, які, 
наприклад, критикують чинну форму заохочення 
сімей до народження дітей. Порядок здійснення 
виплат не орієнтується на процес виховання та 
навчання дітей, тому значна кількість дітей наро-
джується в так званих «неблагополучних сім’ях», 
які розглядають народження дитини як можли-
вість отримати потрібну суму грошей, що часто 
витрачається не на дитину. Водночас належність 
до такої «неблагополучної сім’ї» пов’язана з ризи-
ком засвоєння дитиною саме зразків девіантної 
поведінки, оскільки можливості отримати відпо-
відну освіту та здобути засоби до життя в зако-
нослухняний спосіб у неї набагато менші, аніж у 
дітей із звичайних родин. 

Теорія диференційної асоціації
Суть цієї теорії, сформульованої Едвіном Г. 

Сазерлендом (1885–1950), полягає в тому, що інди-
віди стають правопорушниками через зв’язок 
із людьми, які є носіями кримінальних зразків 
поведінки. Тому, наприклад, підліток, який має 
знайомих та друзів, що вживають наркотики чи 
алкоголь, отримує більше шансів засвоїти поді-
бну поведінку, аніж той, у близькому оточенні 
якого таких немає. 

На думку Е. Сазерленда, злочинна поведінка 
засвоюється так само, як і така, що не суперечить 
закону, тобто їй навчаються. Часто люди, які вда-
ються до девіантної поведінки, прагнуть тих само 
цілей, що й законо слухняні громадяни. Часом 
може йтися про засоби до життя, яких злочин-
ці намагаються отримати незаконним шляхом, 
оскільки не мають інших можливостей здобути 
бажане. Девіантна поведінка визначається таки-
ми характеристиками, як частотність, тривалість, 
черговість, інтенсивність.

Едвін Лемерт помітив, що деякі прояви 
порушення норм — пропуски занять у школі, 
вживання алкогольних напоїв — у підлітковому 
віці провокують не надто гостру реакцію інших, 
тому й мають невеликий вплив на концепцію 
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«Я-особи». Е. Лемерт назвав такі прояви пер-
винною девіацією.

Але коли дорослі починають уважати підліт-
ка таким, що п’є, і намагаються вилучити його з 
оточення інших «нормальних» підлітків, то він 
часто починає пити більше й активно шукає спіл-
кування з тими, хто заохочує подібну поведінку. 
Тож стигматизуюча або каральна відповідь на 
початкову девіацію нерідко породжує вторинну 
девіацію.

Вторинна девіація — це процес, під час 
якого після акту первинної девіації індивід при-
ймає девіантну ідентичність (Лемерт, 1961), що 
передбачає реконструкцію «Я» з позиції почут-
тів культурної чи субкультурної приналежності. 
Подібно до перспективи наклеювання ярликів 
Лемерт розглядає цю адаптацію як таку, що спри-
чинена суспільною, громадською реакцією. Що 
саме відбувається під час цього процесу, описує 
теорема Томаса, згідно з якою ситуації, визна-
чені як реальні, є реальними для особи в своїх 
наслідках.

Теорія ярликів
Теорія ярликування ґрунтується на припу-

щенні, що жоден учинок за своєю суттю не є зло-
чином. Визначення злочину формують ті люди та 
групи, яким належить влада, закріплюючи це в 
законі. Потім ці закони тлумачать поліція, суди, 
виправна система. 

Соціальна конструкція реальності є надзви-
чайно варіативним процесом виявлення, визна-
чення й відповіді. Прибічники теорії ярликування 
наголошують на відносності девіації, акцентуючи 
ту обставину, що люди можуть визначати одну й 
ту саму поведінку різними способами. 

Стигма. Вторинна девіація характеризує 
початок того, що Ервін Гофман називав «кар’єрою 
девіанта». Якщо індивід демонструє схильність до 
девіантної поведінки, він здебільшого здобуває 
стигму, сильний негативний ярлик, який дуже 
змінює концепцію «Я-особи» і її соціальну іден-
тичність. Стигма виступає основним статусом, 
пересилює інші аспекти соціальної ідентичнос-
ті, й особа стає ізольованою. Також вона може 
стигматизуватися і внаслідок судового розгляду 
її кримінальної справи, коли більшість членів 
громади визначає особу як злочинця. 

Теорія соціального контролю
Тревіс Гірші звернув увагу на те, що девіантна 

поведінка є наслідком слабких зв’язків індивіда 
та суспільства. Згідно з його теорією, девіантом 
потенційно є кожен. На прояви девіантної пове-
дінки впливають:

належність1) : стосунки з іншими людьми 
забезпечують схвалення (сприйняття) осо-
бою соціальних норм;
можливості2) : що більше можливостей має 
людина в доступі до законних потреб, то біль-
шою буде її конформність (готовність чинити 
відповідно до загальноприйнятих норм);
залученість3) : залученість до легітимних 
видів діяльності — таких, наприклад, як 
наявність роботи, навчання в школі, зайнят-
тя спортом — гальмує прояви девіантної 
поведінки;
віра4) : віра в традиційну мораль та повага до 
влади відіграють важливу роль у стримуванні 
тенденцій до прояву девіантної поведінки. 
Отже, кожна з розглянутих теорій допома-

гає зрозуміти певні аспекти девіантної чи зло-
чинної поведінки. На думку відомого соціолога 
Ентоні Ґіденса, саме теорія ярликів найпере-
конливіше пояснює суть злочинності та девіант-
ної поведінки, оскільки допомагає зрозуміти, у 
який спосіб певні види активності кваліфіку-
ються законом, які саме владні структури фор-
мулюють такі визначення і за яких обставин 
той або інший індивід підпадає під категорію 
правопорушника. 

Викладені вище теорії не вичерпують усього 
розмаїття наукових студій, які пояснюють виник-
нення девіантної поведінки та її прояви. 

1.3. Злочин. Форми реагування на злочин
Злочин — це порушення кримінального права, 
ухваленого місцевим, державним чи федераль-
ним урядом. Здебільшого всі злочини містять 
два істотних елементи: дія/вчинок (або в деяких 
випадках бездіяльність) та наміри.

Типи злочинів
Злочини проти особи — це злочини, які 

пов’язані з насильством чи загрозою насильства 
стосовно інших людей.

Злочини проти власності — це зло-
чини, які стосуються крадіжок власності, що 
належить іншим. Більшість злочинів проти 
власності характеризується прямим умислом, 
за якого особа усвідомлює, що зазіхає на чужу 
власність, на яку вона не має права, передба-
чає спричинення матеріальної шкоди й бажає 
цього, водночас бажаючи власного незаконного 
збагачення.

Ще одна категорія злочинів, які дуже часто 
до статистичних звітів не потрапляють, — це так 
звані злочини без жертв. Їх також називають 
«злочинами, з приводу яких не було подано заяв 
чи скарг». До них належать нелегальне вжи-
вання наркотиків, проституція, азартні ігри 
тощо. Варто зазначити, що згаданий термін 
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є некоректним, оскільки люди, які чинять 
подібні злочини, є одночасно і злочинцями, 
і жертвами.

Форми реагування на злочини
Для боротьби зі злочинністю держава ство-

рює систему кримінальної юстиції. Вона охоплює 
три основні компоненти: поліцію чи міліцію, 
суди та покарання. До покарання належать такі 
заходи:

Відплата  (Retribution) — це акт моральної 
помсти, застосовуючи яку суспільство зму-
шує злочинця страждати відповідно до вчи-
неного злочину.
Стримування  (Deterrence) — це спроба, 
застосовуючи покарання, завадити злочин-
ності. Ця міра ґрунтується на раціональності 
людей, адже покарання, що його застосову-
ють до засуджених злочинців, може налякати 
інших людей та змусити їх утримуватися від 
злочинних учинків.
Реабілітація  (Rehabilitation) — стосується 
програм, спрямованих на виховання злочин-
ця з метою попередити наступні злочини. В 
основі цього підходу лежить переконання, що 
багато хто зі злочинців починав своє життя в 
тяжких соціальних та сімейних умовах, що й 
спонукало їх до вчинення злочину. Тому такі 
люди потребують певної виховної роботи та 
підтримки для зміни поведінки.
Захист  суспільства (Societal protection) — 
методика, застосовуючи яку суспільство 
позбавляє злочинця можливості здійсни-
ти наступні злочини, оскільки тимчасово 
позбавляє його волі через ув’язнення чи запо-
бігає злочинності назавжди через смертний 
вирок (Macionis J. J., 2005).
Особливе місце в системі заходів покарання 

належить концепції відновного правосуддя 
(Restorative justice), яке має на меті максимально 
усунути чи пом’якшити спричинену в результа-
ті скоєння злочину шкоду та сприяти тому, щоб 
особа, яка його вчинила, взяла на себе відпові-
дальність за свої дії. При цьому в процес виправ-
лення чи усунення шкоди, заподіяної злочином, 
мають бути залучені всі причетні особи. 

Слід зазначити, що сьогодні суспільство ще 
далеке від остаточного витлумачення поняття та 
визначення кола питань, які охоплює концепція 
відновного правосуддя. Переважна більшість 
тих, хто впроваджує відновне правосуддя, вба-
чають у ньому інноваційний підхід до реагу-
вання на злочини та делінквентну поведінку й 
обстоюють автономність відновного правосуд-
дя в системі кримінального судочинства, щоб 
максимально обмежити вплив карального під-
ходу з боку офіційного правосуддя. Втім, деякі 

активні прибічники відновного правосуддя 
прагнуть реалізувати більш амбіційні погля-
ди. Наприклад, Деніс Суліван та Леррі Тіфт 
обстоюють думку, що поширення відновного 
правосуддя має відбуватися шляхом «створення 
патернів соціальної взаємодії, що підтримують 
та виховують людську гідність, взаємоповагу та 
рівність». 

На думку Джона Брейтуейта, «відновне 
правосуддя — це не просто спосіб реформу-
вання системи кримінального судочинства, це 
шлях трансформації всієї системи правосуддя, 
сімейного життя, стосунків на робочому місті, 
політичних відносин. Це усвідомлення глобаль-
ної зміни в підходах до того, як ми утверджує-
мо справедливість у світі». Ймовірно, саме цей 
потенціал відновного підходу (напрям, який дає 
змогу випрацювати концептуальні засади від-
новного правосуддя, його цінності, принципи та 
методи) не тільки уможливлює створення на його 
основі сучасних теорій та моделей профілактики 
правопорушень і девіантної поведінки, ювеналь-
ної юстиції тощо, але й відкриває перспективи 
застосування в інших галузях і напрямах соці-
альних відносин, наприклад, в системі освіти, 
менеджменті, соціальній роботі.

Злочинність та кризи в суспільстві
У різних країнах існують різні форми збору 

та оприлюднення інформації про вчинені зло-
чини. В Україні така інформаціє є досить обме-
женою: вона стосується лише кількох показників, 
які представлені в рубриці «Правопорушення». 
За даними Державного комітету статистики, в 
Україні в 2007 р. було зареєстровано 408 170 зло-
чинів. Кількість засуджених осіб склала понад 
152 тисячі (www.ukrstat.gov.ua). Інформацію про 
стан та структуру злочинності, відповідні звіти 
в Україні подають також Міністерство внутріш-
ніх справ України та Верховний Суд України на 
своїх сайтах — www.mvs.gov.uа та www.scourt.
gov.ua. Але варто зважати на ту обставину, що в 
інших країнах, наприклад у США, ця звітність є 
дуже розгалуженою і містить не лише дані про 
скоєні злочини, а й різнобічну інформацію про 
злочинність. 

Проявів девіантної поведінки помітно біль-
шає в періоди політичних, економічних та сус-
пільних криз. Тому період, який пов’язаний з 
переходом українського суспільства від соціа-
лістичного авторитарного до капіталістичного 
устрою (особливо 90-ті роки), характеризується 
істотним зростанням злочинності. Пік тяжких 
злочинів припав на 1993 рік, коли рівень злочин-
ності зріс майже на 100% порівняно з попередні-
ми періодами. 
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У сучасний період у зв’язку з глобальною 
економічною кризою, яка дуже гостро вияв-
ляється в Україні, за інформацією працівників 
міліції м. Києва, спостерігається зростання кіль-
кості крадіжок, зокрема квартирних. Так, якщо 
раніше щодня в Києві фіксувалося в середньо-
му до десяти квартирних крадіжок, то останнім 
часом — 17–20. 

Зростання злочинності в кризові періоди 
спричинене збільшенням кількості людей, які 
залишаються без засобів до існування через втра-
ту роботи та неможливість знайти нову. У кризо-
вий період 90-х років ХХ ст. домінували тенден-
ції зростання в кілька разів злочинів середнього 
ступеня тяжкості (переважно за рахунок змен-
шення кількості злочинів, які не становлять вели-
кої суспільної небезпеки) й істотне збільшення 
кількості злочинів корисливо-насильницького 
характеру — грабунків з метою заволодіння осо-
бистим майном.

Серед злочинів насильницького характеру 
найбільш стрімко зростала кількість навмисних 
тяжких тілесних ушкоджень. Трохи їм поступали-
ся вбивства із замахами, навмисні ушкодження 
середнього ступеня тяжкості, натомість скороти-
лося число зґвалтувань.

Питома вага групових злочинів збільшилася 
від 17% у 1988 р. до 25% у 1993 р. При цьому варто 
пам’ятати, що велика кількість злочинів залиша-
лася поза офіційною статистикою, оскільки бага-
то громадян, не вірячи в те, що злочини будуть 
розкриті, не повідомляли про них у міліцію. Тому 
реальні цифри можуть бути значно більшими. 

Криміналісти констатували, що найбільш 
криміногенними групами в умовах перехідного 
періоду є безробітні та учнівська молодь. 

Висновок про підвищену криміногенність 
безробітних і учнів підтверджують також дані про 
питому вагу представників зазначених соціаль-
них груп у числі осіб, які скоїли найбільш небез-
печні злочини. Так, у 1993 р. майже кожен п’ятий 
грабіжник належав до учнівської молоді. У 1993 р. 
кожен сьомий злочин із числа зареєстрованих 
і розкритих був скоєний неповнолітніми або з 
їхньою участю. На початку 90-х групова злочин-
ність неповнолітніх у середньому зростала на 10% 
на рік. Майже половина всіх злочинів була скоєна 
підлітками в групах.

Безробітні становили дві третини осіб, які 
скоїли злочини у сфері наркобізнесу, і близько 
половини осіб, затриманих за розбійні напади 
та грабежі. Це стало підставою для висновку, що 
грабежі як вид злочинів найбільш притаманні 
злочинцям із числа безробітної та учнівської 
молоді.

Водночас дослідники звертають увагу, що 
працівникам правоохоронної системи прості-
ше виявити та довести злочини, скоєні вперше, 
зокрема неповнолітніми й молодими людьми, 
ніж злочини, що скоєні особами старшого віку, 
та ще й з кримінальним досвідом. Утім, зазначена 
обставина не применшує актуальності проблеми 
різкого зростання злочинної поведінки серед під-
літків і молоді.

У 1990–1993 рр. з представників учнівської 
молоді, які вчинили злочини, більшість стано-
вили учні ПТУ (близько 40%), школярі (35%), сту-
денти вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів (15%) та інші категорії учнів (Кулик А., 
Бобир В.). 

За даними статистики МВС, від початку 
2008 р. на території навчальних закладів скоєно 
більше 1,5 тисячі злочинів, переважна більшість 
яких — це крадіжки та нанесення тілесних ушко-
джень. При цьому кожен шостий злочин скоєний 
самими учнями (www.cripo.com.ua).

Ця інформація і сьогодні набуває прогнос-
тичного значення, оскільки країна знову опини-
лася на порозі нової кризи, що супроводжувати-
меться швидким зростанням проявів девіантної 
поведінки та наростанням конфліктів у суспіль-
стві. Цілком очевидно, що в такій ситуації впро-
вадження відновного правосуддя та діяльність 
медіатора можуть виявитися надзвичайно акту-
альними та сприяти налагодженню порозуміння 
в громаді.

Питання для самоконтролю
Ілюстрацією до яких теорій є наведена в 1. 
розділі кримінальна статистика? Поясніть, 
чому.
Якими є типи реакції індивідів на домінуван-2. 
ня культурних принципів відповідно до теорії 
соціальної напруги Р. Мертона?
Які, за теорією Т. Гірша, є типи соціального 3. 
контролю?
У чому відмінність між біологічною та пси-4. 
хологічною теоріями девіації?
Як теорія диференціальної асоціації пояснює 5. 
девіантну поведінку? 
У чому сутність концепції відновного пра-6. 
восуддя як форми реагування на злочинну 
поведінку?
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МОДУЛЬ II. КОНФЛІКТИ ТА ПІДХОДИ ДО 
ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

На відміну від традиційної державної сис-
теми кримінального правосуддя, злочин у коор-
динатах відновного правосуддя розглядається 
так само, як і будь-який інший міжособистісний 
конфлікт, що, зрештою, дає змогу перевести його 
в площину відновлення порушених стосунків та 
відшкодування завданої шкоди потерпілій сторо-
ні та конкретним представникам громади, яких 
торкнулися злочинні дії. У збірнику публікацій 
«Критичні питання відновного правосуддя» 
(Critical Issues in Restorative Justice) за загальною 
редакцією Говарда Зера та Барб Тоуз (Howard Zehr, 
Barb Toews), авторитетна дослідниця та практик 
у сфері відновного правосуддя, авторка книги 
«Відновне правосуддя: можливість для зцілен-
ня та змін», професор Сьюзан Шарп1 викладає 
основи сучасної теорії соціальної угоди (social 
contract), на якій ґрунтується концепція віднов-
ного правосуддя. Філософ-політолог Джон Роулз 
уперше сформулював засади «правосуддя як спра-
ведливості» (justice as fairness), започаткувавши 
демократичний погляд на правосуддя. За його 
словами, правосуддя як справедливість ґрунту-
ється на чесній системі соціального співробітни-
цтва, у якій люди пристосовують свою поведінку 
до встановлених норм та правил, що приймаються 
усіма як справедливі й такі, що однаковою мірою 
стосуються кожного члена суспільства. Ці норми 
надають однакові можливості кожному діяти собі 
на користь (див. Роулз Дж., 2001). 

Отже, прибічники відновного правосуддя 
прагнуть створити та підтримати справедли-
вий порядок у суспільстві шляхом соціального 
співробітництва, яке реалізується через соціаль-
ні угоди. Соціальні угоди — це своєрідні фор-
мальні домовленості (часто підсвідомі, зазвичай 
невисловлені, але інколи прописані в законах і 
правилах) про те, як слід поводитися одне з 
одним і яку поведінку слід очікувати одне від 
одного. Відповідно до викладеної теорії, ситуації 

1  Susan Sharpe, Restorative Justice: A Vision for Healing and 
Change.

порушення справедливості потребують не стільки 
реагування з боку держави на злочин чи злочин-
ні дії, скільки процесу розв’язання конфліктної 
ситуації, що склалася внаслідок порушення соці-
альної угоди між його учасниками (потерпілим, 
правопорушником та громадою). Процес виходу 
з конфліктної ситуації спрямований на діалог та 
ухвалення рішення щодо наслідків та подаль-
шої долі цієї соціальної угоди (продовження чи 
поновлення, зміни умов/перегляду її положень 
про норми й правила або, в найгіршому випад-
ку, припинення дії, наприклад, шляхом ізоляції 
правопорушника від громади). 

У контексті концепції правосуддя як справед-
ливості особливого значення набуває трансфор-
мативна теорія конфлікту, оскільки вона ґрун-
тується на аналогічних філософських засадах, 
окреслюючи передумови для максимальної учас-
ті сторін конфлікту в процесі його розв’язання.

2.1. Поняття конфлікту та анатомія 
конфлікту
Конфлікт (лат. conflictus) — зіткнення, удар; 
боротьба, бій. В українській мові словом кон-
флікт позначають зіткнення протилежних погля-
дів або інтересів. У соціальних науках конфлікт — 
це стосунки між двома чи кількома сторонами 
(людьми й групами), які мають або думають, 
що мають, несумісні цілі. Взаємини в конфлікті 
характеризуються: 

орієнтованістю щодо часу, місця, умов, при-1) 
чин, наслідків; 
наявністю сторін взаємодії, функціонування 2) 
яких у процесі конфлікту може бути дезорга-
нізоване або активізоване, мобілізоване; 
потенційно пошуковим, орієнтованим на 3) 
розв’язання проблем характером взаємодії. 
Для завершення конфлікту важливим є наяв-

ність (або встановлення) правил, які дають змогу 
визначити взаємне співвідношення сил. Якщо 
такі правила існують і сторони їх дотримують-
ся, то конфлікт інституалізується й набуває рис 
змагання, у якому момент виграшу чітко зафік-
сований та очевидний як для переможця, так і 
для переможеного. 

Кожен конфлікт має свою «ціну», яку 
визначають: 

шкода, яку сторона зазнала від дій іншої 1) 
сторони; 
витрати енергії, коштів, часу на боротьбу з 2) 
іншою стороною (при цьому якщо іншою сто-
роною є злочинець, боротьбу з яким ведуть 
уповноважені на це державні органи, що 
фінансуються з суспільних коштів, жертва 
все одно має витратити час і сили на допо-
могу працівникам МВС або прокуратури для 
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встановлення обставин злочину, особи зло-
чинця тощо); 
втрати, пов’язані з погіршенням ситуації 3) 
(втрата престижу, зниження самооцінки, 
погіршення стосунків тощо).
У I ст. до н. е. римський ритор Квінтиліан 

сформулював сім запитань, на які треба відпові-
сти, щоб отримати більш-менш повне уявлення 
про подію чи явище. Це запитання: хто? що? де? 
чим? навіщо? як? коли? Застосовуючи такий 
підхід до аналізу конфлікту, ми маємо дати від-
повіді на запитання: 

Хто є учасниками конфлікту? 
Що вони не поділили, які питання виклика-1. 
ють суперечку? 
Де відбувається конфлікт, у якому середовищі 2. 
та за яких обставин він став можливим? Яке 
місце найбільш сприятливе для організації 
перемовин? 
Чим, якими засобами користуються сторо-3. 
ни у своєму протиборстві, які ресурси вони 
можуть залучити? 
Навіщо цей конфлікт учасникам, які мотиви, 4. 
інтереси й цілі учасників? 
Як розпочався конфлікт? Як він розвиваєть-5. 
ся? Які його функції? 
Коли почався конфлікт, коли відбулося його 6. 
загострення, який час найсприятливіший для 
початку перемовин між сторонами? 
Докладніше варто проаналізувати першу 

складову конфлікту, а саме — учасників кон-
флікту. Важливо виявити всі залучені до кон-
флікту сторони. Зокрема, тих, хто, залишаючись у 
тіні, є справжніми ініціаторами конфлікту й заці-
кавленими особами (підбурювачі, поплічники 
та організатори конфлікту). Слід з’ясувати ролі 
інших учасників (союзник, випадкова жертва, 
нейтральний спостерігач, посередник тощо). 
Іноді для розуміння конфлікту важливими є такі 
параметри особи, як соціально-демографічні мар-
кери (вік, стать, належність до певного прошар-
ку суспільства), психологічні (рівень домагань, 
самооцінка, егоцентризм, ригідність, упертість, 
агресивність, неврівноваженість, тип орієнтова-
ності в часовій перспективі) та моральні якості 
(грубість, зверхність, пихатість, заздрість — або 
принциповість, правдивість, щирість).

2.2. Види конфліктів
Якщо зіткнення зумовлене об’єктивною розбіж-
ністю інтересів і сторони адекватно сприймають 
ситуацію, то йдеться про справжній, або істин-
ний, конфлікт. Коли об’єктивні засади конфлік-
ту відсутні і він розпочався через викривлення 
інформації, хибне розуміння сторонами інтер-
есів, намірів, цінностей іншої сторони, — такий 

конфлікт називають хибним. Звичайно, цей 
поділ за критерієм реальності конфлікту є умов-
ним, оскільки наявність істотних відмінностей в 
інтересах не виключає взаємодії сторін у формі 
співробітництва, так само як наявність спільних 
інтересів не завжди втримує сторони від кон-
фліктної взаємодії. Кожен з учасників конфлік-
ту сприймає ситуацію по-своєму, тож якщо він 
уважає, що перебуває в конфлікті, то й чинить 
відповідно до сторони, яку вважає супротивни-
ком. Соціолог У. Томас утілив цю закономірність 
у твердженні: «Якщо ситуацію визначають як 
реальну, вона реальна своїми наслідками». 

Особливістю конфлікту як виду взаємодії 
між сторонами в процесі розв’язання проблеми 
є протидія однієї сторони іншій. З огляду на це 
конфлікт можна співвіднести з іншими видами 
взаємодії (див. мал. 2.1). 

Конфлікти класифікують за різними критері-
ями залежно від мети дослідження. Наприклад, 
за характером виникнення — стихійні й запла-
новані (розпочаті зумисно); за характером зга-
сання — а) ті, що спонтанно припиняють-
ся; б) ті, що припиняються під дією засобів, 
знайдених учасниками конфлікту; в) ті, які 
розв’язуються за втручання зовнішніх сил; за 
рівнем регулювання — керовані, слабко керо-
вані, некеровані. 

Американський соціолог Л. Козер запропону-
вав розрізняти реалістичний та нереалістич-
ний конфлікти відповідно до того, чи є конфлікт 
засобом або самоціллю для сторони, яка його іні-
ціювала. Реалістичний конфлікт є засобом досяг-
нення певного результату, і тому він припиняєть-
ся, якщо сторона знаходить альтернативний шлях 
досягнення своєї мети. Нереалістичний конфлікт 
виникає на основі депривації й фрустрації, його 
метою є зняття напруження однієї чи кількох сто-
рін взаємодії. Агресивність, яка лежить в осно-
ві нереалістичного конфлікту, може бути спря-
мована в інше річище, оскільки вона прямо не 
пов’язана з об’єктом конфлікту. Агресивна пове-
дінка в цьому випадку є цінністю, а об’єкт має 
другорядне значення. 

Поширеною також є класифікація конфлік-
тів за характеристикою сторін конфлікту. За цим 
критерієм конфлікти поділяють на внутрішньо-
особистісні (між різними сторонами, мотивами 
однієї особистості), міжособистісні (між двома 
чи кількома особами), між особою і групою, 
міжгрупові (між малими групами), між вели-
кими суспільними групами (класами, націями, 
конфесіями, державами тощо).

Конфлікти різних типів взаємопов’язані, 
тому можуть зумовлювати один одного. На 
мал. 2.2 схематично зображено зв’язок між 



110 КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Відновне правосуддя в Україні

внутрішньоособистісними, міжособистісними та 
міжгруповими конфліктами. 

Істотну допомогу для розуміння міжосо-
бистісних конфліктів, прогнозування можли-
вих шляхів їх розв’язання надає аналіз причин. 
Узявши за основу одну з популярних класифіка-
цій конфліктів (конфлікти інте ресів, конфлікти 
спілкування, організаційні конфлікти, конфлік-
ти систем цінностей, інформаційні конфлікти), 

проаналізуймо специфічні причини виникнення 
кожного з названих конфліктів.

Так, в основі конфліктів інтересів можуть 
бути розбіжності: 

в основних (ділових) інтересах; 
у процедурних інтересах; 
у психологічних інтересах; 
В основі конфліктів спілкування лежать:
сильні емоції; 
схильність до стереотипів; 
дефіцит спілкування або розмова «різними  
мовами»;
порушення норм культури спілкування одні- 
єю зі сторін.
Організаційні конфлікти здебільшого 

спричинено:
нерівністю в питаннях влади й авторитету; 
нерівністю у володінні та розпорядженні  
ресурсами;
нечіткістю посадових обов’язків; 
відсутністю потрібного часу, «цейтнотом». 
Конфлікти  у  системах  цінностей 

зумовлені:
відмінностями в критеріях оцінки ідей та  
поведінки;
розбіжностями в цілях та ідеалах; 
відмінностями в способі життя, ідеології та  
релігії.
Нарешті, інформаційні конфлікти вини-

кають через:
відсутність чи обмеженість інформації; 
хибну інформацію; 
відмінності  в  розумінні  важливості  
інформації;
відмінності в тлумаченні та способах оцінки  
інформації.
Міжособистісним і міжгруповим конфлік-

там притаманний конфлікт інтересів, але це не 
виключає й інших причин.

Міжособистісні конфлікти можна розв’язати, 
застосовуючи одну з трьох загальних стратегій, 
що ґрунтується на правах, інтересах або силі 
сторін. 

2.3. Загальні стратегії розв’язання 
конфліктів
Кожен з нас, потрапляючи в ситуацію конфлікту 
інтересів, свідомо чи несвідомо вибирає страте-
гію виходу з нього. Як зазначалося вище, відомо 
три основні типи стратегії, а саме: стратегія, що 
ґрунтується на силі (владі); стратегія, в основі 
якої лежать права; стратегія, яка ґрунтується на 
інтересах (див. мал. 2.3). 

Деякі спроби виходу з конфліктної ситуації 
пов’язані з визначенням, хто є сильнішим, — 
подібно до сусідів або держав, що обмінюються 

Малюнок 2.1. 

Види взаємодії 

(Дружинін В. В., Конторов Д. С., 
Конторов М. Д., 1989).

Малюнок 2.2.

Зв’язок між 

внутрішньоособистісними, 

міжособистісними та 

міжгруповими конфліктами
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погрозами чи відповідають на погрози. В інших 
випадках намагаються з’ясувати, хто правий: напри-
клад, коли двоє юристів сперечаються, чия позиція 
в правовому спорі переконливіша. І, зрештою, часто 
переговори проводяться на основі взаємних інтер-
есів сторін.

Часто в процесі примирення в суперечці або 
конфлікті змішуються всі три стратегії: одні нама-
гаються задовольнити інтереси, інші — визначи-
ти права чи вдаватися до сили.

Здатність примусити кого-небудь зробити 
щось, чого він не зробив би в жодному іншому 
випадку, називають владою. Влада може ґрунту-
ватися на силі зброї, визначатися місцем в ієрар-
хії, харизмою; може підтримуватися залякуван-
ням. Утім, якщо не вдаватися до безпосереднього 
змагання сил, потенційно руйнівного для всіх 
учасників конфлікту, часто складно визначити, 
яка зі сторін є сильнішою. Тому, зрештою, це є 
питанням сприйняття. 

Стратегія, що ґрунтується на силі/владі, 
є найбільш дорогою та ризикованою, хоча й 
може здаватися, особливо спочатку, швидкою та 
ефективною.

Інший спосіб розв’язання конфлікту — визна-
читися, хто правий, спираючись на певні неза-
лежні стандарти, визнані законними або чесни-
ми. Стратегія, в основі якої лежить визначення 
прав, може ґрунтуватися на таких принципах, 
як законодавча взаємність, прецедент, рівність 
або старшинство. Права рідко бувають однознач-
ними. Зазвичай правила, до яких звертаються, 
різноманітні й суперечливі. Типова правова про-
цедура — судове рішення (арбітраж, традиційний 
суд, суд присяжних, трибунал тощо).

Хоча правова стратегія порівняно з іншими 
є менш ризикованою, проте й вона має ризики, 
пов’язані з неабиякими витратами.

Третій спосіб виходу з конфлікту — це пере-
говори, під час яких сторони прагнуть урахува-
ти інтереси (потреби, бажання або побоювання) 
учасників. 

Варто зазначити, що стратегію, яка ґрунтуєть-
ся на інтересах, доволі складно втілити в життя. 
Вона також пов’язана з витратами й ризиком, 
але, зазвичай, ці ризики найменші порівняно з 
іншими стратегіями. Зазначена стратегія перед-
бачає дослідження причин конфлікту, прихова-
них тривог. Вона вимагає вироблення творчих 
рішень і пошук взаємних інтересів. У спеціаль-
ній літературі цю стратегію часто називають 
гарвардською моделлю переговорів. Суть її поля-
гає в тому, щоб відійти від позицій, які здебіль-
шого є обстоюванням вимог однієї сторони, та 
перевести спілкування на рівень інтересів, що 
засвідчують істинні бажання та потреби сторін 

у конфлікті. Співвідношення позицій та інте-
ресів сторін нагадують айсберг, де позиції є лише 
маленькою частиною того, що ми можемо спосте-
рігати в конфлікті. Водночас поле протистояння 
сторін і змістовний бік конфлікту залишаються 
за лаштунками, прихованими й від самих учас-
ників конфлікту (див. мал. 2.4.). Якщо позиції є 
найменш гнучкими, інтереси відкривають пер-
спективу широкої варіативності вибору шляхів 
розв’язання конфліктних питань. Єдиною пере-
шкодою в застосуванні цієї стратегії є недовіра 
та страх відкрити протилежній стороні справжні 
інтереси та потреби, що спричинили конфліктну 
ситуацію. Тому обов’язковою умовою реалізації 
стратегії є участь посередника — нейтральної та 
незалежної третьої сторони, якій можуть дові-
ряти учасники конфлікту, що дає змогу досягти 
взаємної згоди у 80% випадків2. 

Найвідомішою процедурою розв’язання 
конфлікту за участю посередника є медіація 

2  Dallas Mediation Project.  Statistics on Mediation in the 101st 
District Court as of June 12, 1992 as condensed in Court Annexed 
Mediation (1993, State Bar of Texas MCLE), http://www.adrr.com

Малюнок 2.3.

Загальні стратегії розв’язання 

конфліктів

Малюнок 2.4.

 Схема «Айсберг»
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(від лат. mediatio — посередництво), відповід-
но самих посередників дуже часто називають 
медіаторами. 

2.4. Стилі поведінки в конфліктних 
ситуаціях
У 1964 р. американські дослідники Роберт Р. Блейк та 
Джейн С. Моутон звернули увагу на відносно стійкі 
особливості поведінки керівників. За критерієм спря-
мованості керівника (або на досягнення результатів, 
або на турботу про людей) дослідники виокреми-
ли п’ять основних і три додаткові стилі управління. 
Характеристика стилів містить описи дій керівника в 
ситуаціях запобігання й залагодження конфліктів. У 
1972 р. Кенет У. Томас і Ралф Х. Кілмен, спираючись 
на цю схему, розробили тест оцінки стилю пове-
дінки особи в конфліктній ситуації. Класифікація 
ґрунтується на аналізі дій особи за двома ознаками: 
наполегливості, з якою вона прагне реалізації своїх 
інтересів, і ступеня її готовності враховувати інте-
реси іншої сторони. На мал. 2.5. вказано п’ять осно-
вних стилів. Назви стилів подані за К. У. Томасом 
і Р. Х. Кілменом, у дужки винесено цифрові позна-
чення стилів за Р. Блейком і Дж. Моутон.

Коротко схарактеризуймо особливості кож-
ного зі стилів.

Суперництво (боротьба) — людина мак-
симально орієнтована на перемогу в конфлікті 
(9 — максимум за шкалою орієнтації на резуль-
тат) і мінімально зважає на потреби інших (1 — 
мінімум за шкалою орієнтації на поліпшення сто-
сунків). Сторона конфлікту, що застосовує стиль 
суперництва, намагається нав’язати іншим свій 
варіант розв’язання суперечливих питань. Власну 
перемогу вона витлумачує лише через поразку 
супротивника. На перемовинах застосовує такти-
ку тиску й погроз, вдаючись до спроби поставити 
під сумнів компетентність опонентів, повсяк-
час вишукує слабке місце в їхній аргументації. 
Ознакою цього стилю є схильність до безапеля-
ційних заяв, негативного ставлення до тих, хто 
має іншу думку. Гасла стилю: «Сильний завжди 
правий»; «Переможців не судять».

Поступливість (згладжування) — жерт-
вування інтересами справи задля підтримання 
й поліпшення стосунків з іншою людиною (1 за 
шкалою орієнтації на результат і 9 за шкалою орі-
єнтації на стосунки). «Поступливий» намагаєть-
ся виглядати в очах оточення приємним, добрим, 
співчутливим, готовим допомогти. Він відчуває 
страх перед несхваленням, перед можливістю бути 
знехтуваним. Виявляючи до інших знаки поваги 
та схвалення, поступливий очікує такого самого 
ставлення й до себе. Здебільшого він робить усе, 
щоб усунути саму можливість критики, запобігти 
загостренню конфліктів, апелюючи до потреби в 

солідарності. Гасла: «Ми всі одна щаслива коман-
да, і не варто розхитувати човна»; «Мир за будь-яку 
ціну»; «Нехай буде гречка, аби не суперечка».

Ухиляння (відгороджування) — пасивна 
поведінка в конфліктній ситуації, що виявляється 
в ігноруванні проблеми або у відкладанні свого 
втручання «до кращих часів» (1 за шкалою орієн-
тації на результат і так само 1 за шкалою орієнта-
ції на стосунки). Це прагнення уникати гострих 
ситуацій і не обговорювати питання, які є пред-
метом суперечок. Тактика присутності без ознак 
активного втручання, зберігання нейтралітету і 
нерозкриття своїх поглядів та ставлення до про-
блеми. Сторонам надається можливість самим 
зробити вибір і самим нести відповідальність за 
свій вибір. Гасла: «Не буди лиха, поки тихо»; «Не 
чіпай, поки не зламається»; «Моя хата скраю».

Компроміс (порозуміння) — пошуки балан-
су взаємних поступок і надбань (5 за шкалою орі-
єнтації на результат і 5 за шкалою орієнтації на 
стосунки). Прагнучи порозумітися, сторони зго-
джуються на часткове задоволення своїх потреб, 
щоб зберегти стосунки й отримати хоча б щось. 
При цьому має місце затушовування супереч-
ностей і наголошування на спільності інтересів. 
Іноді компроміс є останньою можливістю ухвали-
ти певне рішення. Гасла: «Щоб себе не оголити і 
тебе не обділити»; «Краще маленька рибка, ніж 
великий тарган».

Співробітництво (колаборація) — орієн-
тація на якнайповніше задоволення інтересів усіх 
учасників конфліктної ситуації (9 — максимум 
за шкалою орієнтації на результат і так само 9 
за шкалою орієнтації на покращення стосунків). 
Інтереси іншої сторони визнаються частиною 
проблеми. Учасники конфлікту відверто обгово-
рюють супе речності, разом наполегливо шука-
ють розв’язання спірних питань. Це дає змогу 
виявити приховані інтереси, відшукати резер-
ви та ресурси для їх задоволення. Гасла: «Один 
розум добре, а два краще»; «Кожна пригода — до 
мудрості дорога».

Застосування певного стилю поведінки в 
конфлікті може бути доцільним або недоцільним 
залежно від обставин конфлікту. До таких обста-
вин уналежнюють короткотерміновість або дов-
готривалість відносин між сторонами, важливість 
чи незначущість суперечливого питання, ступінь 
поінформованості, наявність чи відсутність часу 
на пошуки рішення тощо (див. таблицю 2.1.).

Між стилями поведінки в конфліктній ситуа-
ції та основними життєвими позиціями індивідів 
існують певні взаємозв’язки. Людина, яка є при-
хильником позиції «Мені добре — вам добре», 
здебільшого орієнтована на співробітництво в 
конфлікті. Інші можливі взаємозв’язки подані в 
таблиці 2.2.
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2.5. Внутрішня картина конфлікту та позиції 
особистості в конфліктних ситуаціях
Внутрішню картину конфлікту (ВКК) визна-
чають як сукупність поглядів, почуттів, оцінок, що 
склалися в людини на певний момент часу вна-
слідок її причетності до ситуації, яку вона сприй-
має як конфлікт. Кожна зі сторін конфлікту має 
свою ВКК, яка до того ж у процесі перебігу кон-
флікту зазнає змін. У ВКК утілено структурування 
конфліктантом ситуації конфлікту; у ній суб’єкт 
розташовує учасників ситуації в суб’єктивному 
просторі відносно одне одного, наділяє їх пев-
ними характеристиками й зв’язками, а також 
здатністю змінювати місце в заданому смис-
ловому полі. Це дає можливість «розігрувати» 
в уяві перебіг конфліктної ситуації, розглядати 
можливі варіанти власних дій і дій учасників та 
прогнозувати відповідний цим діям результат. 
Формування ВКК виступає як певне «розуміння» 
ситуації, де дії іншої сторони витлумачуються як 
спрямовані проти нас (наших прав, нашої честі, 
наших інте ресів). Іншими словами, ВКК є резуль-
татом декодування певної інформації з метою 
знаходження її смислу й прихованого значення. 
ВКК має раціональну, емоційну та мотиваційну 
компоненти. 

Емоційна компонента формується миттєво 
й пов’язана, можливо, з певними маркерами, які 
зумовлюють структуралізацію поля сприймання 
ситуації, а також із впливом наявних установок. 
За домінування емоційної компоненти у ВКК 
особа реагує до певної міри «автоматично» (це 
може бути як автоматична агресивність, так і 
автоматична лякливість, поступливість). Тому 
більшість рекомендацій щодо поведінки в кон-
флікті стосуються гальмування «автоматичної 
реакції» («підніміться на балкон» (Ч. Ліксон), не 
поспішайте реагувати) і посилення ролі інтелек-
туальної компоненти (проаналізуйте ситуацію, 
зберіть додаткову інформацію). Водночас у куль-
турі може існувати вимога саме автоматичної та 
миттєвої реакції на образу (кодекс Бусідо, писані 
й неписані кодекси чоловічої честі). 

Таблиця 2.1. 
Ситуації та обставини, за яких доцільно або недоцільно застосовувати певний 

стиль поведінки в конфлікті

Стиль 

поведінки

Характер дій і наслідки 

застосування

Рекомендується 

застосовувати в таких 

випадках:

Не рекомендується в таких ситуаціях:

Суперництво Тиск на іншу сторону з метою 
нав’язати свій варіант. Перемога 
однієї сторони є поразкою іншої.

Статус і авторитет підкріплені 
владою. Рішення має бути 
ухвалене швидко й реалізоване 
негайно. Ваші стосунки 
короткотермінові.

Коли сторона, що програла, має можливості 
реваншу, коли доцільно дізнатися більше про 
її інтереси, коли ви зацікавлені у встановленні 
постійних стосунків.

Поступли-
вість

Проблема замовчується. Створю-
ється видимість гармонії. Ви йдете 
на поступки. Інша сторона виграє.

Коли важливо зберегти сто-
сунки, а спірне питання для вас 
малозначуще. Коли ви не маєте 
шансів виграти. Коли це може 
стати корисним уроком для іншої 
сторони.

Коли питання для вас важливе й вимагає 
ухвалення рішення. Поступка не буде оцінена 
або інтерпретуватиметься як вияв слабкості. 

Ухиляння Проблема ігнорується або демон-
струється байдужість. Відповідаль-
ність за рішення перекладається на 
іншу сторону. Інша сторона виграє.

Коли ви не маєте потрібної 
інформації, коли надто велика 
напруженість у стосунках, небез-
печно вирішувати проблему в 
цей момент, слід виграти час.

Коли питання для вас важливе, коли з часом 
вірогідне ускладнення ситуації, виникнення 
додаткових проблем. 

Компроміс Кожна сторона йде на поступки в 
окремих питаннях. Ніхто не здо-
буває перемоги.

Сторони мають ресурси для 
обміну поступками. Перемога 
однієї зі сторін небажана. Ви по-
требуєте швидкого рішення, мо-
жете отримати короткотермінову 
вигоду. Аби не втратити все, ви 
згодні отримати хоча б щось.

Сторони сумніваються у виконанні угод іншою 
стороною, компроміс неможливий (нереаль-
ний). Спроба догодити всім робить сумнівною 
його реалізацію.

Співробітни-
цтво

Сторони визнають здібності й 
систему цінностей всіх учасників. 
Обговорюють інтереси, оцінюють 
домовленість як вигідну за наявної 
ситуації.

Сторони мають час для пошуку 
оптимального рішення, мають 
бажання, кваліфікацію та повно-
важення для пошуку додаткової 
вигоди. 

Дефіцит часу, одна із сторін не налаштова-
на на співробітництво або не має достатніх 
повноважень.

Таблиця 2.2. 
Можливі взаємозв’язки життєвих 

позицій зі стилями поведінки в конфліктній 
ситуації

Життєва позиція Стиль поведінки в конфлікті

Мені погано — вам погано Ухиляння
Мені погано — вам добре Поступливість
Мені добре — вам погано Суперництво
Мені добре — вам добре Співробітництво
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Мотиваційна компонента пов’язана зі 
ставленням суб’єкта до конфлікту, зі змінами 
поведінки в умовах конфлікту й актуалізацією 
діяльності з подолання конфлікту. Знаючи про 
ВКК конфліктанта, можемо передбачати його 
поведінку і, зокрема, діагностувати його пози-
цію в конфлікті як активну або пасивну, гнучку 
або ригідну, жорстку або м’яку, або як активно-
адаптивну, орієнтовану на максимізацію виграшу, 
або як пасивно-адаптивну, «страждальницьку», 
або як проміжну між цими позиціями. Що менше 
ми усвідомлюємо власну ВКК, то меншою мірою 
можемо керувати своєю поведінкою. У випад-
ку, коли конфлікт пов’язаний з травматичним 
досвідом, у жертви може порушитися здатність 
інтегрувати цей досвід з іншими подіями життя. 
Травматичні спогади складаються з інтенсивних 
емоцій та сомато-сенсорних елементів, які актуа-
лізуються, якщо людина перебуває в збудженому 
стані або певні стимули нагадують їй про трав-
матичну подію. Оскільки травматичні спогади 
не змінюються з плином часу, то до того момен-
ту, поки жертва їх осмислить і зцілиться, вона 
перебуває «застиглою» у травмі як в актуальному 
переживанні.

Позиція особистості в ситуації конфлікту 
— це змістове утворення, в якому інтегровано 
ставлення особи до ситуації та до себе, оцінку зна-
чущості ситуації та прогнозування її результату, 
що, зрештою, слугує базою для вибору тактики 
поведінки. На думку В. А. Тихоненка, позиції 
особистості в ситуаціях конфлікту поділяються 
на адаптивні й неадаптивні («програшні»). В 
останньому випадку, конструюючи у свідомос-
ті конфліктну ситуацію, суб’єкт визначає для 
себе позицію, яка не дає йому змоги побачити 
перспективи та шляхи розв’язання конфлікту. 
Смислова оцінка ситуації, що склалася як «без-
вихідна», різко обмежує «внутрішнє поле зору» і 
блокує пошукову діяльність. «Програшну» пози-
цію особистості характеризують такі ознаки: 

Фіксованість1.  позиції. Суб’єкт не може 
змінити образ ситуації, вільно маніпулюва-
ти його елементами в просторово-часових 
координатах.
Залученість, 2. тобто розміщення себе в точці 
прикладення сил, що погрожують; погляд на 
ситуацію «зсередини», нездатність відме-
жуватися від конфліктної ситуації, дистан-
ціюватися від неї.
Звуження сфери позиції особистості 3. 
порівняно зі сферою конфліктної ситуації. 
Звуження смислової сфери особистості від-
бувається за рахунок обмеження уявлень про 
власні ресурси й унаслідок зростання ізоляції 
від оточуючих.

Ізольованість і замкнутість4.  позиції. У 
структурі усвідомлення конфліктних відно-
син замість адаптивної позиції «ми-вони» 
наявна набагато вразливіша конфронтація 
«я-вони», яка свідчить про відчуження осо-
бистості, втрату зв’язку з референтними гру-
пами, порушення ідентифікації.
Пасивність позиції5. . Суб’єкт, уявляючи собі 
активно спрямовані на нього дії учасників 
конфлікту, не може в межах складеного смис-
лового образу уявити свої конструктивні дії 
(нападу, захисту тощо). Така пасивність пози-
ції знецінює будь-які відомі суб’єкту варіан-
ти рішень. Парадоксально, що багато суїци-
дентів, аналізуючи відсторонені ситуації або 
повертаючись до пережитого після закінчен-
ня кризи, знаходили шляхи розв’язання кон-
флікту й навіть виступали в ролі радників для 
інших, але до себе ці конструктивні плани 
не могли застосувати. У пасивних позиціях 
знання й досвід не тільки не актуалізуються, 
але й відкидаються.
Нерозвиненість у часовій перспективі6. , 
відсутність майбутнього — тісно пов’язані 
з вказаними вище ознаками «програшної» 
позиції. Майбутнє конфліктанти уявляють 
лише як продовження або поглиблення ситу-
ації, що склалася (див. Тихоненко В.А., 1998, 
с. 22–23). У ситуації конфлікту програшна 
ситуативна позиція може трансформуватися 
в «програшну» життєву позицію, і тоді осо-
бистість опиняється в кризовому стані.

2.6. Трансформативна теорія конфлікту в 
медіації
За трансформативною теорією конфлікту, яку 
запропонували Р. А. Б. Буш та Дж. П. Фолджер, 
найважливішим наслідком конфлікту слід вважа-
ти кризу взаємовідносин: «У конфлікті найважли-
віше — не те, що він позбавляє людей можливості 
задоволення якихось прав, інтересів або досяг-
нення цілей незалежно від їх важливості, але 
те, що конфлікт змушує вибирати певну манеру 
поведінки стосовно інших і до себе, яка їм самим 
здається незручною і навіть неприйнятною.., така 
поведінка позбавляє їх відчуття власної сили й 
відчуття зв’язку з іншими учасниками конфлікту, 
що ставить під сумнів або й руйнує можливість 
нормальної людської взаємодії» (Р. А. Б. Буш, 
Дж. П. Фолджер, 2007, с. 49). Конфлікт, за транс-
формативною теорією, викликає в його учасни-
ків почуття слабкості та недієздатності, з одного 
боку, і провокує посилення таких рис, як егоїс-
тичність, підозрілість, ворожість, закритість, з 
другого боку. Медіатор має допомогти сторонам 
змінити негативну та деструктивну взаємодію на 
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позитивну й конструктивну, організуючи спіль-
ну діяльність сторін з дослідження проблеми та 
шляхів її розв’язання, а також сприяючи розумін-
ню позицій одна одної. 

Оскільки в результаті кримінального кон-
флікту в сторін порушуються звичайні відносини 
з оточенням, загострюється почуття страху, втра-
ти контролю над власним життям, розв’язання 
кримінального конфлікту з позицій відновного 
правосуддя (і трансформативної теорії) тісно 
пов’язане з досягненням порозуміння між потер-
пілим та правопорушником. 

На думку Г. Зера, «злочин завдає шкоди 
як поранення, яке слід загоїти». Шкода ця має 
«чотири виміри»: 1) шкода жертві; 2) шкода між-
особистісним стосункам; 3) шкода злочинцеві; 4) 
шкода суспільству (див. Зер Г. 2004, с. 145). Саме 
на ці «чотири виміри» мають бути спрямовані 
відновлювальні дії.

Питання для самоконтролю
Викладіть у загальних рисах теорію соціаль-1. 
ної угоди Джона Роулза. Чи можна, на вашу 
думку, вважати її філософським підґрунтям 
відновного правосуддя? 
Дайте визначення поняття конфлікт.2. 
Назвіть можливі причини виникнення 3. 
конфліктів.
Про які загальні стратегії розв’язання кон-4. 
фліктів ви дізналися? На чому ґрунтується 
найефективніша з них?
У чому полягає секрет успіху посередництва 5. 
в розв’язанні конфліктів?
Схарактеризуйте стилі поведінки в конфлік-6. 
тних ситуаціях за К. У. Томасом і Р. Х. Кілменом 
та назвіть переваги кожного з них.
У чому полягає сутність трансформативної 7. 
теорії конфлікту?
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МОДУЛЬ III. СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В 
ГРОМАДІ

3.1. Поняття соціальної роботи, її засади
Фахівці розглядають соціальну роботу як 
професійну діяльність, як науку та як комплекс 
навчальних дисциплін. Зокрема, В. І. Полтавець, 
керівник першої в Україні Школи соціальної 
роботи Національного університету «Києво-
Могилянська академія», запропонував таке 
визначення соціальної роботи: «це система тео-
ретичних знань і заснована на них практика, яка 
має на меті забезпечення соціальної справедли-
вості шляхом наснаження й підтримки найменш 
захищених верств суспільства та протидії факто-
рам соціального виключення».

Досліджуючи соціальну роботу як практич-
ну діяльність, варто зважати на три важливих 
компоненти. 

1. Наукові знання, що ґрунтуються на різ-
них соціальних науках: психологія важлива для 
розуміння мотивів людини, її поведінки, розви-
тку; соціологія — для врахування закономірнос-
тей функціонування сім’ї, соціальних мереж, для 
усвідомлення ролі релігії, освіти як соціальних 
інститутів конкретного суспільства, що є важ-
ливим для ухвалення відповідальних рішень у 
сфері соціальної роботи; соціальна політика, бо 
всі соціальні стратегії, програми та послуги існу-
ють у соціально-політичному контексті; немож-
ливо також впливати на розв’язання проблем 
бідності, бездомності, безробіття, не торкаючись 
економічних питань. Теоретичне розроблення 
завдань, принципів, підходів, етичних засад соці-
альної роботи, методів роботи з клієнтами стало 
можливим у результаті аналізу напрацювань 
багатьох наук, відбору актуальних знань через 
практику надання допомоги тим, хто її потребує. 
Застосування саме такого теоретико-практичного 
підходу дало змогу виробити концепції, що сто-
суються власне соціальної роботи. 

2. Професійні цінності — соціальна робо-
та як наука пропонує називати цінностями ідеї, 
ідеали, переконання, на які можна спиратися, 
ухвалюючи професійні рішення. Крім терміна 
професійні цінності, вживаються такі поняття: 
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професійна етика, цінності соціальної роботи, 
етичні принципи, принципи соціальної роботи. 
Поняття принципи соціальної роботи частіше 
вживають в українській та російській літературі. 
Його витлумачують як засадничі ідеї, правила, 
норми поведінки, що ґрунтуються на етичних 
засадах, сприймаючи трохи ширше за фахові 
цінності. Професійні цінності вважають ядром 
соціальної роботи, їх упроваджують на практиці 
за допомогою знань та навичок. В Україні ухва-
лено Етичний кодекс спеціалістів із соціаль-
ної роботи України, де визначено положення, 
які є для фахівців принциповими орієнтирами з 
питань професійної діяльності, виконання служ-
бових обов’язків, організації взаємодії з клієн-
тами. У документі визначено шляхи розв’язання 
моральних проблем та прийняття найбільш 
адекватного професійного рішення в етичних 
питаннях.

3. Професійні навички — спектр компетент-
ності, фахові уміння, що їх застосовують у межах 
практичної діяльності в різних формах індиві-
дуальної роботи з клієнтами, груповій роботі та 
роботі в громаді. 

Американська асоціація соціальних праців-
ників за мету соціальної роботи визначає роз-
виток або відновлення взаємовигідних відносин 
між індивідом та суспільством для покращення 
якості життя кожного його члена.

Загалом усі завдання соціальної роботи можна 
згрупувати за двома основними завданнями: 

Допомога найвразливішим членам суспіль-1. 
ства з адаптації до соціальних структур, які 
їх оточують.
Забезпечення соціальних змін, при цьому 2. 
роль соціального працівника полягає в захис-
ті вразливих членів суспільства від утисків та 
в формуванні та поданні вимог до соціальних 
структур із забезпечення їхніх потреб.
Потенційними клієнтами соціальних служб 

узвичаєно називати людей, які належать до неза-
хищених категорій населення і мають велику 
ймовірність зазнати негативного впливу з боку 
соціальних, економічних, політичних факторів. 
Клієнтами можуть бути окремі індивіди, сім’ї, 
громади, які мають труднощі з подоланням про-
блем, пошуком ресурсів, самостійним функціону-
ванням, тому їм потрібна допомога з боку профе-
сіоналів. Закон України «Про соціальні послуги» 
визначає поняття складні життєві обставини, 
а саме: «обставини, що об’єктивно порушують 
нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких 
вона не може подолати самостійно (інвалідність, 
часткова втрата рухової активності у зв’язку із 
старістю або станом здоров’я, самотність, сиріт-
ство, безпритульність, відсутність житла або 

роботи, насильство, зневажливе ставлення та 
негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, 
психологічний чи психічний розлади, стихійне 
лихо, катастрофа тощо)» .

Соціальна робота здійснюється шляхом 
надання соціальних послуг, які в Законі України 
«Про соціальні послуги» тлумачаться як «комп-
лекс правових, економічних, психологічних, 
освітніх, медичних, реабілітаційних та інших 
заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи 
індивідів, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги, 
з метою поліпшення або відтворення їх життє-
діяльності, соціальної адаптації та повернення 
до повноцінного життя». Основними засадами 
надання соціальних послуг визначено: 

сприяння соціально вразливим людям у подо- 
ланні проблем; 
запобігання виникненню складних життєвих  
обставин; 
створення умов для самостійного задоволен- 
ня потреб, що виникають. 
Згідно з названим законом, надання соціаль-

них послуг ґрунтується на таких принципах: 
адресність та індивідуальний підхід;  
доступність та відкритість;  
добровільність щодо отримання соціальних  
послуг; 
гуманність;  
комплексність;  
максимальна ефективність використання  
бюджетних та позабюджетних коштів нада-
вачами послуг; 
законність;  
соціальна справедливість;  
забезпечення конфіденційності, етичних  
норм та дотримання інших стандартів якос-
ті роботи. 
На сучасному етапі розвитку сфери надання 

соціальних послуг фахівці виокремлюють низку 
проблем: зростання кількості осіб, що потребують 
допомоги; централізований підхід до визначення 
потреб у соціальних послугах; брак методик прове-
дення оцінки потреб у послугах на рівні територі-
альної одиниці та закладу; недостатній рівень роз-
витку системи надання соціальних послуг, мережі 
соціальних служб; брак фінансування; відсутність 
механізмів запровадження стандартів якості соці-
альних послуг; брак нормативно-правової бази 
для гарантування якості соціальних послуг; недо-
сконалість системи контролю за якістю надання 
соціальних послуг; орієнтація державної системи 
послуг на догляд у закладах; брак залучення клі-
єнтів до планування й контролю за якістю послуг; 
брак систематизації позитивних практик надання 
послуг. 
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У відповідь на ці проблеми в Україні 2008 р. 
схвалено програму, спрямовану на реформування 
чинної системи соціальних послуг, яка відповідає 
Концепції, погодженій Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13 квітня 2007 р. №178-р. 
Система соціальних послуг повинна відповідати 
таким вимогам: 

бути орієнтованою на задоволення потреб  
клієнтів через обов’язкове проведення оцін-
ки індивідуальних потреб, складання відпо-
відних планів їх задоволення;
задовольняти принцип адресності послуг —  
диференціація їх надання, враховуючи умови 
життя конкретного клієнта, адресне фінансу-
вання з місцевих бюджетів шляхом закупівлі 
послуг соціальних служб; 
сприяти залученню клієнтів до розв’язання  
власних проблем; 
сприяти децентралізації системи надання  
соціальних послуг завдяки розвитку послуг 
на рівні громади; 
сприяти створенню ринку послуг за учас- 
ті надавачів соціальних послуг усіх форм 
власності; 
відповідати засадам прозорості та підзвіт- 
ності всіх процесів — планування, надан-
ня соціальних послуг, моніторинг їх якості 
мають відбуватися за участі представників 
громади, всіх відповідальних структур, самих 
клієнтів; 
забезпечувати якість соціальних послуг шля- 
хом впровадження мінімальних державних 
стандартів якості та здійснення постійного 
контролю за їх дотриманням; залучати пере-
довий вітчизняний та міжнародний досвід у 
сфері соціальної роботи. 

3.2. Функції та професійні ролі 
соціального працівника
Роллю «соціальний працівник» зазвичай нази-
вають модель поведінки, детерміновану фаховою 
культурою; робочу функцію, що передбачає засто-
сування певного підходу; низку завдань, вико-
нання яких очікують від працівників. У Законі 
України «Про соціальні послуги» наведено таке 
визначення поняття соціальний працівник: це 
професійно підготовлений фахівець, який має 
належну кваліфікацію у сфері соціальної роботи 
й надає соціальні послуги.

Ролі соціальних працівників визначають-
ся: рівнем, на якому діє фахівець; теоретичним 
підґрунтям, моделлю роботи; нормативними 
обов’язками та відповідальністю, які окреслю-
ють статус та посаду працівника; визначеними 

для кожної країни стандартами й вимогами до 
таких спеціалістів.

Сформувалися різні підходи до визначення 
функцій соціальних працівників, які, зокрема, 
згруповано таким чином:

Базисні:
Діагностична — вивчення, аналіз та оцінка 

життєвої ситуації клієнта (індивіда, сім’ї, групи, 
громади), його особливостей, проблем, мотивації 
до роботи; оцінка результатів, досягнутих у про-
цесі роботи.

Прогностична — вироблення плану роз-
в’язання проблеми, що відповідає потребам та 
можливостям клієнта.

Перетворювальна — виконання розробле-
ного плану розв’язання проблем, задоволення 
потреб клієнтів. 

Спеціальні:
Комунікативна — налагодження й під-

тримка доцільних професійних контактів, обмін 
інформацією.

Організаторська — у процесі комплексного 
обслуговування клієнтів забезпечення узгодже-
ної взаємодії між усіма елементами системи сер-
вісних послуг.

Правозахисна — використання законодавчо-
нормативного підґрунтя для захисту прав та 
інтересів клієнтів.

Превентивна — запобігання виникненню 
можливих життєвих проблем, створення умов 
для набуття клієнтами досвіду розв’язання потен-
ційних проблем.

Терапевтична — комплексний позитивний 
вербальний і невербальний вплив соціального 
працівника на когнітивну, емоційну, поведінкову 
сфери особистості клієнта.

Рекламно-пропагандистська — поширен-
ня інформації про види й надавачів соціальних 
послуг. 

Соціально-педагогічна — здійснення вихов-
ного впливу на поведінку та діяльність клієн-
тів, виявлення інтересів і потреб у різних видах 
діяльності (культурного дозвілля, спортивно-
оздоровчої, технічної, художньої творчості) та 
залучення до роботи з клієнтами відповідних 
закладів.

Соціально-економічна — задоволення мате-
ріальних інтересів і потреб малозабезпечених 
груп населення.

Дослідники запропонували кілька класи-
фікацій професійних ролей соціальних пра-
цівників. Так, в американській «Енциклопедії 
соціальної роботи» описано більше 20 ролей. 
Найважливішими є такі ролі:
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1. Група практичних ролей, пов’язаних з 
безпосереднім наданням допомоги:

Учитель соціальних умінь/тренер — форму-
вання соціальних і буденних життєвих навичок; 
запобігання втраті набутих навичок внаслідок 
тимчасової соціальної ізоляції; вироблення пози-
тивних стереотипів поведінки; сприяння змінам 
ризикованої поведінки. 

Консультант організацій — допомога соці-
альним службам у поліпшенні їхньої роботи; 
консультант-клініцист — консультування окре-
мих осіб, сімей, груп, громад; стимулювання клі-
єнта до активності в задоволенні своїх потреб; 
інформування про ресурси громади.

Аніматор — сприяння реалізації творчо-
го потенціалу клієнтів шляхом розроблення й 
здійснення різних соціокультурних, соціоосвітніх 
проектів і програм, організації структурованого 
дозвілля; залучення ресурсів громади для про-
ведення змістовного дозвілля. 

Помічник клієнта/асистент/доглядач — 
допомога в забезпеченні гідної якості життя 
людям, які не можуть самостійно задовольнити 
свої життєві потреби; надання послуг, пов’язаних 
із комунально-побутовим, продовольчим і медич-
ним обслуговуванням.

Вуличний соціальний працівник — пропону-
вання соціально вразливим групам людей послуг 
на вулицях, які є місцем їх тривалого чи постій-
ного перебування, наприклад, безпритульним 
дітям, бездомним людям, залежним від психо-
активних речовин.

2. Група посередницьких ролей, пов’язаних 
з потребою забезпечувати клієнтам доступ до 
послуг установ, організацій і служб, які можуть 
надати їм необхідну допомогу:

Брокер соціальних послуг — збір і системати-
зація інформації про ресурси громади для задово-
лення соціальних потреб за потреби забезпечен-
ня першочергових контактів клієнтів з різними 
соціальними службами.

Керуючий справами клієнта — комплексне 
забезпечення клієнта необхідними сервісними 
послугами: оцінювання його потреб; вироблення 
плану втручання; координація дій усіх сервісних 
служб з надання послуг згідно з планом догляду; 
контроль за наданням послуг та оцінка виконаної 
роботи.

Захисник прав і інтересів клієнта — відсто-
ювання прав клієнта на отримання необхідних 
соціальних послуг: збір та систематизація інфор-
мації про гарантовані державою безкоштов-
ні послуги, пільги, допомогу; індивідуальне й 
групове консультування про можливості отри-
мання допомоги в одній чи кількох відповідних 
державних та недержавних установах; написання 

листів та звернень з приводу отримання послуг; 
представництво від імені клієнта його інтересів у 
різних закладах, ведення перемовин; оскарження 
дій посадових осіб. Представник інтересів гро-
мад — представництво інте ресів громади перед 
органами державної влади, державними струк-
турами на різних рівнях, діяльність, спрямована, 
наприклад, на схвалення на місцевому рівні про-
грами роботи з конкретною групою клієнтів.

3. Група адміністративних ролей, які вико-
нує соціальний працівник у випадку, якщо очо-
лює групу працівників соціальної служби:

Лідер команди — забезпечення ефективної 
командної взаємодії, спрямованої на поліпшення 
якості послуг; cтворення умов для роботи коман-
ди, визначення цілей і завдань, розподіл робо-
ти; управління професійним розвитком членів 
команди. 

Координатор — управління процесами з 
визначення стратегії діяльності соціальної служ-
би в цілому чи в межах окремого напряму робо-
ти; забезпечення відповідності надаваних послуг 
вимогам до їхньої якості; узгодження роботи 
фахівців. 

Керівник персоналу — добір персоналу; 
уточнення посадових інструкцій, професійних 
обов’язків; сприяння професійному розвитку 
фахівців за допомогою освітніх заходів, консуль-
тування; оцінка виконання роботи.

4. Дослідницькі ролі (дослідник, аналітик, 
експерт), пов’язані зі створенням наукової бази 
соціальної роботи: аналіз літератури, законодав-
ства за певною тематикою; вивчення соціальних 
проблем конкретних цільових груп і шляхів їх 
розв’язання; дослідження спектра наявних соці-
альних послуг та попиту на них; оцінка потреб 
громади в запровадженні нових послуг; вивчен-
ня питання професійної підготовки соціальних 
працівників; аналіз соціальної політики. 

5. Група сервісних ролей, пов’язаних із 
«самообслуговуванням» професії «соціальна 
робота»:

Керівник практики — залучення студентів до 
практичної професійної діяльності: розроблення 
та реалізація програм практики; спостережен-
ня за діяльністю студентів та оцінка результатів 
їхньої роботи; перевірка звітів про практику.

Супервізор — сприяння розвиткові профе-
сійної компетентності соціальних працівників, 
створенню моделей конструктивного розв’язання 
ситуацій, що виникають у взаємодії з клієнтами; 
допомога соціальним працівникам якісно вико-
нувати їхні завдання, зазначені в посадових 
обов’язках. 
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Викладач — навчання фахових знань 
та навичок студентів, майбутніх соціальних 
працівників.

3.3. Поняття та ресурси громади, 
соціальна робота в громаді
Досі не вироблено єдиного визначення понят-
тя громада, з яким би беззаперечно погодилися 
фахівці різних галузей наукових знань: соціологи, 
психологи, історики, соціальні працівники тлу-
мачать його по-різному. У професійній соціальній 
роботі термін громада найчастіше вживають у 
двох значеннях: територіальна громада та гро-
мада за інтересами/прихильністю.

Територіальною громадою узвичаєно вважа-
ти об’єднання людей за ознакою проживання в 
одній географічній місцевості. Громада за інте-
ресами — об’єднання людей за ознакою наяв-
ності спільної проблеми (наприклад, гуртування 
сімей, які виховують розумово відсталих дітей), 
спільних інтересів, соціальних зв’язків або харак-
теристик. Американські фахівці часто оперують 
визначенням, яке поєднує обидва тлумачення. 
Так, під громадою вони розуміють групи індивідів 
або сімей, члени яких поділяють певні цінності, 
мають спільні інтереси, користуються послугами 
тих самих служб та організацій, живуть в одній 
місцевості.

Загалом громаді як соціальній конструк-
ції, що ґрунтується на підтримці та взаєморо-
зумінні людей, притаманні такі основні харак-
теристики:

спільна ситуація : наявність у людей спільних 
ознак (місце проживання, етнічність, релігія 
тощо); 
мережа взаємовідносин : притаманність 
спектру різноманітних відносин, значно 
ширшого, ніж взаємозв’язки у межах спіль-
ної професійної, політичної чи благодійної 
діяльності); 
колективна дія : спроможність організовувати 
колективні дії для досягнення бажаного резуль-
тату (наприклад, громада одного будинку може 
колективно виступити проти вирубування 
дерев у подвір’ї під забудову); 
сформована ідентичність : переживання 
кожною окремою людиною почуття належ-
ності до більшої одиниці, відповідальності 
та певної лояльності стосовно неї.
На офіційному рівні в нашій державі вжива-

ють поняття територіальна громада, яке, згід-
но з Конституцією України, витлумачують як 
первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 
Територіальні громади (жителі адміністративно-
територіальних одиниць) мають право самостій-
но розв’язувати питання місцевого значення. З 

огляду на таке трактування мешканців кількох 
багатоповерхових будинків або мікрорайону в 
місті, які мають певні спільні інтереси та вияв-
ляють колективну ініціативу, формально грома-
дою не вважають. Проте у фаховій соціальній 
роботі такі об’єднання можливо розглядати як 
громаду. 

Громаді як соціальному явищу властиві різні 
ресурси й потенційні можливості для розвитку. 
О. В. Безпалько пропонує ресурси згрупувати 
таким чином:

природні:  місце розташування, лісопаркова 
зона, водойми, географічні особливості міс-
цевості, корисні копалини; 
фінансові:  прибуткова частина відповід-
ного місцевого бюджету, трансфери з дер-
жавного бюджету України, кошти зага-
льнообов’язкового державного соціального 
страхування, які виплачуються жителям від-
повідної адміністративно-територіальної 
одиниці, кошти підприємств, установ і орга-
нізацій, які спрямовують на реалізацію соці-
альних програм, кошти благодійних і релігій-
них організацій, приватні кошти громадян, 
гранти;
матеріальні:  приміщення, одяг, ліки, тран-
спорт, обладнання, продукти харчування;
людські:  спеціалісти, члени ініціативних 
груп, волонтери;
інституційні:  соціальні служби, заклади 
освіти, медицини, культури, громадські орга-
нізації, церква;
технологічні:  технології соціально-правового 
захисту, соціального обслуговування, соці-
альної профілактики, соціальної реабілітації, 
соціального опікунства, патронажу, супрово-
ду, рекламно-інформаційні технології;
інформаційні:  документи органів місцевого 
самоврядування (звіти, накази, постанови), 
спеціальна література, інформація ЗМІ про 
проблеми в громаді, про діяльність органів 
місцевого самоврядування та неурядових 
організацій, інформаційна мережа Інтернет 
(інформаційно-пошукові сервери, сайти 
організацій та установ), усна інформація спе-
ціалістів, волонтерів, громадян.
Соціальні працівники повинні сприяти акти-

візації наявних ресурсів та створенню умов для 
формування потенційних ресурсів, необхідних 
для підвищення якості життя членів громади, 
зокрема тих, хто потребує особливої уваги через 
складні життєві обставини, які вони не можуть 
подолати без допомоги з боку фахівців та ото-
чення. У закордонній практиці вживають понят-
тя соціальний працівник громади. Т. В. Семигіна 
зазначає, що це фахівець, діяльність якого 
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спрямована на розв’язання таких завдань: нала-
годження та підтримка контактів (усних і пись-
мових) з індивідами, групами та організаціями; 
оцінка ресурсів та потреб громади; розроблення 
стратегії розвитку громади, планування цілей, 
завдань і пріоритетів; допомога у створенні груп, 
підтримка їхньої роботи та розвитку; конструк-
тивна робота з конфліктами всередині та поміж 
групами й організаціями; співробітництво й 
ведення переговорів з іншими установами, закла-
дами та фахівцями; цілеспрямоване втручання у 
сферу політичних питань, налагодження контак-
тів з місцевими політиками; безпосередня робота 
з людьми із задоволення їхніх потреб (наприклад, 
консультування із соціальних питань); керування 
ресурсами, включаючи бюджет на фінансування 
соціальних послуг, контроль і оцінка їх викорис-
тання; підтримка груп та організацій в отриман-
ні ресурсів, наприклад, через заявки на грант; 
контроль та оцінка прогресу, а також ефективного 
використання ресурсів; відрахування з груп та/
або забезпечення обґрунтованого припинення 
діяльності груп; розроблення, контроль та оцінка 
стратегій рівних можливостей.

У межах цих завдань діяльність соціально-
го працівника полягає в розвиткові послуг, яких 
потребує громада, — надомних, денних послуг, 
тимчасового догляду, кризового реагування, 
телефонного консультування, — щоб забезпечи-
ти можливість догляду в громаді для тих людей, 
яких немає потреби поміщати до стаціонарних 
закладів тривалого чи постійного перебування. 

Фахівці пропонують виділяти такі фази роз-
витку роботи в громаді: 

організація груп та служб у громаді; 1) 
розвиток професіоналізму та компетент-2) 
ності в членів громади (працівників служб 
і волонтерів); 
боротьба за зміни, зокрема зміни в соціаль-3) 
ній політиці. 
Парадигма методів та форм роботи в гро-

маді передбачає: надання соціальних послуг за 
місцем проживання, вивчення проблем грома-
ди, підготовку експертних висновків, звернення 
за субсидіями для громади, роботу із засобами 
масової інформації, переговори, угоди, проведен-
ня конференцій, проведення страйків, бойкотів, 
публічних/громадських слухань, акцій громадян-
ської непокори, представництво інтересів грома-
ди, застосування заходів через законодавчі або 
виконавчі органи. 

Доцільно навести парадигму базових навичок, 
необхідних, на думку деяких фахівців, соціальним 
працівникам громади: навички проведення дослі-
дження та збору інформації, поширення інфор-
мації та налагодження зв’язків, індивідуальної та 

групової роботи, розроблення стратегії та такти-
ки діяльності, проведення зборів та зустрічей, 
навички пошуку та мобілізації ресурсів, навички 
самоорганізації, представництва інтересів, мене-
джерські навички. 

З-поміж проблем, розв’язання яких неможливе 
без участі громади, однією з найгостріших є підліт-
кова злочинність. Залучення громади, передусім 
сім’ї та найближчого оточення неповнолітнього 
правопорушника, — важливий компонент про-
грам відновного правосуддя, оскільки такий захід 
дає змогу надати підтримку учасникам криміналь-
ної ситуації на всіх етапах розв’язання проблеми, 
зокрема під час виконання правопорушником 
досягнутої угоди. На думку норвезького криміно-
лога Нільса Крісті, правоохоронні органи держави 
не можуть контролювати рівень злочинності в сус-
пільстві, тому єдиним засобом контролю та впливу 
на неї є ставлення суспільства (конкретних громад) 
до фактів порушення громадського порядку. Так, 
дуже важливо, щоб люди мали змогу спільно обго-
ворювати наслідки конфліктної або кримінальної 
ситуації й ухвалювали рішення про те, як можна 
виправити ці наслідки. Втім, ставлення до цільо-
вої групи в громаді є неоднозначним через острах, 
що поведінка «проблемного підлітка» може стати 
загрозливою для громади, спостерігається також 
відмежування від проблеми, байдужість.

Прикладом активізації громадського потен-
ціалу в окресленій сфері є створення Центрів 
відновного правосуддя в громаді. Такий Центр 
може бути окремою громадською організацією 
чи структурним підрозділом вже чинної гро-
мадської організації, тому що саме вони можуть 
виступати найактивнішими виразниками потреб 
громади. Мета Центру полягає у впровадженні 
відновного та системного підходу до розв’язання 
конфліктних ситуацій. Як зазначає Р. Безпальча, 
для досягнення бажаної мети на Центр поклада-
ється низка завдань: 

забезпечення взаємодії між сторонами  
конфлікту; 
здійснення впливу на зміну характеру кримі- 
нального правосуддя з переважно карального 
на відновний; 
сприяння поширенню ефективних моделей  
альтернативного розв’язання конфліктів; 
допомога державним закладам у реалізації  
державної політики в роботі з неповноліт-
німи правопорушниками та постраждалими 
особами; 
залучення до програм відновного право- 
суддя організацій, які надають соціально-
психологічні та інші послуги соціально враз-
ливим громадянам; 
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сприяння профілактиці повторних злочинів  
та допомога тим особам, що повертаються з 
місць відбуття покарання; 
допомога в налагодженні співробітництва між  
державними та недержавними секторами; 
підготовка й ведення реєстру медіаторів/ 
ведучих програм примирення.
До роботи Центру можуть долучатися різні 

структури: органи місцевого самоврядуван-
ня; служби у справах дітей; служба дільничних 
інспекторів міліції, кримінальна міліція у спра-
вах неповнолітніх; органи прокуратури та суду; 
установи виконання покарань; центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді; недержавні 
й благодійні організації; загальноосвітні школи, 
професійні училища; спостережні комісії при 
виправних колоніях; піклувальні ради при спе-
ціальних виховних установах для неповнолітніх; 
центри соціальної адаптації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі; церкви, релігійні місії 
та створені при них служби кризового реагуван-
ня. Центри мають залучати членів громади до 
волонтерської діяльності в програмах відновного 
правосуддя. 

Отже, роль Центрів відновного правосуддя 
для громади полягає у такому: надання допомо-
ги членам громади, задіяним в кримінальному 
конфлікті; відновлення злагоди в громаді; здій-
снення соціального контролю; відновлювальне 
запобігання злочинам; зменшення навантажен-
ня на систему карного судочинства та скоро-
чення витрат правосуддя; налагодження співп-
раці між усіма державними й недержавними 
структурами, що долучатимуться до реалізації 
програм відновного правосуддя; розширення 
парадигми соціальних послуг; сприяння роз-
робленню стандартів роботи в цій сфері; надан-
ня технічної, консультативної та експертної 
допомоги. 

3.4. Соціальна робота та програми 
відновного правосуддя
Підлітків, схильних до ризикованої поведінки, 
вважають потенційними клієнтами соціальних 
служб, тобто такими, яких можуть стосуватися 
профілактичні заходи. Ті підлітки, які вже скої-
ли правопорушення, члени їхніх родин, а також 
потерпілі від протиправних дій можуть отримати 
допомогу в межах програм комплексної соціаль-
ної реабілітації. 

З розвитком в Україні відновного правосуддя 
все більше фахівців визнають потребу розгляда-
ти правопорушення, які скоюють неповнолітні, 
у контексті конкретних соціальних проблем — 
факторів такої поведінки, оскільки найчастіше 
вони перебувають у соціально несприятливій 

ситуації. Фахівці дослідили, що неповнолітні 
правопорушники загалом стикаються з типови-
ми проблемами, що згодом призводять до проти-
правних дій, а саме: 

низький рівень матеріального забезпечення  
родин; 
виховання в неповних, дисфункціональних  
сім’ях чи поза родиною; 
психологічні проблеми, що часто пов’язані з  
віковими особливостями; 
труднощі в пошуку роботи, продовженні  
навчання; 
труднощі у встановленні контактів з іншими  
людьми. 
Своєю чергою правопорушення призводить 

до появи в житті неповнолітнього та його най-
ближчого оточення низки інших проблем, які 
потребують втручання з боку громади, допо-
моги відповідних фахівців, зокрема соціальних 
працівників. Тому неповнолітні «групи ризику», 
передусім ті, які вчинили адміністративні пра-
вопорушення чи були засуджені до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, потребують: 

уваги, підтримки, прийняття;  
формування  навичок  ефективно ї  
комунікації;
формування мотивації до дотримання здо- 
рового, безпечного способу життя; 
набуття знань про свої права, можливості,  
обов’язки; 
cамореалізації, самоствердження, розвитку  
позитивних особистісних якостей; 
змістовного дозвілля;  
засвоєння соціально прийнятних моделей  
поведінки. 
Дослідники проблеми підліткової злочин-

ності, а також фахівці-практики зазначають, що 
у полі зору соціальних служб мають бути не лише 
підлітки, а й їхні батьки, яким часто притаман-
ні такі характеристики: недостатній контакт з 
дітьми чи відсутність позитивного контакту; 
низький рівень знань про виховання дітей — 
переважання каральних методів виховання або 
таких, що потурають підліткам; зловживання 
алкоголем чи наркотиками; безробіття чи відсут-
ність удома через роботу за кордоном; уникання 
контактів з працівниками служб, причетних до 
роботи з дітьми й сім’ями, зокрема служб у спра-
вах дітей; малозабезпеченість; труднощі із забез-
печенням дітей належними житловими умовами. 
Тому лише підхід, орієнтований на комплексне 
розв’язання проблем, забезпечує створення умов 
для повноцінної реінтеграції неповнолітніх у 
громаду. 

За Законом України «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю», соціальна профілактика 
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визначається як робота, спрямована на попе-
редження аморальної, протиправної, іншої 
асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлен-
ня будь-якого негативного впливу на життя і 
здоров’я дітей та молоді та запобігання такому 
впливу. Відповідно, під профілактикою пра-
вопорушень серед дітей (за Законом України 
«Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх») слід 
розуміти діяльність органів і служб у справах 
дітей, спеціальних установ для дітей, спрямова-
ну на виявлення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а 
також позитивний вплив на поведінку окремих 
неповнолітніх на території України, в її окремо-
му регіоні, в сім’ї, на підприємстві, в установі чи 
організації незалежно від форм власності, за міс-
цем проживання.

Види соціальної профілактики негатив-
них явищ:

Первинна профілактика:1.  діяльність, спря-
мована на запобігання виникненню та 
поширенню певного негативного явища та 
проблем, пов’язаних з ним. Вона слугує роз-
виткові особистісних ресурсів для форму-
вання чи вдосконалення використовуваних 
конструктивних моделей поведінки. Цьому 
сприяє передусім навчання здорового спо-
собу життя та своєчасне надання належної 
психосоціальної підтримки. 
Вторинна профілактика:2.  заходи, спрямо-
вані на осіб, схильних до небезпечної пове-
дінки, з метою запобігати поглибленню їх 
соціальної дезадаптації. Вона передбачає 
розвиток моделей поведінки, які допомага-
ють подолати проблеми, пов’язані з ризи-
кованою поведінкою. До такої роботи слід 
залучати фахівців, компетентних у корекцій-
них підходах.
Третинна профілактика:3.  робота, націлена 
на запобігання рецидивам соціально непри-
йнятної або ризикованої поведінки тих осіб, 
яким така поведінка була властива раніше. 
Вона допомагає уникнути формування стій-
кої дезадаптації. 
У Законі України «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю» соціальну реабілітацію 
визначено як роботу, спрямовану на відновлен-
ня морального, психічного та фізичного стану 
дітей та молоді, їх соціальних функцій, приве-
дення індивідуальної чи колективної поведінки у 
відповідність із загальновизнаними суспільними 
правилами й нормами.

Завдання  соціальної  реабілітації 
підлітків: 

Встановлення й усунення причин, соціаль-1. 
них факторів формування протиправної 
поведінки.
Подолання особистісних чинників, які зава-2. 
жають соціальній адаптації; розвиток пози-
тивних особистісних якостей; оволодіння 
вміннями, необхідними для подолання про-
блем і задоволення потреб.
Закріплення мотивації до соціально при-3. 
йнятної поведінки.
Створення соціальних умов, необхідних для 4. 
повноцінної життєдіяльності підлітка.
Незважаючи на досягнення в профілактичній 

та реабілітаційній сферах, зокрема в діяльності 
недержавних організацій, система такої роботи 
в громаді лише вибудовується, а послуги, до яких 
залучені представники цільової групи, сьогодні 
переважно є не комплексними, а фрагментарни-
ми. Так, досить часто діти, які перебувають у кон-
флікті з законом, не мають доступу до професій-
них соціальних та юридичних послуг, які могли б 
допомогти виправити ситуацію, що призвела до 
скоєння ними злочину. Проблематичним також є 
питання захисту дітей, які повертаються з місць 
позбавлення волі або закладів соціальної реабі-
літації до сімей, попереднє перебування в яких 
вплинуло на формування ризикованої поведінки. 
Власних ресурсів родин часто є недостатньо, аби 
батьки самотужки змогли допомогти дитині, що 
перебуває на обліку в школі, кримінальній мілі-
ції у справах дітей або виховується у спеціальній 
установі. 

У багатьох країнах поєднання програм від-
новного правосуддя та соціальної роботи є сталою 
практикою розв’язання проблем, пов’язаних з 
підлітковою злочинністю. Російські фахівці, при-
міром, розробили низку практичних рекоменда-
цій щодо соціальної роботи із неповнолітніми 
правопорушниками у межах програм відновного 
правосуддя. Насамперед вони стосуються кон-
кретних принципів, на яких повин ні ґрунтувати 
діяльність у цій сфері соціальні працівники. 

Принцип 1: Працювати потрібно не з право-
порушенням, а з його причиною, що дасть змогу 
визначити руйнівні чинники в житті підлітка, які 
призвели до скоєння правопорушення. Важливо 
брати до уваги стосунки в сім’ї, найближчому ото-
ченні, ситуацію в школі, сферу дозвілля тощо. 

Принцип 2: Потрібно працювати не лише із 
причиною правопорушення, а й з його наслідка-
ми. Правопорушення будь-якої важкості істот-
но погіршує стосунки підлітка із сім’єю, у школі, 
колективі, громаді. 



  123

1-2/2009

Принцип 3: Підліток — активний суб’єкт, а не 
об’єкт зусиль спеціалістів. Соціальний працівник 
діє разом із клієнтом, а не замість нього. 

Окрім того, в діяльності соціального праців-
ника в межах програм відновного правосуддя слід 
враховувати такі засади: 

Всі відхилення в поведінці неповнолітніх  
ґрунтуються на явищі дезадаптації, витоки 
якої слід шукати в сім’ї, оскільки здатність до 
соціальної адаптації формується передусім у 
сімейному середовищі. Тому конструктивне 
розв’язання проблем можливе лише за умови 
здійснення позитивних змін у сімейному 
середовищі.
Фахівці вважають, що вчинення злочину — це  
дезадаптивний спосіб, у який підліток пові-
домляє громаді про те, що важливі для нього 
потреби не задоволені. Отже, лише комплек-
сний підхід до реабілітації неповнолітніх 
може дати стабільний позитивний результат 
і запобігти виникненню подібної ситуації в 
майбутньому.
 Ця робота повинна стосуватися всіх соціаль-

них інститутів, у яких задіяний неповнолітній 
(сім’я, школа, громада). Роль соціального праців-
ника полягає передусім у встановленні чи віднов-
ленні соціальних зв’язків неповнолітнього, його 
соціального статусу, мобілізації особистої актив-
ності, у залученні ресурсів громади. Соціальні 
працівники допомагають також постраждалим у 
подоланні негативних наслідків ситуації, до якої 
вони потрапили. Для досягнення бажаної мети 
ефективним є поєднання індивідуальної роботи 
з груповою роботою та роботою в громаді. 

У межах відновного правосуддя соціальний 
працівник може виконувати такі фахові ролі: 

Керівник роботи з випадком1.  — соціальний 
працівник може встановлювати первинний 
контакт із правопорушником та його роди-
ною; проводити початкове оцінювання, під 
час якого слід зібрати релевантну інфор-
мацію про соціальну ситуацію підлітка, 
з’ясувати можливі причини правопорушен-
ня та його ставлення до ситуації; здійснити 
планування подальших дій, спрямованих 
на комплексну реабілітацію; здійснювати 
контроль над наданням послуг та проводи-
ти кінцеву оцінку роботи. У межах цієї ролі 
соціальний працівник уповноважений разом 
із медіатором обирати найбільш відповідну 
програму відновного правосуддя. Він може 
також виконувати роль ведучого цієї програ-
ми. Щоправда, багато фахівців уважають, що 
проведення медіації соціальним працівни-
ком може порушити принцип нейтральності, 
притаманний медіації. 

Брокер соціальних послуг2.  — соціальний пра-
цівник може формувати для неповнолітньо-
го мережу підтримки в громаді. Супутніми 
проблемами правопорушень часто є залеж-
ність від психоактивних речовин, проблеми 
з навчанням, труднощі в налагодженні між-
особистісних стосунків. Тому соціальний 
працівник може забезпечувати доступ до 
послуг, які надаються соціальними агенці-
ями громади. 
Учитель соціальних умінь3.  — фахова готов-
ність соціального працівника дає змогу шля-
хом проведення індивідуальних чи групових 
занять допомагати підліткам набути необ-
хідних соціально-побутових, комунікативних 
навичок, зокрема в конфліктних ситуаціях, 
а також підвищувати рівень їхньої вмотиво-
ваності й компетентності в дотриманні здо-
рового способу життя. 
Консультант4.  — соціальний працівник може 
здійснювати інформаційно-мотиваційне 
консультування з питань можливої участі 
підлітка в програмі відновного правосуддя, 
переваг і наслідків такого відповідального 
рішення, наявних ресурсів у громаді, спря-
мованих на задоволення важливих потреб. У 
процесі реалізації програми реабілітації він 
також може надавати консультативні послуги 
із соціальних питань, які належать до його 
компетенції. 
Представник інтересів клієнта5.  — фахівець з 
соціальної роботи може відстоювати інте реси 
клієнта в різних закладах громади: освітніх, 
медичних, адміністративних. 
У межах програм відновного правосуддя 

соціальний працівник має дотримуватися таких 
етапів роботи: 

Підготовчий етап, який передбачає отри-
мання інформації про неповнолітнього право-
порушника від органів правосуддя (суд, прокура-
тура, служба у справах дітей); отримання дозволу 
від законного представника неповнолітнього на 
зустріч із ним; контактування з неповнолітнім 
та його сім’єю; проведення початкового оціню-
вання ситуації; участь у схваленні узгодженого 
рішення про застосування програми відновного 
правосуддя.

Планування, що передбачає розроблення 
плану роботи; залучення медіатора та інших 
фахівців; організацію умов для проходження 
реабілітації.

Виконання, під час якого здійснюєть-
ся керівництво процесом надання соціальних 
послуг фахівцями — членами мультидисциплі-
нарної команди; здійснення моніторингу робо-
ти: з одного боку, відстеження якості надаваних 
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послуг, з другого — здійснення контролю за 
виконанням підлітком умов договору, укладе-
ного під час медіації; підготовка звіту для суду. 
Після винесення судового вироку продовження 
соціального супроводу клієнта.

Завершальне оцінювання передбачає ана-
ліз виконаної роботи; узгоджене з клієнтом та 
іншими фахівцями ухвалення рішення про при-
пинення роботи з конкретним випадком. 

Отже, поєднання відновного підходу та соці-
альної роботи позитивно впливає на досягнен-
ня бажаного результату й слугує запобіганню 
рецидивам протиправної поведінки. Втручання 
соціального працівника має здійснюватися не 
лише під час проведення програми відновного 
правосуддя, а й на підготовчому та завершаль-
ному етапах роботи. 

Сьогодні в традиційній українській системі 
правосуддя не передбачено механізму залучення 
соціальних працівників як уповноважених фахів-
ців на всіх етапах роботи з випадками скоєння 
правопорушення. Втім, саме соціальний праців-
ник у практиці багатьох країн світу є тим спе-
ціалістом, який, здійснивши відповідну оцінку 
(соціальну експертизу), інформує суддю про соці-
альний стан неповнолітнього, фактори ризику у 
його родині, а також забезпечує доступ клієнтів 
до програм реабілітації в громаді.

Питання для самоконтролю
У чому зміст поняття «соціальна робота»? 1. 
Про які три компоненти соціальної роботи 
ви довідалися? 
Які сучасні підходи до надання соціальних 2. 
послуг розвиваються в Україні?
Яким чином можна згрупувати ролі соціаль-3. 
них працівників?
Як витлумачують поняття «громада»? Які 4. 
основні характеристики громади?
Які ресурси мають громади?5. 
Які завдання виконує соціальний працівник 6. 
у громаді?
Які переваги запровадження Центрів віднов-7. 
ного правосуддя у громаді?
Які ролі може виконувати соціальний праців-8. 
ник у межах відновного правосуддя?
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МОДУЛЬ IV. ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА 
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МЕДІАЦІЇ

4.1. Концепція відновного правосуддя
Відновне правосуддя (restorative justice) — 

cпосіб розв’язання правових конфліктів шляхом 
зосередження уваги на відшкодуванні заподіяної 
потерпілим шкоди, породження в правопоруш-
ників почуття відповідальності за їхні дії та залу-
чення громади до розв’язання конфлікту за умови 
активної участі сторін у процесі відновлення 
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порушених стосунків, примиренні та розроблен-
ні угод між потерпілими та правопорушниками 
щодо бажаних результатів та відшкодувань3.

Виникнення відновного правосуддя
Сучасні світові тенденції в соціально-

гуманітарній сфері свідчать про зростання уваги 
до відновного правосуддя як до сукупності про-
грам, що дають змогу змістити акцент способу 
реагування правосуддя на кримінальні дії: з пере-
важно карального на переважно відновний. Таке 
реагування сприяє зціленню потерпілого, норма-
лізації стосунків потерпілого й правопорушника, 
активній діяльності правопорушника з відшко-
дування заподіяної шкоди та залучення місце-
вої громади до виходу з кримінальних ситуацій. 
За деякими оцінками, на сьогодні існує близько 
тисячі організацій, які впроваджують моделі від-
новного правосуддя в Європі, Північній Америці, 
Новій Зеландії, Австралії, Південній Африці.

Важливість упровадження програм відновно-
го правосуддя зумовлена тим, що сучасні громади 
й окремі індивіди є пасивними в питаннях під-
тримки та відновлення міжособистісних зв’язків. 
Крім того, спостерігається високий рівень від-
чуження та деперсоналізації стосунків між людь-
ми, що обмежує можливості взаєморозуміння. Це 
призводить до того, що норвезький кримінолог 
Нільс Крісті визначив як «монополія права на 
розв’язання конфліктів та кримінальних ситуа-
цій»: вихід з конфліктів у сучасному суспільстві 
практично неможливий без втручання офіційних 
інституцій. 

У більшості країн світу сьогодні непокоять-
ся через зростання рівня злочинності. Дедалі 
гострішою стає проблема пошуку ефективних 
шляхів запобігання цьому процесові. Типова 
реакція держави на злочин — покарання особи, 
яка його вчинила. При цьому суть покарання 
полягає в умисному заподіянні людині болю та 
особистих страждань як відплати за насильниць-
кі дії. Але дослідження й практика переконують, 
що правові системи, дотримуючись карального 
підходу, не можуть повною мірою забезпечити 
захист суспільства від злочинності.

Стрімке зростання правопорушень, осо-
бливо серед дітей, демонструє неефективність 
боротьби зі злочинністю шляхом застосування 
лише суворих покарань. Новітні дослідження про 
вплив покарань на людей, які вчинили злочин 
(так, у проведеному нещодавно міжнародному 
дослідженні проаналізовано 23 тис. випадків 
застосування покарань), переконливо засвідчу-

3  Посібник Управління ООН  щодо впровадження програм 
відновного правосуддя, 2006.

ють нездатність покарань сприяти позитивним 
змінам у засуджених осіб.

Чи не найпоширеніший вид покарання — 
позбавлення волі — не виховує осіб, які вчини-
ли злочин, не сприяє зменшенню насильства в 
суспільстві і не відновлює в ньому порядок та 
злагоду. Навпаки, природною реакцією на жор-
стокість (хоч і виправдану загальносуспільними 
інтересами) стає ще більша жорстокість та агре-
сія, що, зрештою, зумовлює зростання рівня 
злочинності.

З іншого боку, ув’язнення стає тягарем для дер-
жави та її бюджету, оскільки перебування значної 
кількості засуджених у місцях позбавлення волі 
вимагає істотного фінансування, призводить до 
економічних та моральних втрат. При цьому зрос-
тання кількості утриманих у в’язницях створює 
загрозу внутрішній безпеці держави, громадян-
ському суспільству, правам людини та демократії.

Оскільки каральні способи подолання зло-
чинності не дають бажаних наслідків, очевид-
ною стала потреба шукати інші способи реагу-
вання на злочин. Однією з таких альтернатив 
стало відновне правосуддя — новий підхід до 
розв’язання кримінальних конфліктів, спрямова-
ний на відновлення справедливості та усунення 
збитків, заподіяних злочином.

Розвиток програм відновного правосуддя є 
результатом поширення ідеї поступового деле-
гування від державних органів до громадськості 
функції реагування на правопорушення та його 
профілактики. Тенденціям делегування вже 
близько 150 років. Пов’язані вони з двома стриб-
ками злочинності. Перший — кінець ХІХ — поча-
ток ХХ сторіччя, період становлення «дикого» 
капіталізму, активної урбанізації. Унаслідок цих 
процесів розгорнулися такі форми громадської 
діяльності, як благодійність для груп ризику, 
пробація та патронат. Другий період — 50–80-ті 
роки ХХ сторіччя — масові міграційні процеси, 
післявоєнний занепад, структурні зміни в еконо-
міці. Результатами цього періоду стали програми 
підтримки потерпілих та програми примирен-
ня й розв’язання конфлікту між потерпілим і 
правопорушником.

Відтак історію становлення ідей відновного 
правосуддя умовно поділяють на два етапи.

Для першого характерним було визначення 
функцій і призначення відновної юстиції шляхом 
указування на «розриви та проблеми, які нако-
пичилися в різних сферах суспільного життя й 
необхідності їх подолання». Йшлося про кримі-
нальне правосуддя, яке обслуговувала каральна 
доктрина; життя місцевих громад; сферу громад-
ського контролю протиправної поведінки.
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Результатом розвитку відповідного право-
суддя на цьому етапі стало привернення уваги 
громадськості до «занадто суворої, спрямованої 
на тривале ув’язнення політики стосовно право-
порушників та ігнорування почуттів і пережи-
вань потерпілих під час судового процесу». Саме 
навколо цих проблемних зон були сконцентро-
вані прагнення суспільства поєднати підходи 
відновного правосуддя зі способом реагування 
на кримінальні ситуації та потребою перерва-
ти циклічність насилля, яке є наслідком таких 
ситуацій. 

Отже, на першому етапі становлення віднов-
не правосуддя починають сприймати як доцільну 
діяльність, метою якої є розв’язання накопичених 
суспільних проблем і конфліктів.

Характерною рисою другого етапу розвитку 
відновного правосуддя є формування відносно 
цілісної методики, що дає змогу працювати з 
конкретними випадками з подолання наслідків 
кримінальних ситуацій. На цьому етапі розробле-
но й описано форму практичної діяльності, що 
згодом отримала назву «Програма примирення 
потерпілих і правопорушників».

Зміна парадигм: від  каральної  до 
відновної

Норвезький кримінолог Нільс Крісті в 
статті «Конфлікти як власність» писав, що 
«держава вкрала в людей право на конфлікти». 
Сучасна судова система фактично позбавляє 
людей можливості брати участь у розв’язанні 
свого кримінального конфлікту. Відтак ключо-
вими учасниками судового процесу є держава та 
правопорушник.

Злочин визнають як суспільно небезпечне 
діяння, що зазіхає на правовий лад у державі, так 
ніби не йдеться про шкоду конкретним людям і 
відносинам. Держава бере на себе відповідаль-
ність розслідувати справу та визначати покарання 
правопорушникові, пильнувати за здійсненням 
покарання, одержує можливість спілкуватися з 
правопорушником. Нарешті, злочинець працює 
на користь держави, коли призначено покарання 
у формі виправних робіт чи ув’язнення. 

Тож правову систему цілковито зосереджено 
на стороні, яка вчинила правопорушення, при 
цьому майже зовсім знехтувано потребами потер-
пілої сторони, оскільки не передбачено для цієї 
людини можливостей отримати «зцілення».

На відміну від традиційної каральної сис-
теми, відновне правосуддя розглядає шкоду, 
заподіяну злочином, у чотирьох вимірах, а саме: 
шкоду, яку заподіяно жертві, міжособистісним 
стосункам, злочинцеві та громаді. Крім того, від-
новне правосуддя не лише відкриває шлях для 

відшкодування за збитки, а й дає змогу право-
порушникові усвідомити скоєне й розкаятися.

Отож, відновне правосуддя, на відміну від 
традиційної системи кримінального судочин-
ства, визнає потерпілою стороною не державу, 
а конкретну особу — людину, яку скривджено, 
над якою вчинено насильство і яка має отримати 
відшкодування заподіяних збитків. При цьому 
метою стає не покарання, а відновлення, тобто 
зцілення, примирення обох сторін конфлікту, 
усунення шкоди, а відтак — і досягнення злаго-
ди в суспільстві. Саме тому відновне правосуд-
дя трансформує боротьбу між людьми в спільну 
діяльність задля залагодження їхнього конфлік-
ту несуперницьким способом, зміцнює тради-
ції миротворчості й співпереживання, сприяє 
вихованню суспільства й закріпленню в ньому 
гуманних цінностей.

Зміст відновного правосуддя
У багатьох країнах світу відновне правосуддя 

активно розвивається вже понад двадцять п’ять 
років. В Україні процес становлення відновного 
правосуддя як цілісного комплексу заходів розпо-
чато в 2003 р. діяльністю благодійної організації 
«Український Центр Порозуміння».

Наразі відновне правосуддя розглядають як 
рух за справедливість, який доповнює офіційну 
форму правосуддя, залучає самі сторони та гро-
мадськість до владнання наслідків злочину, спри-
яючи соціальній реінтеграції правопорушника й 
зменшенню кількості кримінальних покарань.

Отже, відновне правосуддя ґрунтується на 
прагненні збалансувати інте реси потерпілого 
та громади задля інтеграції правопорушника в 
суспільство. Воно спрямоване на відновлення 
прав потерпілого та надання можливості всім 
сторонам, залученим до процесу провадження 
правосуддя, брати в ньому активну участь.  

Усі програми відновного правосуддя ґрунту-
ються на чотирьох основних принципах. 

Перший принцип стосується завданої шкоди. 
Йдеться про те, що потерпілий та його потреби 
мають стати центральними в процесі правосуддя, 
оскільки шкоду завдано конкретній людині. 

Другий принцип передбачає, що правопо-
рушник має перейнятися відповідальністю, 
тобто він має брати до уваги потреби потерпіло-
го — усвідомити свою провину й відшкодувати 
завдані збитки. Відповідальність витлумачуєть-
ся як «відповідь» порушника на власні дії, що 
спричинили шкоду іншому, тобто дії особи, що 
мають на меті виправити наслідки протиправної 
поведінки. Відновне правосуддя не розглядає від-
повідальність як акт покарання порушника тре-
тьою стороною (державою або її уповноваженими 
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органами), оскільки за таких умов не відбувається 
«відновлення» стосунків між потерпілим і пра-
вопорушником, «відновлення» психологічного й 
емоційного стану потерпілого, правопорушника, 
їх соціального оточення, «відновлення зв’язків» 
між учасниками кримінального конфлікту та гро-
мадою тощо.

Наступний, третій, принцип — самовиз-
начення сторін. Він ґрунтується на припущенні 
про прагнення людей домовитися і передбачає 
делегування сторонам права на самостійне ухва-
лення рішення. 

Четвертим обов’язковим принципом від-
новного правосуддя є залучення до процесу най-
ближчого соціального оточення та представників 
місцевої громади. Це сприяє зціленню потерпі-
лого та допомагає правопорушникові виправити 
скоєне, змінити свою поведінку.

На сьогодні існує широке коло форм та експе-
риментів з упровадження відновного правосуддя 
в різних країнах світу. У Європі та Сполучених 
Штатах Америки широко застосовують програми 
примирення (медіації, посередництва) потерпі-
лих і правопорушників. До поширених форм від-
новного правосуддя належать також сімейні кон-
ференції (або сімейні групові наради) та кола.

Усі програми відновного правосуддя мати-
муть відновний і об’єднувальний ефект лише за 
умови, якщо вони сприйматимуться і функціо-
нуватимуть як спосіб громадянської активності 
(техніка розв’язання проблемних ситуацій гро-
мадою та техніка реалізації громадянської актив-
ності), який дає змогу впливати на такі соціально 
важливі сфери:

Опіка і піклування громади над право- 
порушником.
Реалізація громадянської позиції особи шля- 
хом участі в суспільно важливих процессах.
Співпраця держави й громади. 
Розвиток і зміцнення громад. 
Соціально-психологічна взаємодопомога. 

4.2. Поняття та принципи медіації
У 1974 р. в Канаді (м. Кітченер, штат Онтаріо), а 
пізніше і в Сполучених Штатах Америки почи-
нають діяти програми, метою яких було актив-
не залучення потерпілого й правопорушника до 
процесу правосуддя для задоволення їхніх потреб. 
Такі програми свідчили прагнення «поставити 
потерпілого з його потребами в центр процесу 
правосуддя» та допомогти правопорушнико-
ві прийняти відповідальність за свій учинок, 
щоб, зрештою, «повернутися в суспільство». 
Діяльність цих програм орієнтовано на (1) досяг-
нення домовленості та (2) поліпшення стосунків 
між сторонами.

У процесі реалізації програм стало очевид-
ним, що вони справді дають змогу зосередитися 
на «зціленні ран, спричинених злочином», хоча 
істотну частину часу приділено розв’язанню 
питання про компенсацію. Тому вмовилися нази-
вати таку діяльність програмами примирення 
потерпілих і правопорушників. Щодо терміна 
медіація (або посередництво), то спочатку він 
був відкинутий через те, що медіація передбачає 
наявність двох морально рівнозначних сторін, які 
сперечаються з метою врегулювання конфлікту. 
Безперечно, це не відповідає ситуаціям кримі-
нального конфлікту. Варто зазначити, що зараз 
термін медіація, або посередництво, часто вжива-
ють як синонім до терміна програма примирення. 
Також для назви програм використовують термін 
конференція потерпілого й правопорушника, що 
пов’язано з емоційними труднощами, які вини-
кають у потерпілого у зв’язку зі сприйняттям 
терміна примирення.

Особливості посередництва в криміналь-
них конфліктах визначені Рекомендацією № R 
(99) 19 «Про посередництво в кримінальних 
справах», ухваленою Комітетом Міністрів Ради 
Європи 15 вересня 1999 року. У документі програ-
ми примирення (посередництво в кримінальних 
справах) визначено як «гнучкі, всеохопні, орієн-
товані на пошук рішення додаткові або альтерна-
тивні способи розв’язання кримінальних справ 
у системі традиційного судочинства», які спря-
мовані на:

«урахування інтересів і залучення зацікавле- 
них осіб до процесу;
визнання законних інтересів потерпілого,  
які виникли внаслідок віктимізації, діалог з 
правопорушником для отримання вибачень 
і відшкодування збитків;
розвиток почуття відповідальності в право- 
по рушника та надання йому можливості 
для виправлення, що призводить до реінте-
грації;
підвищення ролі окремої особистості та грома- 
ди в запобіганні злочинам та конфліктам».
Програми примирення (посередництва або 

медіації) в кримінальних справах ґрунтуються на 
кількох принципах.

Добровільна згода сторін на участь у програ-1. 
мі примирення потерпілого й правопоруш-
ника. Сторони лишають за собою право від-
мовитися від програми на будь-якому етапі 
процедури.
Інформація, отримана під час процедури, є кон-2. 
фіденційною. Вона не може бути використана 
ні учасниками, ні посередником, за винятком 
випадків, коли на це є згода сторін.
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Програма примирення потерпілих і право-3. 
порушників має бути загальнодоступною 
послугою.
Процедура примирення в кримінальних 4. 
справах повинна допускатися на будь-якій 
стадії виконання правосуддя.
Законодавство має сприяти функціонуван-5. 
ню програми примирення в кримінальному 
провадженні.
Обов’язковою умовою є наявність певних 6. 
вказівок, які б регламентували програму 
примирення в кримінальному провадженні: 
умови передачі справи, способи реагування 
органів системи правосуддя на результати 
процедури тощо.
Обов’язковою умовою є наявність певних 

пересторог: можливість сторін отримати право-
ву підтримку, право неповнолітніх на підтримку 
з боку батьків.

Програма  примирення  має  чіткий 
інструментально-методичний план проведення, 
в основу якого покладено використання технік 
медіації, що відзначаються вузькою спрямованіс-
тю на ухвалення рішення з конкретної проблеми, 
яку слід розв’язати шляхом узгодження інтересів 
сторін конфлікту. Водночас програма примирен-
ня потерпілих і правопорушників втілює прин-
ципи відновного правосуддя, що фокусуються на 
завданій шкоді та на її наслідках. 

Окрім того, програма примирення потер-
пілих і правопорушників має на меті «змінити 
позицію потерпілого стосовно того, як може бути 

розв’язана його справа без застосування караль-
них санкцій». Тож метою процедури є не «торги» 
з приводу того, як виміряти спричинену шкоду, 
визначити міру вини чи невинуватості правопо-
рушника. Акцент перенесено на усвідомлення 
та визнання правопорушником своєї провини, 
добровільної згоди нести відповідальність за від-
шкодування збитків. Тільки після цього можли-
ве «перетворення відновних ефектів у юридичні 
наслідки з розв’язання кримінальної справи».

4.3. Етапи процедури медіації
Процедура примирення потерпілого та пра-

вопорушника передбачає кілька етапів, кожному 
з яких властиві свої завдання: 

передача справ для процедури при ми- 
рення; 
попередні зустрічі зі сторонами криміналь- 
ної ситуації;
зустріч потерпілого та правопорушника; 
звітність, моніторинг та закриття справи  
(див. таблицю 3.1.).

4.4. Завдання та функції медіатора
Методика розв’язання кримінальної ситуації 
в рамках медіації передбачає особисту зустріч 
сторін конфлікту — потерпілого й правопоруш-
ника, під час якої особливу увага слід приділя-
ти питанням про факти, почуття та узгодження. 
Організацію зустрічі між сторонами покладають 
на спеціально підготовленого ведучого (медіато-
ра, посередника). Посередник відіграє істотну 
роль як в організації зустрічі, так і під час безпо-
середнього процесу перемовин між сторонами. 

Основні завдання медіатора — полегшення 
перемовин, фокусування уваги сторін на визнан ні 
несправедливості конфліктної ситуації та уник-
нення взаємних звинувачень. 

У процесі проведення процедури примирен-
ня медіатор виконує чотири основні функції: 

підтримує інтерес до процедури; 
контролює процес; 
визначає характер стосунків; 
регулює стосунки. 
Підтримка інтересу до процедури означає 

активне залучення учасників до обговорення без 
домінування медіатора. Обов’язковою умовою є 
забезпечення атмосфери довіри. Інтерес до про-
цедури та мотивацію учасників слід підтримува-
ти шляхом демонстрації віри в успіх програми 
та орієнтацією на конструктивну дискусію між 
учасниками.

Медіатор має контролювати процес пере-
мовин: стежити за етапами та допомагати сто-
ронам спілкуватися. Для виконання цієї функції 

Таблиця 3.1.
Етапи процедури примирення потерпіло-

го та правопорушника

Назва етапу Послідовність видів діяльності

1. Передача справ для 
процедури примирення.

Направлення на процедуру при- 
мирення;
реєстрація справи; 
призначення медіатора. 

2. Попередні зустрічі зі 
сторонами криміналь-
ної ситуації.

Контакт з правопорушником; 
зустріч з правопорушником; 
контакт з потерпілим; 
зустріч з потерпілим; 
узгодження спільної зустрічі. 

3. Зустріч потерпілого та 
правопорушника

Підготовка зустрічі, вступне слово  
ведучого;
розповідь учасників про своє  
бачення ситуації, узгодження 
фактів;
обговорення збитків та шляхів їх  
компенсації, укладання угоди.

4. Звітність, моніторинг 
та закриття справи.

Звітність перед організацією,  
перед інстанціями, які направили 
справу на медіацію;
моніторинг виконання угоди; 
закриття справи після підтвер- 
дження виконання угоди.
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медіатор використовує навички активного слу-
хання та роботи з емоціями. 

Щоб з’ясувати характер стосунків, медіатор 
повинен уміти відокремлювати факти від емоцій. 
Для учасників важлива підтримка з боку ведучого 
у формі викладу його власних спостережень про 
хід дискусії. Це допомагає учасникам усвідоми-
ти, що відбувається, та є прикладом відкритого 
спілкування. 

Функція регулювання стосунків означає, що 
медіатор має стежити за балансом стосунків між 
потерпілим та правопорушником, щоб жоден з 
них постійно не перебирав на себе ініціативу, 
перетворюючи перемовини на відстоювання 
власної позиції.

4.5. Потреби учасників кримінальної 
ситуації
Злочин, незалежно від ступеня тяжкості, — 
це кризова ситуація як для потерпілого, так і 
для більшості правопорушників. Кримінальна 
ситуація руйнує звичний перебіг життєвих 
подій, викликає складні емоції та переживання. 
Особливий стан учасників кримінальної ситуа-
ції є передумовою до формування низки потреб, 
задоволення яких сприяє реабілітації потерпіло-
го та правопорушника. 

Потреби потерпілого 
Людина, яка стала об’єктом злочину, пере-

жила ситуацію, у якій вона відчуває розгубле-
ність, страх, безпорадність, власну вразливість. 
Ці почуття вона переживає впродовж тривалого 
часу й після злочину. Пізніше з’являються інші 
сильні емоції — такі, як гнів, почуття власної про-
вини, підозрілість, пригніченість, невпевненість 
у собі, жаль.

Причина появи таких емоцій полягає в руй-
нівному впливі злочину на особистість. Адже 
«злочин заперечує два фундаментальних уяв-
лення, на яких ґрунтується наше життя: віру в 
надійність, осмисленість, логічність світу та віру 
в автономність особистості, контроль над влас-
ним життям. Ці уявлення складають підвалини 
цілісного світосприйняття». Порушення першого 
уявлення продукує потребу отримати відповіді 
на питання: «Чому я?», «Що я міг зробити, щоб 
цього не сталося?». Втрата контролю над власним 
життям дуже тісно пов’язана з почуттям власної 
гідності. Коли людина не отримує відповіді на 
ці питання, вона схильна звинувачувати себе в 
тому, що сталося. Наслідком цього є те, що особа 
тривалий час відчуває себе «жертвою насилля»: 
«підірвана опора її я-концепції — уявлення про 

себе як про вільну людину в передбачуваному 
світі».

Адекватне уявлення про стан потерпілого 
дає змогу сформулювати в загальних рисах при-
пущення про його потреби. Так, можна перед-
бачити, що потерпілий потребує компенсації 
заподіяної шкоди. Звісно, повне відшкодування 
матеріальних та психологічних втрат практич-
но неможливе. Однак матеріальна компенсація 
може стати для потерпілого першим кроком на 
шляху до зцілення.

Наступна важлива потреба — це отриман-
ня інформації, відповідей на нагальні запитан-
ня. Левову частину інформації потерпілий може 
отримати, тільки спілкуючись з іншою стороною. 
Втім, відповідь на деякі запитання може дати 
лише він сам. Зокрема, зцілення передбачає від-
повіді на такі запитання:

Що сталося? 
Чому це сталося зі мною? 
Чому я поводився в цій ситуації саме так? 
Чому з того часу моя поведінка саме така? 
Що, якщо це станеться знову? 
Як усе це позначилося на мені і на моєму  
сприйнятті світу?
Люди, які постраждали від злочину, потре-

бують також вияву й визнання почуття страху, 
гніву, болі. Зазвичай людям з оточення потерпі-
лого неприємно та незручно слухати про поді-
бні переживання. Це, однак, природна реакція на 
таку ситуацію. Тому потерпілі часто відчувають 
потребу поділитися своїми емоціями та отримати 
підтримку.

Крім того, важливим для потерпілих є задо-
волення потреби в безпеці. Вони хочуть бути 
упевненими, що подібне не станеться з ними або 
з будь-ким іншим, що правопорушник ніколи не 
вчинить подібного, про що свідчать якісь його 
вчинки.

Наступна потреба — прагнення до спра-
ведливості, що часом виявляється в прагненні 
помститися. Щоправда, слід пам’ятати, що таке 
уявлення про справедливість є наслідком нега-
тивного досвіду правосуддя, коли справедливість 
не була відновлена. В інших ситуаціях прагнення 
справедливості передбачає залучення до процесу 
правосуддя та врахування думки потерпілого.

Потреби правопорушника
Особа, яка скоїла злочин, потрапляє в ситу-

ацію, де суддя, прокурор та адвокат ухвалюють 
рішення про визнання її винною в порушенні 
закону. Суддя вирішує, що буде з цією людиною 
далі. Упродовж усього процесу правопорушник 
лишається незалученим. Його хвилює ситуа-
ція, у якій він опинився, турбують перспективи 
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майбутнього; він стикається з безліччю нових 
проблем, які треба розв’язати — передусім йому 
треба адаптуватися до незнайомої ситуації. Однак 
усі рішення ухвалюються за нього. 

Правопорушник повинен відповідати за 
свої вчинки, він має перейнятися відповідаль-
ністю, що можливо лише за умови усвідомлення 
зв’язку між діями та їх наслідками. У ситуації, 
коли рішення приймаються за правопорушни-
ка, відповідальність є формальною. Крім того, 
правопорушники схильні будувати логічну схему 
самовиправдання: вина за скоєне переноситься 
на обставини або, навіть, на потерпілого. При 
цьому суперницький характер судового процесу 
тільки закріплює такі стереотипи.

Потреби правопорушника, як не дивно, бага-
то в чому збігаються з потребами потерпілого. 
Правопорушник, особливо це стосується непо-
внолітніх, часто відчуває потребу в підтримці, 
співчутті й розумінні. Він хоче, щоб його вислу-
хали, і при цьому не моралізували з приводу його 
вчинків. Правопорушник переживає сильні емо-
ції: страх, гнів, сором. Він потребує допомоги, 
щоб «стати на шлях каяття», «зцілитися».

Окрім того, правопорушник відчуває потре-
бу контролю над власним життям. На думку 
кримінолога Х. Зера, злочин — це спосіб само-
ствердження шляхом обмеження свободи іншої 
людини. У процесі правосуддя правопорушник 
опиняється в ситуації залежності від рішення 
інших, він не може впливати на власне майбут-
нє. Отже, правопорушник має потребу розви-
вати автономність і внутрішню свободу, яка не 
пов’язана зі свавіллям щодо іншого.

Для правопорушника надзвичайно важливо 
перейнятися відповідальністю: усвідомити свій 
вчинок та дії з виправлення скоєного. На пер-
ший погляд здається, що потреба перейнятися 
відповідальністю в такому сенсі навряд чи може 
турбувати правопорушника. Проте насправді, це 
дає змогу правопорушникові розв’язати й влас-
ні проблеми. Так, осмислення тих негативних 
наслідків, до яких призвела протиправна пове-
дінка, утримуватиме його від повторного злочи-
ну. Можливість виправити власні дії сприятиме 
поверненню особи в суспільство як повноцінного 
його члена.

4.6. Вплив медіації на учасників 
кримінальної ситуації
Результатом медіації є умовне підбиття емоцій-
них та фактичних підсумків кримінальної ситу-
ації, відновлення справедливості у конкретних 
випадках та нормалізація взаємин. Викладене 
вище методологічне підґрунтя програми при-

мирення потерпілих і правопорушників має на 
меті: 

створення можливостей сторонам отрима- 
ти відповіді на важливі для них запитан-
ня, обмінятися інформацією, яка дає змогу 
спростувати стереотипи відносно одна одної 
та досягти порозуміння;
звільнення від емоційної напруги, яку пере- 
живає потерпілий, що сприяє зціленню вна-
слідок визнання несправедливості та матері-
ального відшкодування нанесених збитків;
створення умов, за яких правопорушник  
переймається відповідальністю за власні дії, 
переживає щире каяття й має добру волю від-
шкодувати збитки.

Значення процедури медіації  для 
потерпілого

Після злочину поведінка та емоції потерпі-
лого зазнають кілька фаз: (1) заперечення; (2) 
звинувачення злочинця в тому, що сталося; (3) 
обмірковування ситуації, збайдужіння; (4) обу-
рення, бажання помститися; (5) урівноваження, 
емоційний спад; (6) інтеграція, реалістичне став-
лення до злочину, аналіз своєї ролі.

Проводити процедуру медіації, коли потерпі-
лий перебуває на перших чотирьох фазах, досить 
складно. Медіатор має приділяти особливу увагу 
емоціям потерпілого, готувати його до зустрічі з 
правопорушником. Якщо потерпілий перебуває 
на фазі врівноваження чи інтеграції, проведен-
ня процедури примирення бажане, оскільки це 
допомагає швидше відновити стан потерпілого. 

Під час зустрічі з правопорушником потер-
пілий має можливість розказати йому про свої 
переживання та отримати відповіді на важливі 
для нього запитання. Почуття гніву та відчаю 
часто спричинені тим, що потерпілий не отримує 
відповідей, не може впоратися зі своїми страхами 
та стереотипами. Бажання помститися також є 
результатом обмеженої інформації про право-
порушника. Коли потерпілий розказує про свої 
переживання й бачить, що правопорушник розу-
міє його, відчуває почуття провини й сорому та 
готовий виправити скоєне, — починається про-
цес зцілення потерпілого.

Програму медіації побудовано так, що 
потерпілий має змогу отримати компенсацію за 
завдані збитки. При цьому потерпілий особис-
то бере участь у процесі визначення розмірів та 
строків відшкодування, що сприяє відновленню 
впевненості та відчуття контролю над власним 
життям. 

Варто зазначити, що програма медіації не 
позбавлена ризиків у зв’язку з участю потерпі-
лого в процедурі. Так, обговорення кримінальної 
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ситуації може викликати негативні емоції, 
повторне переживання травматичного досвіду. 
Потерпілий може мати нереальні очікування 
щодо реакції правопорушника на його пережи-
вання, результатом чого є розчарування й зневіра. 
Неадекватне відшкодування завданих збитків чи 
недотримання правопорушником угоди також 
призводять до розчарування.

Значення процедури медіації  для 
правопорушника 

Поведінка правопорушника після скоєння 
злочину змінюється відповідно до кількох фаз: 
(1) заперечення, виправдання; (2) докори сумлін-
ня, пошук «швидкого рішення»; (3) розкаяння, 
прийняття відповідальності; (4) каяття, щире 
бажання попросити вибачення. 

Програма медіації дає змогу врахувати ці 
фази під час роботи з правопорушником. Так, 
на фазі заперечення з правопорушником слід 
працювати окремо, щоб допомогти йому відчу-
ти відповідальність. Якщо цього не трапляється, 
проведення процедури примирення неможливе. 
На фазі докорів сумління медіатор готує право-
порушника до серйозного сприйняття розповіді 
потерпілого. Процедура медіації дає змогу цілком 
задовольнити потреби потерпілого, який пере-
буває на фазі розкаяння чи каяття.

Часто поштовхом до вчинення протиправ-
ної дії є почуття відторгнення. Програма дозво-
ляє уникнути таврування, яке посилює почут-
тя відторгнення, натомість плекає почуття 
«об’єднувального сорому», що стає можливим 
унаслідок донесення до правопорушника пере-
живань потерпілого, з одного боку, й увагою до 
почуттів і проблеми самого правопорушника, з 
другого. У таких умовах правопорушник здатен 
усвідомити ситуацію, у якій опинився потер-
пілий, що, зрештою, стає важливим мотивом 
для зміни поведінки та повернення індивіда в 
суспільство.

Правопорушник має можливість брати 
активну участь у плануванні свого майбутнього 
замість пасивного очікування рішення від інших. 
Унаслідок цього в правопорушника посилюється 
відчуття відповідальності за своє життя та готов-
ність відшкодовувати збитки.

Утім, слід пам’ятати, що програма медіації 
створює й певні перестороги для правопорушни-
ків. Зокрема, правопорушники відчувають страх 
зустрічі з потерпілим. Вони також остерігаються 
того, що потерпілий може використати проце-
дуру примирення для помсти та приниження. 
Правопорушники часто вважають, що потерпі-
лий вимагатиме занадто великої компенсації або 
загрожуватиме їм фізично.

Питання для самоконтролю
Назвіть основні передумови виникнення від-1. 
новного правосуддя.
Які риси відновного правосуддя відрізняють 2. 
його від традиційного карального підходу?
Назвіть основні принципи, на яких ґрунту-3. 
ються програми відновного правосуддя.
Як витлумачують поняття відновного 4. 
правосуддя?
Як визначають поняття «медіація»?5. 
Назвіть основні потреби потерпілого/право-6. 
порушника, що виникають унаслідок кримі-
нальної ситуації.
Як процедура медіації допомагає учасникам 7. 
кримінальної ситуації задовольнити ті потре-
би, що виникають в її результаті? 
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МОДУЛЬ V. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМ 
ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

5.1. Етичні цінності та етичні принципи 
програм відновного правосуддя
Діяльність у межах програм відновного правосуд-
дя ґрунтується на системі цінностей, які сформу-
валися в процесі поглиблення засад відновного 
підходу та напрацювання етичних принципів і 
норм поведінки фахівців. Етичні відносини вини-
кають у процесі реалізації програм відновного 
правосуддя як сукупність зв’язків між медіато-
ром та сторонами конфлікту, між медіатором та 
колегами, між медіатором та організацією, що 
впроваджує програми відновного правосуддя. 
Асоціації та організації, які впроваджують від-
новне правосуддя, намагаються врегулювати ці 
відносини шляхом ухвалення вимог до профе-
сійних обов’язків, дотримання низки моральних 
цінностей, які втілені в Міжнародних етичних 
стандартах, Етичному кодексі у сфері відновного 
правосуддя, Етичному кодексі соціального праців-
ника та медіатора (зокрема, в Етичному кодексі 
медіатора «Українського Центру Порозуміння») 
та інших документах.

Першим кроком до усвідомлення етичних 
засад діяльності медіатора в кримінальних спра-
вах є осмислення й сприйняття цінностей віднов-
ного правосуддя. Деніел Ван Несс (Daniel W. Van 
Ness) у книзі «Відновлення правосуддя» (Restoring 
Justice) визначає чотири нормативні цінності, 
тобто такі, що визначають певний світогляд, на 
якому ґрунтується відновне правосуддя. Перша 

— активна відповідальність (active responsibility), 
що означає ініціативу в просуванні та збережен-
ні відновних цінностей та залагодження прови-
ни, спричиненої поведінкою, що завдала шкоди 
іншим людям. Друга — мирне соціальне життя 
(peaceful social life), яке означає таке реагування 
на злочини, що сприяє встановленню гармонії, 
безпеки та злагоди в громаді. Третя — повага 
(respect), що означає ставлення до всіх учасників 
події злочину та поводження з ними на основі 
визнання цінності їхньої особистості та поваги 
до їхньої людської гідності. Остання — згуртова-
ність (solidarity), що означає активну підтримку 
та єдність, навіть за істотних розбіжностей погля-
дів та думок.

Цілі програм відновного правосуддя та харак-
тер результатів, що їх передбачено досягти, так 
само, як і спосіб їх досягнення, сформувалися 
внаслідок визначення низки процесуальних цін-
ностей, які різною мірою втілено в кожній із 
форм відновного правосуддя. 

Процес характеризується повагою до всіх 
сторін. Він також сприяє активній участі та 
передбачає наснаження всіх залучених осіб до 
безпосереднього спільного обговорення право-
порушення, заподіяної шкоди та необхідних 
варіантів реагування. Він сприяє визначенню 
спільних (а не «призначених зверху») результатів, 
досягнутих шляхом залучення та співробітни-
цтва всіх сторін, яких так чи інакше торкнулася 
подія злочину. Він (процес) також пов’язаний із 
породженням щирих зобов’язань з боку сторін з 
виконання тієї угоди, якої вони спільно досягли. 
Він працює якнайкраще, коли лишається прозо-
рим та передбачуваним, але водночас гнучким та 
відповідним до індивідуальних обставин кожної 
ситуації. Емоційна та фізична безпека учасників 
програм відновного правосуддя є надзвичайно 
важливою. 

Процес повинен сприяти моральному ста-
новленню/розвитку громади: обговорення 
варіантів належної відповіді на подію злочину 
сприяє обговоренню та кращому усвідомленню 
суспільних норм та цінностей, що є загально-
прийнятими в тій чи іншій громаді (формують 
зміст соціальної угоди членів громади, — див. 
вступ до другого розділу посібника «Конфлікти 
та методи їх розв’язання»). Зрештою, процес має 
бути спрямований на реінтеграцію всіх учасни-
ків кримінальної/конфліктної ситуації в громаду, 
тобто їх повернення до життя як повноцінних, 
активних та корисних членів суспільства. 

Отже, процес слід орієнтувати на належне 
реагування на всі питання, пов’язані з подією 
кримінального конфлікту (як причини, так і його 
наслідки), та максимальну підтримку всіх членів 
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громади, на яких вплинула конфліктна (кримі-
нальна) ситуація. 

З огляду на вищезазначене можна виділити 
10 основних процесуальних цінностей, відповідно 
до яких формуються цілі та стандарти проведен-
ня програм відновного правосуддя. Деніел Ван 
Несс виклав їх у такій послідовності: 

прийняття зобов’язань щодо виправлення 1) 
заподіяної шкоди тими, хто несе відповідаль-
ність за її виникнення; 
допомога усім, на кого вплинула подія 2) 
злочину4;
співробітницький підхід у пошуку рішення 3) 
внаслідок право порушення; 
заохочення сторін до щирої участі та ефектив-4) 
ний вплив у відповідь на правопорушення; 
створення можливостей для безпосередньої 5) 
зустрічі в безпечних умовах усіх причетних 
до події злочину осіб для обговорення право-
порушення, заподіяної шкоди та необхідних 
варіантів реагування; 
залучення всіх зацікавлених осіб до безпосе-6) 
редньої участі у відновному процесі та навіть 
у його формуванні5; 
моральне виховання членів громади шля-7) 
хом обговорення норм та цінностей, що 
зумовлюють ті чи інші варіанти відповіді на 
правопорушення;
захист: особлива увага приділяється питан-8) 
ням емоційної та фізичної безпеки сторін;
реінтеграція учасників процесу шляхом 9) 
надання їм можливості та засобів повернен-
ня в громаду як повноцінних та здорових 
членів;
вирішення всіх питань, пов’язаних з подією 10) 
злочину, з максимальною ефективністю6.
Відповідно до наведених цінностей програми 

відновного правосуддя визначають низку стан-
дартів, критеріїв відновного процесу та прин-
ципів, що гарантують реалізацію цінностей у 
межах процесу, та дають змогу більш конкретно 
й детально сформулювати практичні способи їх 
утілення.

4  Багато авторів, які пишуть про відновне правосуддя, 
сформулювали б цю цінність як орієнтованість процесу на 
зцілення всіх уражених злочином сторін.

5  По-справжньому трансформативний процес відновного 
правосуддя передбачає можливість впливу його учасників не 
тільки на результат, але на формулювання цілей та завдань, 
а також змісту, форми, темпу, швидкості та послідовності 
процесу, тобто йдеться про повну передачу відповідальності 
учасникам процедури, як, наприклад, у колах примирення.

6  Ярем Саватський у дослідженні форм правосуддя, що 
спрямоване на зцілення учасників події злочину та громад 
загалом, протиставляє логіку правил та процедур офіційного 
правосуддя, орієнтованого на «розв’язання проблеми», 
логіці громадського правосуддя, що зцілює, орієнтованого на 
усвідомлення та трансформацію відносин та патернів (харак-
теру і способів) життя, які спричинили ту чи іншу проблему. 

Принципи у сфері відновного правосуддя, 
визначені в нормативних актах, стосовно меді-
ації в кримінальних справах (за матеріалами 
Європейського форуму відновного правосуддя):

Принципи, що стосуються інтересів сторін 
(потреб та прав):

Принципи, що стосуються всіх сторін:
Добровільна участь та інформована згода. 
Недискримінація, незалежно від характеру  
справи.
Доступність послуг організацій, що їх нада- 
ють (серед іншого й організацій, які впрова-
джують відновне правосуддя).
Захист уразливих сторін у ході процесу. 
Збереження доступу до традиційних методів  
розв’язання конфліктів/справ (включаючи 
суди).
Повага до цивільних прав та людської гіднос- 
ті кожної особи.
Захист особистої безпеки. 
Принципи, що стосуються сторін, які зазна-

ли збитків:
Уважне ставлення до їхніх потреб та  
почуттів.
Визнання завданої їм шкоди. 
Право на відновлення завданої їм шкоди. 

Принципи, що стосуються осіб, відповідаль-
них за завдання шкоди іншим особам (включаючи 
тих, стосовно кого були застосовані санкції):

Право запропонувати відшкодування до того,  
як це стане офіційною вимогою.
Право на належний процес у судовому розгляді  
справи (включаючи презумпцію невинуватості 
у будь-яких подальших процесуальних діях).
Вимоги до відшкодування збитків, які  
мають бути адекватними/пропорційними, 
по-перше, відповідно до спроможності пра-
вопорушника задовольнити їх, а по-друге, 
відповідно до завданої шкоди.
Вимоги до відшкодування мають ґрунту- 
ватися на повазі до гідності особи, яка їх 
задовольнятиме.

Принципи, що стосуються інтересів місцевої 
громади та суспільства:

Безпека громади має бути підтримана захода- 
ми, що сприяють запобіганню злочинності, 
зменшенню шкоди та соціальній гармонії.
Соціальна солідарність повинна ґрунтува- 
тися на повазі до зумовлених культурою 
відмінностей.
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Соціальна солідарність має забезпечувати  
збереження громадської моралі та повагу до 
закону.

Принципи, що стосуються організацій, які 
працюють поза судовою системою:

Усі зусилля слід спрямовувати на розв’язання 
справи без висунення звинувачення, окрім тих 
випадків, коли рівень завданої шкоди, ризик 
подальшого спричинення шкоди, питання щодо 
громадської політики, неузгодженості фактів чи 
відповідних результатів вимагають відкритого 
судового процесу.

Застосування права свободи вибору на інди-
відуальному чи системному рівнях не має загро-
жувати гарантованим законодавством правам або 
призводити до будь-якої дискримінації.

5.2. Етичні норми в процесі медіації
Професійна етика допомагає медіатору ухва-
лювати більш обґрунтовані й зважені рішен-
ня. Норми професійної етики окреслюють межі 
діяльності медіатора, сприяють усвідомленню 
того, що дозволено, а чого робити не можна 
при виконанні своїх службових обов’язків. У 
зв’язку з тим, що відновне правосуддя є гнучкою 
формою реагування на злочин та відновлення 
стосунків у громаді, з’явилося чимало проце-
суальних форм і процедур відновного право-
суддя. Утім, з позицій етики набагато легше 
користуватися поняттям відновного підходу, 
що враховує спільні принципи та характерні 
риси різноманітних програм та процесів від-
новного правосуддя.

З огляду на вищезазначене основу відновно-
го підходу складає фундаментальна цінність — 
повага до особистості, яка реалізується в 
таких принципах відновного підходу:

Визнання права учасників конфліктної ситу-1. 
ації на розв’язання цієї ситуації, що означає, 
що відновний підхід передбачає наснажен-
ня та активне залучення сторін конфлік-
ту до процесу ухвалення рішення стосов-
но наслідків конфлікту та його виконання. 
Учасники конфліктної ситуації — це ті особи, 
які найкраще обізнані з ситуацією і володі-
ють потенціалом для її найоптимальнішого 
розв’язання конфлікту. Роль професіоналів є 
допоміжною і полягає у тому, щоб створити 
необхідні умови для реалізації потенціалу 
учасників конфлікту. 
Наголошення важливості ролі громади2.  (у 
першу чергу найближчого соціального оточен-
ня сторін конфлікту) у процесі розв’язання кон-
флікту. Громада як сукупність індивідів воло-
діє неабияким потенціалом для полегшення 

процесу розв’язання конфліктної ситуації, 
зокрема це стосується підтримки, яку члени 
громади можуть надавати учасникам кон-
фліктних/проблемних ситуацій. Відтак від-
новний підхід передбачає наснаження й 
активізацію ресурсів громади для розв’язання 
конфліктів.
Увагу зосереджено на розв’язанні конфлікту 3. 
та досягненні порозуміння, а не на встанов-
лення того, хто «правий», а хто «винний», 
адже кожна людина має право на помилку. 
Завдання відновного підходу — створити такі 
умови, щоб учасники конфлікту використа-
ли потенціал конфлікту для особистісного 
розвитку та покращення міжособистісних 
стосунків у майбутньому. 

Усі відновні практики ґрунтуються на певних 
принципах організації процесу:

 1. Визнання важливості почуттів та потреб 
сторін, що виявляється в можливості розпо-
вісти про свої потреби та переживання, бути 
почутим, зустріти розуміння та підтримку.
 2. Прийняття відповідальності за наслідки 
конфлікту — визнання сторонами своєї 
ролі в конфлікті та тих наслідках, до яких 
цей конфлікт призвів; готовність учасників 
ухвалювати рішення та виконувати певні дії 
з усунення наслідків конфлікту.
 3. Активне залучення сторін — надання сто-
ронам повноважень у пошукові та ухваленні 
взаємоприйнятного для них рішення; лише 
учасники конфлікту є компетентними в 
розв’язанні проблеми.
 4. Нейтральність ведучого — ведучий (медіа-
тор, фасилітатори, «хранитель» кола) прагне 
однаково допомогти обом учасникам спору, 
не приймаючи при цьому сторону жодного 
з учасників.
 5. Конфіденційність — всі учасники процедури 
беруть на себе зобов’язання не поширювати 
жодну інформацію, що стала їм відома, без 
згоди іншої сторони.
 6. Добровільність — процедура може відбува-
тися лише за умови добровільної згоди сто-
рін на участь у ній; кожен з учасників може 
відмовитися від процедури на будь-якому 
етапі.

Нейтральність та неупередженість 
медіатора

На особливу увагу заслуговує принцип ней-
тральності, який є одним із засадничих у про-
веденні медіації. На дотриманні принципу ней-
тральності наголошено, зокрема, в Рекомендації 
Комітету Міністрів № R (99) 195, де зазначено, 
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що «медіація проводиться нейтральним чином, 
враховуються обставини справи, а також потреби 
та бажання сторін. Медіатор виявляє належну 
повагу до сторін та наглядає за тим, щоб сторони 
виявляли повагу одна до одної». 

Загалом принцип нейтральності та неуперед-
женості медіатора в кримінальних справах поля-
гає в наданні сторонам однакової можливості 
висловитися та бути почутими. З іншого боку, 
залишаючись нейтральним до сторін, медіатор 
не може бути нейтральним до самої події злочину 
та має визнавати її несправедливість стосовно 
потерпілої сторони.

Практика застосування програм віднов-
ного правосуддя в Європі свідчить про пере-
важне дотримання принципу нейтральності 
та неупередженості медіатора. Так, польський 
кримінально-процесуальний кодекс з метою 
забезпечення неупередженості медіатора перед-
бачає, що «процедуру медіації не може проводи-
ти особа, яка є професійним суддею, прокурором, 
адвокатом, юрисконсультом, а також стажером 
з однієї з цих професій або якщо вона працює в 
суді, прокуратурі чи іншій установі, завданням 
якої є переслідування злочинців». Незважаючи 
на те, що проведення медіації між потерпілим та 
правопорушником в Чеській Республіці є функ-
цією служби пробації, за стандартами роботи, 
працівники цієї служби не повинні виконува-
ти завдання медіації та пробації в одній спра-
ві одночасно. Загалом дотримання принципу 
нейтральності та неупередженості медіатора, 
окрім іншого, залежить від того, наскільки авто-
номним є процес медіації від офіційної правової 
системи.

5.3. Принципи роботи медіатора 
за трансформативного підходу

Підтримка змін
Процес медіації передбачає роботу медіато-

ра з учасниками конфлікту з метою допомогти 
змінити їм якість їхньої взаємодії в конфлікті: 
від негативного й деструктивного до позитив-
ного й конструктивного, відповідно до того, як 
вони досліджують та обговорюють проблеми та 
можливі рішення. У цьому процесі роль медіа-
тора полягає в тому, щоб допомогти учасникам 
конфлікту здійснити особисті позитивні зміни в 
спілкуванні шляхом роздумів, ухвалення рішен-
ня. Медіатору важливо пам’ятати, що зміни 
можуть забезпечити лише учасники конфлікту й 
ніхто інший. Медіатор, який намагається спро-
вокувати такі зміни, насправді гальмує процес 
розв’язання конфлікту. Тому одним із основних 
принципів роботи медіатора є сприяння змінам 
та заохочення їх, а не нав’язування. 

Готовність до змін
Медіатор має бути готовий до коливань то в 

один, то в інший бік. Кожна зі сторін конфлікту 
може демонструвати зміни намірів, настроїв та 
дій у процесі медіації. 

Віра в можливість змін
Як переконує Марк Умбрайт7 з Центру від-

новного правосуддя та миротворчості школи 
соціальної роботи Університету Міннесота у 
фундаментальній роботі «Гуманістична медіація: 
трансформативний підхід до посередництва», 
медіатор навряд чи зможе посприяти особистіс-
ним та міжособистісним змінам у процесі меді-
ації, якщо він не вірить у 

взаємозв’язок усіх речей і загальної людянос- 
ті людства;
важливість присутності посередника та його  
тісного контакту зі сторонами для сприяння 
ефективному розв’язанню конфлікту;
відновлювальну, зцілювальну функцію посе- 
редництва, що втілюється в діалозі та вза-
ємодопомозі людей;
потребу більшості людей жити в злагоді; 
бажання більшості людей змінюватися на  
краще під час набуття життєвого досвіду;
здатність більшості людей знайти джерела  
внутрішньої сили для подолання ворожості, 
для особистісного зростання та допомоги 
іншим людям у схожих ситуаціях;
притаманні всім людям почуття гідності та  
самовизначення, які виявляються у відповід-
ному ставленні до розв’язання конфлікту.

5.4. Етичні стандарти та принципи 
соціальної роботи
Визначальні етичні норми й принципи соціаль-
ної роботи викладено в документі «Етика соці-
альної роботи: принципи й стандарти», схва-
леному Міжнародною федерацією соціальних 
працівників (МФСП) у 1994 р. Елементами її є 
преамбула, у якій стисло обґрунтовано важли-
вість етичної обізнаності як складової частини 
професійної практики соціальних працівників, 
а також «Міжнародна Декларація етичних прин-
ципів соціальної роботи» й «Міжнародні етичні 
стандарти соціальних працівників».

У «Міжнародній  Декларації  етичних 
принципів соціальної роботи» сформульова-
но такі моральні засади професії соціального 
працівника:

7  Згідно з правилами, прізвище має писатися Марк Амбрейт, 
але тут збережений варіант написання, який набув поширення 
після першого перекладу цієї праці Центром судово-правової 
реформи, м. Москва. Див. також посилання в переліку 
використаної літератури.
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«Кожна людина є унікальною цінністю, на яку 1. 
слід зважати й ставитися до неї з повагою». Цей 
принцип відповідає категоричному імперативу 
І. Канта, який він уважав вищим принципом 
етики. Його зміст полягає в тому, щоб ставити-
ся до людини як до мети, а не як до засобу.
«Кожна людина має право на самореалізацію 2. 
такою мірою, щоб це не утискало таке саме 
право інших людей, і зобов’язана робити вне-
сок у добробут суспільства». Цей принцип 
співзвучний «золотому правилу» моралі.
«Кожне суспільство, незалежно від устрою, 3. 
повинно функціонувати так, щоб забезпечи-
ти максимальні блага для його членів».
«Соціальні працівники зобов’язані бути віддани-4. 
ми принципам соціальної справедливості».
«Соціальні працівники зобов’язані спрямо-5. 
вувати здобуті знання й навички на допо-
могу окремим особам, групам людей, гро-
мадам і суспільствам в їхньому розвитку і в 
розв’язанні конфліктів між собою, у відно-
синах із суспільством, а також у подоланні 
наслідків цих конфліктів».
«Соціальні працівники мають надавати якомо-6. 
га ефективнішу допомогу, поради будь-кому, 
хто їх потребує, не маючи несправедливих 
упереджень щодо статі, віку, непрацездат-
ності, расової належності, соціального класу, 
походження, релігії, мови, політичних пере-
конань або сексуальної орієнтації».
«Соціальні працівники поважають права 7. 
людини та груп відповідно до Міжнародної 
Декларації  прав людини Організації 
Об’єднаних Націй та інших міжнародних кон-
венцій, що випливають з цієї Декларації».
«Соціальні працівники ставляться з повагою 8. 
до приватного життя, конфіденційності та 
відповідального використання інформації у 
своїй професійній роботі. Соціальні працівни-
ки поважають виправдану конфіденційність 
навіть тоді, коли законодавство країни супе-
речить цій вимозі».
Усіляке заохочення клієнтів до співпраці, 9. 
інформування їх щодо переваг і можливих 
ризиків обраного напряму дій.
Спільна відповідальність соціальних пра-10. 
цівників і клієнтів за визначення плану дій, 
спрямованих на зміну їхнього життя. Цей 
принцип визнає і можливість використан-
ня примусу, який може бути необхідним для 
розв’язання проблем однієї сторони за раху-
нок інтересів іншої, але тільки після ретель-
ного оцінювання претензій сторін конфлік-
ту. Водночас соціальні працівники повинні 
звести до мінімуму застосування узаконеного 
примусу.

«Соціальна робота несумісна з прямою або 11. 
непрямою підтримкою осіб, груп людей, полі-
тичних сил або силових структур, які вико-
ристовують тероризм, тортури та інші заходи, 
спрямовані на пригноблення людей».
Соціальні працівники повинні ухвалювати 12. 
етично обґрунтовані рішення й дотримува-
тися їх, шануючи положення Міжнародної 
Декларації етичних принципів МФСП, 
Міжнародних етичних стандартів соціаль-
них працівників.

Міжнародні етичні стандарти
 «Міжнародні етичні стандарти соціальних 

працівників» ґрунтуються на положеннях схва-
леного в МФСП 1967 р. «Міжнародного мораль-
ного кодексу професійних соціальних працівни-
ків». У вступі до цього документа йдеться, що 
соціальна робота орієнтується на гуманістичні, 
релігійні та демократичні ідеали й філософські 
концепції, мета яких полягає в задоволенні сус-
пільних потреб і розвитку людського потенціалу. 
Відповідно до цих ідеалів та концепцій соціальні 
працівники повинні:

служити людині заради її добробуту й реалі- 
зації її можливостей;
розвивати й використовувати обґрунтовані  
знання про поведінку людини, серед іншого 
й соціальної;
сприяти розвиткові ресурсів, які б відповіда- 
ли індивідуальним, груповим, національним, 
міжнародним потребам і прагненням;
бути відданими справі заради досягнення  
соціальної справедливості.
У цьому документі сформульовано також 

загальні норми їх етичної поведінки щодо клі-
єнтів, установ і організацій, колег, а також фахові 
стандарти, від дотримання яких залежать ефек-
тивність і результативність їхньої діяльності. До 
цих стандартів залучено:

Загальні норми етичної поведінки1.  соціаль-
ного працівника, які вимагають від нього 
розуміння кожного клієнта (клієнтів), а 
також ситуації та чинників, які впливають 
на їхню поведінку. Відповідно до цих норм, 
соціальний працівник повинен підтримувати 
й розвивати цінності, знання й професійні 
методи соціальної роботи; утримуватися від 
поведінки, яка перешкоджає фаховій роботі; 
визнавати фахові й особистісні обмеження; 
відповідно до своєї компетенції брати участь 
у розробленні соціальної політики й програм, 
які поліпшують якість життя в суспільстві; 
досліджувати й обґрунтовувати соціальні 
потреби, індивідуальні та групові соціальні 
проблеми.
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Норми соціальної роботи стосовно клієн-2. 
тів, відповідно до яких соціальний праців-
ник повинен брати на себе відповідальність 
за клієнтів. Ця відповідальність стосується 
пошуку оптимальних шляхів розв’язання 
проблем клієнтів, відповідальності за наслід-
ки ухвалених рішень.
Відносини соціальних працівників з клієн-

тами мають вибудовуватися на довірі, визнанні 
права на приватне життя та його конфіденцій-
ність, а також на відповідальному використанні 
інформації. Це означає, що збір і використання 
інформації про клієнта неможливі без його осо-
бистої згоди, за винятком випадків, коли клієнт 
не може відповідати за свої вчинки або якщо це 
може серйозно зашкодити іншим особам. Слід 
також забезпечити доступ клієнтів до докумен-
тації соціальних працівників, яка їх стосується.

Соціальні працівники повинні поважати 
наміри клієнтів нести відповідальність за осо-
бисті дії та допомагати з однаковою готовністю 
всім клієнтам. За неможливості надати професій-
ну послугу на таких умовах клієнтам слід повідо-
мити про це в такий спосіб, щоб залишити за 
ними свободу дії.

Соціальне обслуговування має бути спря-
моване й на допомогу клієнтам (групі, громаді) 
досягти самореалізації в максимальному вико-
ристанні свого потенціалу за поваги прав інших. 
Відповідно, «слід допомогти клієнту зрозуміти та 
використати надані послуги для сприяння реалі-
зації його законних бажань та інтересів».

Норми відносин соціального працівника з 3. 
установами й організаціями, які зобов’язують 
соціального працівника працювати і (або) 
співпрацювати лише «з тими установами та 
організаціями, політика, процедури і діяль-
ність яких скеровані на адекватне надання 
послуг і стимулювання професійної практики 
відповідно до етичних принципів МФСП».
Соціальний працівник повинен «відповідаль-

но виконувати встановлені обов’язки і завдання 
установ або організацій, робити внесок у розро-
блення реальної політики, методології та прак-
тики для створення кращих норм і досягнення 
кращих результатів», виступати з ініціативами 
щодо бажаних змін політики, методології та прак-
тики, використовуючи відповідні канали установ 
і організацій. Вичерпавши всі доступні засоби для 
досягнення цілей, він має звертатися до вищих 
органів влади або громадськості, зацікавлених у 
розв’язанні проблеми.

Норми соціальної роботи щодо колег4. , від-
повідно до яких соціальний працівник має 
«визнавати освіченість, професійну підго-
товку й ефективність роботи колег і фахівців 

інших галузей, розширяти співробітництво з 
ними, що має на меті сприяти підвищенню 
ефективності послуг». Аби таке співробіт-
ництво було плідним, слід «визнавати різні 
точки зору й практичний досвід колег із 
соціальної роботи та інших фахівців, вислов-
люючи критичні зауваження в коректній 
формі».
Соціальний працівник повинен «викорис-

товувати й створювати можливості для обмі-
ну знан нями, досвідом і думками з колегами, 
фахівцями інших галузей, а також волонтерами 
з метою взаємного вдосконалення».

Етичним нормам відповідає прагнення соці-
ального працівника привертати увагу відповідних 
організацій до будь-яких порушень професійної 
етики і норм у межах і поза межами його про-
фесійних обов’язків.

Норми професії соціального працівника5. , які 
зобов’язують «обстоювати цінності, етич-
ні принципи, знання й професійні методи 
соціальної роботи, сприяти їх уточненню й 
удосконаленню», підтримувати професійні 
стандарти практики та намагатися поширю-
вати їх.
Етичним обов’язком соціального працівника 

є «захист професії від несправедливої критики». 
Водночас важливо конструктивно аналізувати, 
критикувати теорії, методи й реальну практику 
задля їх удосконалення, стимулювати вироблен-
ня оригінальних підходів і методик, придатних 
для розв’язання проблем, що склалися або вини-
катимуть згодом.

Сформульовані в міжнародних документах 
норми мають загальний характер і не врахову-
ють національних особливостей. Попри це вони є 
етичним підґрунтям розвитку теорії та практики 
соціальної роботи, фахового ухвалення рішення в 
будь-яких стандартних й особливих ситуаціях.

Вітчизняні етичні стандарти 
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної 

роботи (соціальних працівників і соціальних 
педагогів) України — це документ, який скеровує 
здійснення соціальної роботи в багатьох функці-
ональних сферах з метою розвитку потенціалу та 
можливостей особистості, а також задля задо-
волення людських потреб. 

В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної 
роботи України визначено положення, які є для 
фахівців принциповими орієнтирами з питань 
професійної діяльності, виконання службових 
обов’язків, організації взаємодії з клієнтами. У 
документі визначено шляхи розв’язання мораль-
них проблем та ухвалення найбільш адекватного 
професійного рішення в етичних питаннях. 
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1. Етичні принципи діяльності спеціаліс-
тів із соціальної роботи

1.1. Повага до гідності кожної людини. 
Кожна людина є неповторною та унікальною, що 
обов’язково мають враховувати соціальні праців-
ники, не допускаючи жодного прояву зневаги до 
особистості. Кожна людина має право на саморе-
алізацію, яка не призводить до порушення поді-
бних прав інших людей. Соціальна робота є несу-
місною з прямим чи опосередкованим примусом 
клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клі-
єнта або його близького соціального оточення. 

1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. 
Спеціалісти з соціальної роботи спрямовують 
усі свої зусилля, знання та навички на допомогу 
окремим громадянам, сім’ям, групам, спільно-
там та громадам для їхнього розвитку, а також 
з метою розв’язання конфліктів та подолання їх 
наслідків. 

1.3. Толерантність. Спеціалісти з соціальної 
роботи є толерантними до різних емоційних вия-
вів клієнтів, мають належний рівень професій-
ної підготовки, за будь-яких обставин зберігають 
рівновагу, терпимість. Спеціалісти з соціальної 
роботи приймають проблеми й обставини клі-
єнтів незалежно від їхнього способу життя, пове-
дінки, соціального й національного походження, 
статі тощо. 

1.4. Довіра та взаємодія в розв’язанні проблем 
клієнта. Спеціалісти з соціальної роботи співп-
рацюють з клієнтами, намагаючись якнайкраще 
розв’язувати будь-які завдання, з якими вони сти-
каються, з метою задоволення інтересів клієнтів. 
Фахівці сприяють добровільній участі клієнтів у 
процесі надання соціальної послуги. Спеціалісти 
з соціальної роботи мають сприяти максимальній 
самостійності клієнтів у розв’язанні їхніх соціаль-
них проблем та в діях у відповідних соціальних 
ситуаціях; створюють доброзичливу атмосферу 
спілкування з клієнтом. Довіра до спеціаліста з 
соціальної роботи є обов’язковою умовою резуль-
тативної соціальної діяльності. 

1.5. Доступність послуг. Спеціалісти з соці-
альної роботи надають допомогу кожному, хто 
звертається до них за захистом, підтримкою, 
консультацією або порадою, без будь-якої дис-
кримінації щодо статі, віку, фізичних або розу-
мових характеристик, соціальної чи расової при-
належності, віро сповідання, мови, політичних 
поглядів, сексуальної орієнтації. 

1.6. Конфіденційність. Спеціалісти з соці-
альної роботи в будь-якій соціальній ситуації 
інформують клієнтів про те, як забезпечуєть-
ся конфіденційність, чому вона є обов’язковою 
умовою, а також про обмеження задля її дотри-
мання. Обов’язок спеціалістів із соціальної 

роботи — бути конфіденційними, що виключає 
можливість розголошення будь-яких відомостей 
про клієнтів, за винятком тих випадків, коли це 
робиться з їхньої згоди чи в установленому зако-
ном порядку. 

1.7. Дотримання норм професійної етики. 
Спеціалісти з соціальної роботи сприяють фор-
муванню та реалізації заходів соціальної політи-
ки, забезпеченню добробуту людини, спільноти, 
громади, несуть відповідальність за розвиток та 
дотримання професійних норм у розв’язанні 
практичних завдань соціальної роботи. 

2. Норми етичної поведінки спеціалістів 
із соціальної роботи

Норми етичної поведінки спеціалістів із 
соціальної роботи є основою їхньої професійної 
діяльності на засадах загальнолюдських ціннос-
тей та етичних принципів соціальної роботи. 

2.1 .  Етична  поведінка  стосовно 
професії:

2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, 
діяти відповідно до принципів і норм етичної 
поведінки.

2.1.2. Підвищувати якість та ефективність 
соціальних послуг, розвивати професіоналізм у 
соціальній роботі, залучаючи волонтерів (добро-
вільних помічників) до виконання посильних для 
них завдань. 

2.1.3. Бути відповідальним за клієнтів у межах, 
установлених положеннями цього кодексу.

2.1.4. Визначати й з’ясовувати характер та 
причини індивідуальних, сімейних, групових 
соціальних проблем, проблем територіальної 
громади та глобальних соціальних проблем. 

2.1.5. Підвищувати статус соціальної та 
соціально-педагогічної роботи. 

2.1.6. Стимулювати розроблення та впрова-
дження соціальних технологій, методів, методик, 
програм, що спрямовані на покращення якос-
ті життя людини, сім’ї, групи людей, громади, 
спільноти та суспільства.

2.1.7. Визнавати пріоритети професійної від-
повідальності над власними інтересами. 

2.1.8. Роз’яснювати призначення, цілі та 
завдання професійної соціальної та соціально-
педагогічної роботи. 

2.2. Етична поведінка стосовно колег:
2.2.1. Визнавати різні погляди та форми прак-

тичного досвіду колег у соціальній роботі й інших 
фахівців, висловлювати критичні зауваження та 
пропозиції лаконічно й коректно. 

2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу 
професійні дії колег, теоретичні та методичні 
засади їхньої професійної діяльності. 
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2.2.3. Створювати та систематично викорис-
товувати можливості, умови для обміну знання-
ми, досвідом і поглядами з колегами в соціальній 
роботі, фахівцями інших галузей, волонтерами з 
метою вдосконалення власної практики та зба-
гачення інтелектуальних ресурсів професійної 
групи. 

2.2.4. Підтримувати діяльність легалізованих 
професійних об’єднань та асоціацій, що відпо-
відає вимогам чинного законодавства. 

2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність 
своїх колег, не допускати упередженої критики на 
їхню адресу та щодо професії взагалі. 

2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій 
на будь-які порушення положень цього Кодексу. 

2.3.  Етична  поведінка  стосовно 
клієнтів:

2.3.1. Поважати особистість клієнта й гаран-
тувати захист його гідності та прав незалежно від 
походження, статі, віку та внеску в суспільний і 
соціальний розвиток. 

2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта, 
з’ясовувати всі чинники проблеми, що виникла, 
пропонувати оптимальні види професійної діяль-
ності або соціальних послуг. 

2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою 
діяльності спеціалістів із соціальної роботи. 

2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною 
мірою. 

2.3.5. Заохочувати клієнта до взаємодії, яка 
ґрунтується на довірі, співчутті та збереженні 
конфіденційності. 

2.3.6. Визнавати й поважати наміри, відпо-
відальність клієнтів за ухвалене рішення. 

2.3.7. Якщо неможливо надати відповід-
ну соціальну послугу, спеціалісти з соціальної 
роботи зобов’язані повідомити про це клієнтам, 
залишивши за ними право на свободу дій. 

2.4. Етична поведінка стосовно органі-
зацій, з якими соціальні працівники перебу-
вають у взаємодії:

2.4.1. Співпрацювати з тими установами й 
організаціями, наміри та діяльність яких спрямо-
вані на надання соціальних послуг, використову-
вати досвід їхньої роботи як ресурсну можливість 
для підвищення якості допомоги клієнтам. 

2.4.2. Підтримувати та популяризувати парт-
нерські стосунки між організаціями, що здійсню-
ють соціальну діяльність у громаді, суспільстві. 

2.4.3. Забезпечувати професійну звітність 
перед клієнтами та громадськістю про ефектив-
ність і продуктивність роботи шляхом періодич-
них публічних оглядів якості, результативності 
та ефективності послуг, що надаються.

Питання для самоконтролю
Які міжнародні документи регулюють 1. 
етичні стандарти діяльності соціального 
працівника?
Якими є етичні норми щодо клієнтів, колег 2. 
чи організацій?
Назвіть етичні цінності процесу відновного 3. 
правосуддя.
Якими є принципи Етичного кодексу щодо 4. 
сторін, які зазнали збитків? 
Назвіть принципи роботи медіатора в транс-5. 
формативному підході.
Яким чином співвідносяться етичні норми 6. 
у сфері відновного правосуддя та соціальної 
роботи?
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Український Центр Поро-
зуміння запустив сайт «Відновні 
практики в школах» — www.
safeschool.org.ua. Цей сайт 
присвячено відновним прак-
тикам у школах — сучасним 
методам та формам вирі-
шення конфліктів та побудови 
у навчальних закладах атмос-
фери поваги, порозуміння, 
підтримки та співробітництва.

Для тих, хто лише нещодав-
но почув про шкільну медіацію 
чи Кола прийняття рішень і хотів 
би дізнатись про них більше, у 
розділах «Що таке медіація?» 
та «Що таке Коло?» міститься 
детальний опис цих відновних 

практик та успішних історій їх практичного застосування.
У розділі «Що таке Шкільна служба порозуміння?» (ШСП) наведено 

інформацію щодо організаційних та ціннісних засад діяльності служ-
би. Для тих, хто цікавиться можливістю створення ШСП у своїй школі 
стане у нагоді розділ «Як створити ШСП», а в розділі «Як координувати 
діяльність ШСП у школі» Ви знайдете методичні поради й рекомендації 
щодо перших кроків створеної служби.

Розділ «Перелік ШСП» містить у собі інформацію про всі ство-
рені в Україні шкільні служби порозуміння та результати їх діяльності. 
Сподіваємось, у цьому переліку з’явиться і та школа, в якій Ви працю-
єте або навчаєтесь.

Опис тренінгів із відновних практик у школах та форма для їх замов-
лення міститься у розділі «Тренінги».

У розділі «Інші цікаві теми» Ви знайдете інформацію про різнома-
нітні заходи й події, які проводяться з метою популяризації та поширення 
шкільної медіації, або пов’язані з нею.

Крім того, до Ваших послуг «Ресурси» сайту, де зібрано друковані 
видання та Інтернет-ресурси з теми шкільної медіації, зразки докумен-
тів, які використовуються в роботі ШСП та методичні поради з різних 
питань медіаторської практики.

Нарешті, поставити будь-які запитання щодо відновних практик у 
школах і не тільки, або висловити побажання адміністрації сайту, Ви 
зможете, скориставшись послугою «Зворотний зв’язок».

Сподіваємось, користування сайтом буде цікавим і корисним 
для Вас!

Запрацював сайт
«Відновні практики в школах»!

У конфліктній ситуації врятує медіація!
www.safeschool.org.ua




