
Підліткова злочинність як соціальна 
проблема існує в українському сус-
пільстві протягом тривалого часу. 
Однак традиційні методи її вирі-
шення не дають бажаного результату. 
Тому в межах курсової роботи деталь-

ніше була розглянута одна 
з практик відновного пра-
восуддя — сімейні групові 
наради, адже в Україні ця 
форма роботи з молодими 
правопорушниками лише 
починає розвиватися і пере-
буває в стадії становлення. 

Сімейні групові наради 
(надалі — СГН) як метод 
вирішення сімейних про-
блем у сфері захисту дітей 
вперше почали викорис-
товувати в Новій Зеландії 
у 80-х рр. минулого століття. 
Застосування цього методу 
поширилось на інші країни 

світу вже в 1990-х рр.
Дослідники Г. Максвел і А. Моріс 

(Gabrielle M. Maxwell and Allison 
Morris) дають таке визначення СГН: 
зустріч, яка відбувається в певний час 
і в певному місці, обраних сім’єю та 
молодою особою, жертвою, міліцією 
та адвокатом, на якій можуть бути 
присутніми будь-які члени сім’ї [1]. 
У законі «Діти, молодь та їхні сім’ї» 
(CFCSA) СГН розглядають як віднос-
но новий шлях прийняття рішення, 
заснований на співпраці між сім’ями 
і професіоналами і корисний у бага-
тьох ситуаціях [2]. Очевидно, що 
немає єдиного визначення СГН 
навіть у межах новозеландської сис-
теми. Джордж Хал Центр (George 
Hull Centre), Торонто, пропонує таке 
визначення СГН: альтернативний під-
хід у роботі з залученням сім’ї у кон-
тексті захисту прав дитини. СГН — це 
культурно-чутливий альтернатив-
ний підхід у захисті прав дітей, який 

дозволяє усім членам сім’ї створити 
план догляду за своєю дитиною від-
повідно до проблем, виявлених служ-
бою соціального захисту дітей [2]. Ця 
дефініція поняття є більш конкрет-
ною, оскільки вказує на цільову групу 
та мету застосування СГН. 

Коріння СГН сягають традицій 
новозеландського племені маорі. 
У 1840 р. був укладений договір між 
британськими колонізаторами та 
племенем маорі, згідно з яким або-
ригени набували прав общини у своїй 
країні. Незважаючи на це, новоство-
рена політична, економічна, соціаль-
на система базувалася на потребах 
місцевого населення. Лише через 
деякий час, здобувши довіру та вплив, 
маорі змогли вплинути на соціальну 
систему в країні [3]. Більшість із них 
вважали, що система соціального 
захисту позбавляє сім’ю та грома-
ду права вирішувати свої конфлікти 
самостійно, нав’язуючи при цьому 
рішення професіоналів [4]. Згідно 
з філософією маорі, поширена на 
Заході практика, у якій обвинувачу-
ваний змушений один, без родин-
ної підтримки, постати перед судом, 
є варварством. Філософія маорі відхи-
ляє західні поняття особистої прови-
ни на користь колективного відчуття 
«сорому» та «відновлення рівноваги» 
або «зцілення». За цією філософією, 
сором полягає в тому, що людина 
може підвести, знеславити свою гро-
маду, адже сором падає на всю гро-
маду, а не на окрему особу. Для маорі 
є зрозумілим, що сором веде до реін-
теграції, тоді як західна вина сприяє 
саморуйнації. Саме тому вони нада-
ють перевагу обговоренню проблем 
у колі сім’ї [2].

Отже, у 1989 р. в Новій Зеландії 
був прийнятий закон «Діти, молодь та 
їхні сім’ї», який на державному рівні 
підтримав модель СГН і надав сім’ї 
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першочергове право обговорювати проблеми та 
шукати шляхи для їх вирішення.

Схожі традиції вирішення проблеми існували 
й у Нідерландах у XVII–XIX сторіччях. Зокрема, 
функціонували неформальні об’єднання неве-
ликих громад, які обирали своїх представників 
для вирішення питань щоденного життя грома-
ди. Це була саморегулююча система соціального 
кон тролю, за допомогою якої люди навчилися 
брати участь у житті громади [5]. Таке стрімке 
поширення сприяло тому, що бралася за основу 
новозеландська модель СГН, але у різних краї-
нах її адаптували відповідно до своїх традицій, 
політичних та економічних бачень. Тому етапи 
проведення СГН також відрізняються залежно 
від країни. 

На нашу думку, найоптимальнішою є модель 
СГН, яку запропонував доктор Л. Гантсман (Dr. 
Leone Huntsman).

Фаза приготування. Передбачає зустріч 
координатора з усіма членами сім’ї та надавачем 
послуг. Головна мета — підготувати всіх учасників 
до наради, надавши їм необхідну інформацію про 
сам процес, а також про сильні і слабкі сторони, 
виявлені залученими професіоналами. Триває 
приблизно від п’яти до восьми тижнів.

Нарада — друга фаза. Зазвичай проводиться 
на вихідних або ж ввечері і триває в середньому 
5,5 години. Додаткову нараду можна організува-
ти на запит сім’ї з метою перегляду плану. Фаза 
включає ще три підфази:

вітання та обмін інформацією: початок кон- 
ференції має ритуальну основу (наприклад, 
молитва), яку обирає сама сім’я. Як члени сім’ї, 
так і координатор беруть участь у цій частині 
конференції. Координатор описує мету кон-
ференції і кожен називає себе. Учасники вста-
новлюють норми для комфортного перебігу 
процедури. Надавачі послуг презентують свої 
звіти і дають відповіді на запитання;
сімейний час, коли члени сім’ї залишають- 
ся наодинці для складання плану та його 
обговорення;
перегляд плану: на останній стадії члени сім’ї  
презентують свої дії, і, у разі необхідності, 
спеціалісти можуть переформулювати або 
додати деякі пункти задля захисту інтересів 
дитини. 

Моніторинг. За моделлю СГН, відповідаль-
на за моніторинг виконання плану сама сім’я. 
Спеціаліст і надалі співпрацюватиме з сім’єю 
і здійснюватиме моніторинг плану, але головна 
відповідальність покладається на сім’ю. Це дуже 

важливо, оскільки для того, щоб сім’я відчувала 
власну значущість, їй необхідно відчути відпо-
відальність. Проте професійний моніторинг теж 
передбачений частиною плану. 

У межах СГН є автоматична процедура пере-
гляду, яку можна здійснити протягом тримісяч-
ного періоду. Ця процедура означає звернення 
будь-кого з членів СГН з пропозицією перегля-
нути план, якщо він не працює, чи вимагає онов-
лення, чи з’явилися нові проблемні питання. Про 
можливість такої процедури координатор пови-
нен розповісти ще на початку СГН [6; 7].

СГН, як одна із практик відновного право-
суддя, спрямована на досягнення таких цілей:

гарантувати безпеку дитині, запобігаючи  
випадкам жорстокості та зневаги;
спонукати і залучати членів сім’ї до створення  
власного плану для підвищення їхньої моти-
вації і полегшення надання фактичних послуг 
дітям та їхнім сім’ям;
посилити і розширити мережу підтримки як  
ззовні, так і всередині сім’ї;
збільшити число дітей і молоді, які б про- 
живали безпечно у своєму найближчому 
оточенні;
створити такі плани догляду за дітьми, які  
б підтримувалися сім’єю та найближчим 
оточенням;
запобігати потраплянню ювенальних справ  
до суду [5].
У новозеландському законі «Діти, молодь 

та їхні сім’ї» сформульовані 16 принципів про-
ведення СГН. Проте ці принципи переважно 
пов’язані з традиціями корінного населення Нової 
Зеландії — племені маорі [10]. Універсальніші 
принципи СГН запропонувало Міністерство 
дітей та сімейного розвитку Великої Британії. 
Пояснення щодо кожного принципу скорочені 
або ж скомпоновані, оскільки трапляється повто-
рення ідентичної інформації.

1) Сім’я має право на отримання повної 
і правдивої інформації про сімейні групові 
конференції:

а) сім’ї повинні надати інформацію про те, 
що таке СГН і чому їм був запропонований цей 
метод; як довго триватиме процедура, які мож-
ливі затримки; б) інформація має відповідати 
запиту сім’ї; в) учасникам наради повинна бути 
надана інформація про те, до кого вони можуть 
звернутися у разі потреби чи з приводу написан-
ня скарги.

2) Сім’я має право бути залученою до процесу 
планування СГН:
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а) координатор має спілкуватися тією 
ж мовою, що й сім’я, поважати релігійні погля-
ди та культуру сім’ї; б) незалежний координатор 
працюватиме над організацією СГН (під «неза-
лежним» слід розуміти координатора, який не 
буде залучатися до прийняття будь-якого сімей-
ного рішення); в) час, місце, дата, список при-
сутніх на СГН мають узгоджуватися з сім’єю; 
г) учасники повинні дати згоду на оприлюднен-
ня інформації, яка є в агентств або яку оприлюд-
нено на зустрічі; д) сім’я вирішує, якою мовою 
проводитиметься СГН (за потреби залучається 
перекладач).

3) Члени сім’ї мають право бути визнані як 
основне джерело прийняття рішень:

а) агентство, яке спрямувало сім’ю на СГН, 
повинне пояснити, які рішення воно зможе під-
тримати, а які — ні, зазначити причину відмови; 
б) будь-хто із членів сім’ї може вимагати участі 
ще якоїсь особи: адвоката, прибічника (ця особа 
не прийматиме рішення, а лише братиме участь 
у процесі); в) сім’ї мають надати фактичну, прав-
диву, безоплатну інформацію про організації, 
спроможні забезпечити її певними ресурса-
ми; г) батьки повинні отримати таку інформа-
цію щонайменше за 24 години до початку СГН; 
д) витрати на перевезення і т. п. у разі потреби 
бере на себе сім’я; е) члени сім’ї, які з певних при-
чин не будуть присутні на нараді, зможуть під-
тримувати зв’язок у будь-який інший спосіб.

4) Сім’ї мають право на приватний сімейний 
час для прийняття рішення:

а) сім’ї повинні мати певний час на обгово-
рення без координатора; б) координатор пови-
нен підготувати необхідне приміщення (у разі 
домовленості — забезпечити харчуванням) для 
сім’ї під час приватного сімейного спілкування; 
в) координатор працюватиме з кожним членом 
сім’ї, у разі дозволу та необхідності, з метою 
розробки найбільш оптимального плану для 
дитини.

5) Сім’я має право безпечно узгодити всі 
рішення та ресурси:

а) організація, яка надає послуги, має пого-
дитися та підтримати реалізацію плану, допоки 
безпека дитини перебуває під загрозою; б) всі 
члени сім’ї та організація, яка стежить за про-
веденням СГН, отримають план проведення 
наради (яких ресурсів потребує сім’я і як буде 
здійснюватися моніторинг) та інформацію про 
час її початку; в) сім’я, організація, яка спряму-
вала на СГН, координатор повинні розробити та 
узгодити план перегляду плану в разі потреби 
та відповідальних за організацію цієї процедури; 

г) всі спроби/зусилля під час зустрічі мають від-
повідати плану сім’ї; сім’ї будуть поінформовані 
про те, хто, коли, яким чином надасть письмову 
відповідь, якщо план або ресурси не будуть узго-
джені під час наради; д) організація, підтримки 
якої потребує реалізація плану, повинна не піз-
ніше ніж за 10 днів повідомити, чи зможе забез-
печити підтримку.

6) Сім’ї мають право бути залученими до 
розвитку СГН:

а) усім сім’ям буде запропонована можливість 
висловитися щодо якості обслуговування під час 
СГН; б) сім’ї повинні мати можливість контакту-
вати з іншими сім’ями, які користувалися такими 
послугами; в) учасники СГН мають право бути 
залученими до процесу вдосконалення та роз-
робки цього напрямку на політичному рівні [8]. 

Застосування методу сімейних групових 
нарад має свої переваги та недоліки. Дослідники 
К. Кунін і Т. Лібесман (Chris Cuneen і Terri 
Libesman) називають такі позитивні аспекти 
застосування СГН:

СГН підкреслюють відповідальність громади  
щодо захисту дитини через приналежність 
кривдника до певної громади;
більша кількість учасників дозволяє розро- 
бити ефективніший план розв’язання про-
блемної ситуації;
модель має здатність легко пристосовуватися  
до різних культур через залучення місцевої 
громади до процесу адаптації;
фінансова перевага проведення СГН: район- 
ний комісіонер корекційних установ Канади, 
які фінансуються державою, зазначає, що СГН 
є економічно вигідними як для держави, так 
і для самих клієнтів [8].

Хоч СГН мають значний потенціал, але існу-
ють і певні загрози. Пенсильванська організація 
«Ріл Джастіс» (REAL JUSTICE) виділяє принаймні 
п’ять потенційних небезпек.

1. Невідповідна підготовка
Підготовка сторін до участі в СГН має пер-

шорядне значення, оскільки є вирішальною при 
встановленні рапорту та довіри між сторонами. 
Фасилітатор повинен готувати сторони до участі 
в діалозі, в якому посередник не займає патерна-
лістської позиції, лише оцінює очікування, потре-
би, бере до уваги людський контекст злочину.

Бажано, щоб фасилітатор СГН завжди 
включав попередні зустрічі з правопорушни-
ком і його сім’єю, потерпілою стороною. Адже 
виключення таких зустрічей значно зменшує 
вплив СГН на сторони, бо учасники наради не 
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відчуватимуть безпеки і щирої готовності брати 
участь у процесі. 

2.  Нечутливість  до  потерпілої 
сторони

В австралійській моделі певні чинники знижу-
ють терапевтичний ефект СГН. Наприклад, група 
правопорушника першою заходить до кімнати 
і влаштовується, що обмежує альтернативу потер-
пілій стороні (інакше б її представники почували-
ся найзручніше та найбезпечніше). Зустріч зазви-
чай розпочинається з розповіді правопорушника, 
зустріч із потерпілою стороною не планується 
раніше зустрічі з правопорушником. 

Тому для того, щоб забезпечити основні 
потреби потерпілої сторони, необхідно врахо-
вувати ці моменти.

3. Тиск із боку дорослих на молодих 
правопорушників

Присутність дорослих на СГН може викли-
кати в молодих правопорушників невпевненість 
та страх висловлювати свої почуття та думки. 
Тиск із боку дорослих змушує правопорушників 
говорити те, що хочуть почути дорослі. Тому дуже 
важливо створити атмосферу довіри та безпеки, 
інакше під час наради домінуватимуть дорослі. 

4. Брак нейтральності
Представники правоохоронних органів, 

школи практично відіграють роль критиків 
у австралійській моделі СГН, виступають як 
«координатори» або ж медіатори. Саме тому вони 
повинні пройти спеціальні тренінги з поведінки 
в конфліктній ситуації та медіації, що допомо-
же їм відкинути роль офіцера служби і зайняти 
нейтральну позицію. Дуже часто представни-
кам правоохоронних органів важко це зробити,  
тому роль фасилітатора може викликати пробле-
ми, які діагностуються й вирішуються завдяки 
моніторингу.

5. Культурний нейтралітет процесу
Якщо новозеландська модель СГН є досить 

гнучкою в процесі, то австралійська модель, 
найпоширеніша в США, є процесом керованим. 
Більшість навчальних посібників радять коорди-
наторам не перейматися через адаптацію процесу 
до культурних особливостей громади. М. Умбрайт 
(Mark S. Umbreit) наголошує, що модель СГН 
(базована на моделі Вагга Вагга, Австралія) 
є ефективною, якщо координатор дотримується 
певної моделі поведінки і учасники довіряють 
координатору. Така негнучкість моделі є серйоз-
ною перешкодою на шляху дотримання принци-

пів відновного правосуддя в багатокультурному 
суспільстві [7].

Тому, застосовуючи СГН, слід зважати не 
лише на переваги, але й на імовірні ризики.

Питання універсальності застосування мето-
ду СГН є суперечливим. Наприклад, Міністерство 
дітей та сімейного розвитку Великої Британії 
визначає такі випадки застосування СГН:

розвиток плану для повернення дитини  
в сім’ю або до найближчого оточення);
створення турботливого середовища для  
молоді з метою її успішного функціонуван-
ня в громаді;
підтримка сім’ї в догляді за дитиною як час- 
тина розвитку сімейної відповідальності;
захист потреб дитини; 
розвиток плану, який сприятиме сім’ї у забез- 
печені захисту дитини [6].
К. Гандерсон (Karin Gunderson) — викла-

дацький партнер у Північно-Західному інституті 
для дітей і сімей в університеті Вашингтонської 
школи соціальної роботи, Сіетл, США, зазна-
чає, що існують декілька ситуацій, у яких СГН 
не є доречними. СГН не варто застосовувати 
у випадках сексуального насильства на ранніх 
стадіях судового слідства, тому що прокурори 
побоюються маніпуляцій жертвою під час СГН 
з боку кривдника. «Прокурори не хочуть, щоб 
ми проводили СГН у таких випадках, але ми не 
згодні. Адже ми все робимо в інтересах захисту 
дитини» [9]. Таку позицію підтримують E. Джонс 
і Ф. Фіннеган (Edward Jones and Frank Finnegan) 
(2003), оскільки лише 5 % справ, пов’язаних із 
сексуальним насильством, були надіслані на СГН, 
при цьому їх дослідження показують, що наради 
і в цьому напрямку також працюють результатив-
но [10]. 

Аналіз новозеландської та австралійської 
моделі СГН показує, що нам не можна обрати одну 
із моделей та адаптувати її в українському сус-
пільстві. Обидві моделі мають як свої позитивні 
сторони, так і негативні, тому потрібно проаналі-
зувати ті аспекти, які є культурно прий нятними 
в нашому суспільстві і відповідають фактичному 
стану речей. Уважно вивчивши позитивні і нега-
тивні сторони австралійської та новозеландської 
моделей, ми розробили змішану модель, яка най-
краще пасує українській системі (див. табл. 1). 
Як ініціаторів проведення СГН найдоцільніше 
виокремити службу у справах дітей, шкільний 
персонал, правоохоронні органи. Щодо останніх 
можуть виникнути проблеми, оскільки право-
охоронні органи — негнучка структура і можуть 
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не сприйняти модель СГН через відсутність її 
закріплення на законодавчому рівні.

 Таблиця 1
Змішана модель СГН

Ініціатори
Служба у справах дітей, пер-
сонал шкіл, правоохоронні 
органи

Учасники
Визначає координатор СГН 
окремо із потерпілою сторо-
ною та правопорушником 

Кількість 
учасників До 10–15 осіб

Підготовка 
учасників

Телефонний контакт + осо-
биста зустріч

Концептуальна 
структура

Заснована на принципах від-
новного правосуддя із засто-
суванням програм прими-
рення та медіації

Кількість членів СГН координатор визнача-
тиме окремо з потерпілою стороною та право-
порушником. Кількість присутніх може варіюва-
тися залежно від конкретного випадку (до 10–15 
учасників). Координатором має виступати третя 
сторона, тобто підготовлений медіатор/фасиліта-
тор, але не представник правоохоронних органів. 
Він встановлює зв’язок зі сторонами спочатку за 
допомогою телефонного зв’язку, а потім домов-
ляється про особисту зустріч. 

Проведення СГН має бути засноване на прин-
ципах відновного правосуддя із застосуванням 
програм примирення та медіації. 

Отже, мета застосування відновної практи-
ки — СГН — полягає в активізації ресурсів сім’ї 
у кризовий період задля формування потенціалу 
сім’ї вирішувати власні проблеми з мінімальним 
залученням сторонньої допомоги. Серед пере-
ваг методу варто зазначити, що він є економним, 
культурно-чутливим, дозволяє розробити більш 
ефективний план за допомогою ширшого кола 
осіб, дозволяє громаді відчути відповідальність за 
долю неповнолітнього. Існують, проте, і ризики, 
які потрібно враховувати під час роботи. 

Незважаючи на те, що СГН в Україні ще не 
досить широко використовуються, вони мають 
великий потенціал розвитку. Про це свідчать уже 
проведені СГН та координатори, які проводять 
СГН у пілотних регіонах України. Для ширшого 
їх впровадження необхідна мотивація громади та 
сприяння з боку державних структур.
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