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Зймфзлліпрщ лднмвлмйірліт вз-

жлафаєрщпя як мгла ж лаиакруайщлі-
хзт козкілмймгіфлзт номбйдк, цм 
вігмбоаеає лд йзхд мплмвлі рдлгдлуії 
жймфзллзт номявів у гдоеаві, а и 
взпрунає ілгзкармомк кмоайщлмгм 
жгмомв’я пупнійщпрва и гає жкмгу 
пномглмжуварз жагайщлі ндопндкрзвз і 
омжвзрмк жймфзллмпрі в каибурлщмку 
[3, п. 1].  

Укоаїла, як і впя пвірмва пнійщлм-
ра ла хйяту вномвагедлля лмвзт 
дсдкрзвлзт жапмбів бмомрщбз жі жйм-
фзлліпры лднмвлмйірліт. Змкодка, у 
пуфаплзт укмват одсмокувалля ывд-
лайщлмї ыпрзуії, мплмвлі ланоякз 
вгмпкмлайдлля номсійакрзкз жйм-
фзллмпрі лднмвлмйірліт вкйыфаырщ: 
гукаліжауіы козкілайщлзт нмкаоалщ; 
хзомкд жапрмпувалля нодвдлрзвлмї 
ноакрзкз, номбауії; ніггмрмвку взпм-
кмквайісікмвалзт кагоів ывдлайщлмї 
нмйіуії, номбауії, пмуіайщлзт ндгагм-
гів, нпзтмймгів, цм пндуіайіжуырщпя 
ла ноакрзфліи омбмрі нм кмодкуії віг-
тзйдлщ у нмвдгілуі гірди ра нігйірків; 
какпзкайщлу уфапрщ гомкагпщкзт 
могаліжауіи у одайіжауії жатмгів ном-
сійакрзкз жймфзллмпрі лднмвлмйір-
літ; нмпріилзи кмлромйщ ж бмку унмв-
лмваедлзт могалів гдоеавз жа пік'я-

кз гоунз пмуіайщлмгм озжзку, а ра-
кме вномвагедлля кдгіауії (віглмв-
лмгм ноавмпуггя). Такзк фзлмк, у 
жанмбігаллі жймфзллмпрі лднмвлмйір-
літ нозикаырщ уфапрщ мкодкі 
пуб’єкрз, які пкйагаырщ пмбмы єгзлу 
пзпрдку жі пнійщлзкз уіййы ра жа-
вгалляк.  

Поз ущмку в Укоаїлі у козкіла-
йщлмку номудпі ндодваеає каоайщлзи 
нігтіг. Дзрзла, яка фдодж пкйаглі 
езррєві мбправзлз вндохд цмпщ 
вкоайа, кмед нмроанзрз жа гоарз ла 
роз омкз. За прарзпрзкмы Гдлномку-
оаруоз, в 70% взнагкат лднмвлмйір-
ліи ноавмнмоухлзк, якзи нмроанзв 
жа гоарз ла промк бійщхд мглмгм омку, 
нмроанйяє у в'яжлзуы нмврмолм [6]. 
Поз ущмку жа кмогмлмк акрзвлм жа-
прмпмвуєрщпя айщрдоларзвлзи хйят 
взоіхдлля кмлсйікрів як жа уфапры 
гмомпйзт, рак і лднмвлмйірліт – кдгі-
ауія (віглмвлд ноавмпуггя). Сакд 
рмку гдрайщлд гмпйігедлля ілпрзруру 
кдгіауії у пзпрдкі ывдлайщлмї ыпрзуії 
є лаоажі акруайщлзк.  

Окодкі апндкрз сулкуімлувалля 
ілпрзруру кдгіауії в кмлуднуії ывдла-
йщлмї ыпрзуії ла лаукмвмку оівлі 
гмпйігеувайзпя у ноауят вірфзж-
лялзт ра жаоубіелзт вфдлзт, жмкод-
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ка: Ю. В Бауйіла, І. А. Вмирыка, 
О. В. Маокмвзфдвмї, Д. Б. Єйзпєєва, 
І. І.  Єкдйщялмвмї, Н. В. Оорзлпщкмї, 
В. Я. Тауія, Н. Туокал, А. А., Шзо-
кзла ра ілхзт. Вмглмфап нзралля ном 
омйщ кдгіауії у псдоі жанмбігалля 
козкілайщлзк ноавмнмоухдлляк 
лднмвлмйірліт оаліхд лд взвфаймпя. 

Дірз у кмлсйікрі ж жакмлмк, рмбрм 
які вфзлзйз козкілайщлі абм агкіліп-
роарзвлі ноавмнмоухдлля, вігнмвіглм 
гм фзллмгм жакмлмгавпрва ра кіела-
омглзт жмбмв’яжалщ Укоаїлз, жмкодка 
Кмлвдлуії ООН ном ноава гзрзлз, 
нмродбуырщ лайделмгм нмвмгедлля ж 
бмку гдоеавз, ж уоатувалляк вікм-
взт, сіжзфлзт ра нпзтмймгіфлзт мпм-
бйзвмпрди, а ракме укмв, в якзт вмлз 
ндодбуваырщ. Нд кдлх ваейзвзк є 
жабджндфдлля жатзпру ноав гірди у 
кмлракрі ж жакмлмк – гірди-нмрдо-
нійзт віг ноавмнмоухдлщ ра лдгбайм-
гм правйдлля ж бмку гмомпйзт, а ра-
кме гірди-пвігків жймфзллзт гіялщ 
[7]. 

Нджваеаыфз ла рд, цм пвір жкі-
лыєрщпя, жкілыырщпя лахі роагзуіилі 
уявйдлля ном хйятз нмндодгедлля 
жймфзллмпрі, кдру і нозжлафдлля нм-
каоалля мпмбак, які вфзлзйз жймфзл, 
кз впд бійщхд нікйуєкмпя ном нозом-
глі ноава йыгзлз, ном вдотмвдлпрвм 
ноава у жатзпрі ноав мпмбз, у рмку 
фзпйі в козкілайщлмку пугмфзлпрві, 
рзк лд кдлхд пакд мпмба, її мпмбзп-
ріпрщ жайзхаєрщпя нмжа увагмы смо-
кайщлзт номудгуо омжпйігувалля і 
пугмвмгм омжгйягу козкілайщлмї 
пноавз [4, п. 16]. 

На пщмгмгліхліи фап кдгіауія є 
мглзк іж лаинмнуйяоліхзт айщрдола-
рзвлзт пнмпмбів водгуйывалля пнмоів 
(кмлсйікрів) у омжвзлдлзт коаїлат 
пвіру. Віл ндодгбафає жайуфдлля нм-
пдодглзка (кдгіармоа), якзи гмнмка-
гає прмомлак кмлсйікру лайагмгзрз 
номудп кмкулікауії, номалайіжуварз 
кмлсйікрлу пзруауіы ракзк фзлмк, 
цмб прмомлз пакмпріилм жкмгйз мб-
оарз рми ваоіалр оіхдлля, якзи жагм-
вмйщлзрщ ілрдодпз і нмродбз мбмт 
уфаплзків пнмоу [8]. 

Звзфаилм, кз кмедкм првдогеу-
варз, цм пзпрдка віглмвлмгм ноавм-

пуггя (кдгіауія) є лмвдймы гйя вір-
фзжлялмї ывдлайщлмї ыпрзуії. Так, ла 
вігкілу віг дсдкрзвлмгм жапрмпувал-
ля кдгіауії жа уфапрі лднмвлмйірліт в 
євомндипщкзт коаїлат, як дсдкрзвлм-
гм жапмбу кмейзвмгм айщрдоларзвлм-
гм взоіхдлля пнмоу ла гмпугмвмку 
драні, в лахіи коаїлі номудп вномва-
гедлля ілпрзруру кдгіауії є лд гм 
кілуя жавдохдлзк і нмродбує жакмлм-
гавфмгм жакоінйдлля. Хмфа и праррды 
124 Кмлпрзрууії Укоаїлз ндодгбафдлм 
кмейзвіпрщ гмпугмвмгм нмоягку вод-
гуйывалля пнмоу.  

Зауваезкм, цм лджваеаыфз ла 
номгукрзвлзи жакмлмрвмофзи номудп 
у оакуопі вкажалмгм нзралля, лаоажі 
жакмлу ном кдгіауіы ла нозилярм, 
цм пвмєы фдогмы гайщкує нмвлмуіл-
лд сулкуімлувалля ілпрзруру кдгіа-
уії в Укоаїлі. Ндмбтіглм жажлафзрз 
ндодвагз ра омйщ кдгіауії пакд у жа-
нмбігаллі жймфзллмпрі лднмвлмйірліт. 
Зваеаыфз ла рми сакр, цм лаифап-
ріхд вндохд лднмвлмйірлі вфзляырщ 
гоіблі коагіекз, рм жабджндфдлля 
укмв нозкзодлля ж нмрдонійзк гм 
нмфарку абм ніг фап пугмвмгм омжгйя-
гу пноавз кмед вояруварз лднмвлм-
йірлщмгм віг козкілайщлмгм каибур-
лщмгм. Такзк фзлмк, првмодлля дсд-
крзвлмї пзпрдкз кдгіауії, яка жлафлм 
омжвалраезрщ пугмву пзпрдку, є мг-
лзк іж ноімозрдрлзт жавгалщ лахмї 
гдоеавз. 

Щм е гм пакмгм рдокілу кдгіауії, 
рм лаукмвуі нм-оіжлмку роакруырщ 
галд нмлярря. Як нозкйаг, І. І. Єкд-
йщялмва жажлафає, цм віглмвлд ноавм-
пуггя бажуєрщпя ла ігдят нозкзодлля 
кмлсйікруыфзт прмоіл, нознзлдлля 
пакмгм кмлсйікру (взкйыфаыфз жапу-
гедлля ра нмкаоалля взлуваруів 
кмлсйікру) хйятмк вжаєклмгм взба-
фдлля, каярря у вфзлдлмку, упвігмк-
йдлля кмоайщлмї ра ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі жа вфзлдлзи жймфзл і 
мбмв’яжку вігхкмгувалля жанмгіялмї 
едорві сіжзфлмї, кмоайщлмї ра кардоі-
айщлмї хкмгз [2].  

Поз ущмку ла гукку Н. В. Оо-
рзлпщкмї, кдгіауія є номудгуомы ла-
йагмгедлля віглмпзл кіе нмрдонійзк 
ра ноавмнмоухлзкмк жа гмнмкмгмы 
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родрщмї лджайделмї прмомлз – кдгіа-
рмоа [5, п. 122]. 

Злафлм хзохд взжлафдлм нмляр-
ря кдгіауії у номдкрі жакмлу «Пом 
кдгіауіы», жмкодка, гмбомвійщла, нм-
жапугмва, кмлсігдлуіила, проукруом-
вала номудгуоа, ніг фап якмї прмомлз 
жа гмнмкмгмы кдгіармоа (кдгіармоів) 
лакагаырщпя водгуйыварз кмлсйікр 
(пніо) хйятмк ндодгмвмоів [1]. Вка-
жалзи номдкр жакмлу взжлафає ноавм-
ві жапагз ра нмоягмк номвдгдлля кд-
гіауії в Укоаїлі. 

Вмглмфап ла мплмві алайіжу лау-
кмвзт ра жакмлмрвмофзт гмомбмк у 
псдоі взвфдлля нмлярря кдгіауії, 
номнмлуєкм аврмопщкд взжлафдлля 
«ывдлайщлмї кдгіауії» ніг якзк пйіг 
омжукірз гмбомвійщлу нмжапугмву 
номудгуоу водгуйывалля пнмоу кіе 
лднмвлмйірлік, якзи вндохд вфзлзв 
ноавмнмоухдлля ра взжлав сакр имгм 
пкмєлля ра ілхмы прмомлмы кмлсйік-
ру, жа уфапрі ра гмнмкмгз родрщмї прм-
омлз (кдгіармоа).  

Вмглмфап номвдгдлзи лакз ала-
йіж номдкру жакмлу ном кдгіауіы, гав 
жкмгу мкодпйзрз ояг мпмбйзвмпрди 
кдгіауії: 

1) кдгіауія кмед жапрмпмвуварз-
пя гйя водгуйывалля пнмоів у оіжлзт 
ноавмвіглмпзлат (агкіліпроарзвлзт, 
гмпнмгаопщкзт, пікдилзт, роугмвзт, 
узвійщлзт ра ілхзт псдоат пупнійщ-
лзт віглмпзл), а ракме у козкілайщ-
лзт номвагедллят (укйагдлля угмг 
ном нозкзодлля кіе нмрдонійзк ра 
нігмжоывалзк, мбвзлувафдлзк); 

2) кдгіармомк кмед бурз бугщ-
яка сіжзфла мпмба, яка кає взцу 
мпвіру ра ніггмрмвку у псдоі кдгіауії; 

3) кдгіауія кмед номвмгзрзпщ 
йзхд жа вжаєклмы жгмгмы прмоіл 
кмлсйікру; 

4) жа жвдолдлля сіжзфлзт абм 
ыозгзфлзт мпіб водгуйывалля пнмоу 
кдгіармомк кмед вігбуварзпя як гм 
жвдолдлля гм пугу рак і ніг фап взкм-
лалля оіхдлля пугу. 

Хмріймпя б лагмймпзрз ла лдабз-
якмку жлафдллі кдгіауії у бмомрщбі жі 
жймфзлліпры лднмвлмйірліт. Агед 
кдгіауія гмнмкагає убдодгрз лднмв-
лмйірліт віг козкілайщлзт нмкаоалщ, 

а мред і жбдодгрз пмуіайщлд і кмоайщ-
лд жгмомв’я нігйірків ра пупнійщпрва. 

Помудгуоа кдгіауії жапрмпмвуєрщ-
пя у взнагку, якцм унмвлмваедлі 
гдоеавлі могалз омжуілыырщ пзруа-
уіы як кдгіабдйщлу, рмбрм кмела 
нознупрзрз кмейзвіпрщ взоіхдлля 
кмлсйікру жа гмнмкмгмы кдгіауії. Нд 
впі козкілайщлі ноавмнмоухдлля, гд 
нмрдонійзи фз ноавмнмоухлзк є лд-
нмвлмйірлік, нігнагаырщ ніг кдгіа-
уіилзи кдталіжк. У бійщхмпрі взнаг-
ків уд жймфзлз, які пнозфзлзйз лд 
ряекі лапйігкз [5, п. 123]. 

Наоажі в Укоаїлі ніггмрмвйдлм 
ніймрлі номдкрз Помгоакз віглмвлмгм 
ноавмпуггя цмгм лднмвлмйірліт, які 
ґоулруырщпя ла віглмвлзт нігтмгат у 
козкілайщлзт номвагедллят і каырщ 
ла кдрі какпзкайщлм оаллє взвдгдл-
ля лднмвлмйірліт іж козкілайщлмгм 
номудпу. Вкажалі ніймрлі номдкрз 
вномвагедлм ла бажі пзпрдкз лагалля 
бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкмгз у хд-
прз одгімлат – Дмлдущкіи, Огдпщкіи, 
Лщвівпщкіи, Лугалпщкіи, Мзкмйаївпщ-
кіи ра Хаоківпщкіи мбйапрят. Ваейзвм 
жауваезрз, цм номгоака жапрмпмву-
єрщпя гм лднмвлмйірліт лд у впіт вз-
нагкат, а йзхд ноз вфзлдллі козкі-
лайщлзт ноавмнмоухдлщ лдвдйзкмї ра 
пдодглщмї ряекмпрі і ндодгбафає жу-
проіф лднмвлмйірлщмгм ж нмрдонійзк 
жа уфапрі кдгіармоа ж кдрмы жабджнд-
фдлля вігхкмгувалля жавгалмї хкмгз 
ра нозкзодлля прмоіл. Такме ваейз-
взкз апндкракз і укмвакз гйя жапрм-
пувалля номгоакз віглмвйдлля гм 
лднмвлмйірліт, які є нігмжоывалзкз у 
вфзлдллі козкілайщлмгм ноавмнмоу-
хдлля є: 

1) лаявліпрщ нмрдоніймї прмомлз; 
2)  взжлалля нігмжоывалзк сак-

ру вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнм-
оухдлля; 

3) вфзлдлля козкілайщлмгм ноа-
вмнмоухдлля вндохд; 

4) лагалля жгмгз нігмжоывал6зк 
ра нмрдонійзк ла уфапрщ в номгоакі 
віглмвйдлля. 

Зажлафзкм, цм лаоажі у номгоа-
кат віглмвйдлля гйя лднмвлмйірліт 
нмпдодглзкакз (кдгіармоакз) є аг-
вмкарз, які номихйз пндуіайщлі куо-
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пз лавфалля ра пнівноауыырщ іж пзп-
рдкмы бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкм-
гз. Оплмвлзк жавгалляк кдгіармоа є 
нозкзодлля нігмжоывалмгм ж нмрдо-
нійзк і лдгмвдгдлля пноавз гм пугм-
вмгм омжгйягу. Поз нмжзрзвлзт од-
жуйщрарат кдгіауії, лднмвлмйірліи 
ноавмнмоухлзк лд бугд нозряглурзи 
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, 
номрд жмбмв’яжалзи вігхкмгуварз 
хкмгу нмрдоніймку. Звзфаилм, ноз-
кзодлля прмоіл пнмоу лд є кілудвмы 
кдрмы кдгіауії, а вігхкмгувалля 
хкмгз нігмжоывалзк нмрдоніймку лд 
жвійщляє ндохмгм віг мбмв’яжків упу-
лдлля номбйдк, які пнозяйз вфзлдл-
лы лзк козкілайщлмгм ноавмнмоу-
хдлля. У жв’яжку ж фзк, лднмвлмйір-
ліи нігмжоывалзи жмбмв’яжалзи ном-
тмгзрз ілгзвігуайщлі номгоакз, які 
омжомбйяырщпя жа уфапрі ноауівлзків 
могалів номбауії, нпзтмймгів, ілхзт 
пндуіайіпрів ра ланоавйдлі ла жлз-
едлля оівля кмлсйікрлмпрі, ікнуйщ-
пзвлмпрі ра кмлромйы жа дкмуіякз у 
лднмвлмйірлщмгм. 

За галзкз Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз бійщхіпрщ ніймрлзт номдкрів 

номгоак віглмвйдлля гйя лднмвлмйі-
рліт є упніхлзкз. Мдгіармоз гмнмка-
гаырщ лднмвлмйірлщмку ра нмрдоні-
ймку жомжукірз мгзл мглмгм, 
ж’япуварз нозфзлз ілузгдлру, цм 
правпя, а нігмжоывалмку взжларз 
номвзлу ра ндодмпкзпйзрз пвмы нм-
вдгілку і впд е ракз гмпяглурз кілуд-
вмї кдрз жупроіфі – нозкзодлля.  

Оред, вномвагедлля кдгіауії в 
Укоаїлі є оярівлзк калармк гйя лд-
нмвлмйірліт, які мпрунзйзпя і вндохд 
вфзлзйз ноавмнмоухдлля, жмкодка, 
лд нмроанзрз жа гоарз, а мред улзк-
лурз козкілайщлмгм каибурлщмгм, 
ндодмпкзпйзрз пвмы нмвдгілку, пакм-
пріилм вігхкмгуварз хкмгу, жавгалу 
ілхіи прмомлі кмлсйікру, ра прарз ла 
хйят взноавйдлля. Вмглмфап воату-
валля жаоубіелмгм гмпвігу у псдоі 
кдгіауії ра жакмлмгавфд жакоінйдлля 
вкажалмгм ілпрзруру в Укоаїлі лд йз-
хд омжвалраезрщ пугмву пзпрдку ра 
нозхвзгхзрщ взоіхдлля пугмвзт 
пнмоів, а и жабджндфзрщ нмвлмуіллд 
сулкуімлувалля цд мглмгм дсдкрзв-
лмгм ланояку жанмбігалля жймфзллм-
прі лднмвлмйірліт — кдгіауії. 
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Кмодлык А. А. Рмйщ кдгіауії в пзпрдкі ывдлайщлмї ыпрзуії 
У праррі жгіиплдлм алайіж пуфаплмгм пралу вномвагедлля кдгіауії в Укоаїлі. Дмп-

йігедлм ноавмві жапагз ра нмоягмк номвдгдлля кдгіауії в Укоаїлі ла мплмві номдкру 
жакмлу ном кдгіауіы. Рмжгйялурм лаукмві нмжзуії цмгм взжлафдлля нмлярря «кдгіа-
уія». Заномнмлмвалм аврмопщкд взжлафдлля рдокілу «ывдлайщла кдгіауія». Зажлафдлм 
ном дсдкрзвліпрщ ніймрлзт номдкрів номгоак віглмвйдлля гйя лднмвлмйірліт, які є 
нігмжоывалзкз у вфзлдллі козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля. Зомбйдлм взплмвмк, цм 
жакмлмгавфд жакоінйдлля кдгіауії в Укоаїлі лд йзхд омжвалраезрщ пугмву пзпрдку ра 
нозхвзгхзрщ взоіхдлля пугмвзт пнмоів, а и жабджндфзрщ нмвлмуіллд сулкуімлувал-
ля цд мглмгм гієвмгм ланояку жанмбігалля жймфзллмпрі лднмвлмйірліт. 

Кйыфмві пймва: жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт, кдгіауія, ывдлайщла кдгіауія, ніймрлі 
номдкрз, жанмбігалля жймфзллмпрі, пнмоз. 

 
 
Кмодлык А. А. Рмйщ кдгзаузз в пзпрдкд ывдлайщлми ыпрзузз 
В прарщд мпуцдпрвйдл алайзж пмводкдллмгм пмпрмялзя ввдгдлзя кдгзаузз в Ук-

оазлд. Иппйдгмвалш ноавмвшд мплмвш з нмоягмк номвдгдлзя кдгзаузз в Укоазлд ла 
мплмвд номдкра жакмла м кдгзаузз. Раппкмродлш лауфлшд нмжзузз мрлмпзрдйщлм 
мнодгдйдлзя нмлярзя «кдгзаузя». Подгймедлм аврмопкмд мнодгдйдлзд рдокзла 
«ывдлайщлая кдгзаузя». Оркдфдла ъссдкрзвлмпрщ нзймрлшт номдкрмв номгоакк 
вмппралмвйдлзя гйя лдпмвдохдллмйдрлзт, кмрмошд явйяырпя нмгмжодвадкшкз в пм-
вдохдлзз нодпрунйдлзя. Сгдйал вшвмг, фрм жакмлмгардйщлмд жакоднйдлзд кдгзаузз 
в Укоазлд лд рмйщкм оажгоужзр пугдблуы пзпрдку з упкмозр одхдлзд пугдблшт пнм-
омв, лм з мбдпндфзр нмйлмудллмд сулкузмлзомвалзд дцд мглмгм гдипрвдллмгм ла-
ноавйдлзя нодгунодегдлзя нодпрунлмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт. 

Кйыфдвшд пймва: нодпрунлмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт, кдгзаузя, ывдлайщлая кд-
гзаузя, нзймрлшд номдкрш, нодгмрвоацдлзя нодпрунлмпрз, пнмош. 

 
 
Korenyuk A. The role of mediation in the juvenile justice system 
The article analyses of the current state of introduction of mediation in Ukraine. The 

legal bases and procedure of mediation in Ukraine on the basis of the draft law on 
mediation have been investigated. The scientific positions concerning the definition of the 
term "mediation" are considered. The author's definition of the term "juvenile mediation" 
is proposed.  

The author formulates a number of features of mediation: 
1) mediation can be used to resolve disputes in various legal relations 

(administrative, economic, family, labor, civil and other spheres of public relations), as 
well as in criminal proceedings (concluding conciliation agreements between the victim 
and the suspect, the accused) 

2) a mediator can be any natural person who has a higher education and training in 
the field of mediation; 

3) mediation can be carried out only by mutual agreement of the parties to the 
conflict; 

4) for the appeal of individuals or legal entities, the settlement of the dispute by the 
mediator may occur both before the appeal to the court and upon execution of the court 
decision. 
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The effectiveness of pilot projects of recovery programs for minors who are suspected 
of committing a crime is noted. It is concluded that the introduction of mediation in 
Ukraine by a rescue rope for minors has stumbled and for the first time committed 
offenses, in particular, not to be imprisoned, which means avoiding the criminal future, 
rethinking their behavior, independently compensating for harm caused to the other side 
of the conflict, and embarking on the path to correction.  

At the same time, taking into account foreign experience in the field of mediation 
and legislative consolidation of this institution in Ukraine will not only relieve the 
judicial system and speed up the resolution of judicial disputes, but also ensure the full 
functioning of another effective crime prevention line of  minors – mediation. 

The legislative consolidation of mediation in Ukraine will not only relieve the 
judicial system and accelerate the resolution of litigation, but also ensure the full 
functioning of another effective direction of prevention of juvenile crime. 

Key words: juvenile delinquency, mediation, juvenile mediation, pilot projects, crime 
prevention, disputes. 
  


