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АНОТАЦІЯ 

 

Йосипенко С. Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових 

відносинах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Найважливішим питанням теорії та практики розбудови правової держави є 

питання захисту прав і свобод людини, що слугує своєрідним індикатором стану та 

рівня розвитку громадянського суспільства і держави в цілому. 

В Україні останнім часом назріває необхідність підвищення ефективності 

захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав як фізичних так і юридичних 

осіб шляхом їх належної правової регламентації, а також, через формування та 

розвиток адекватного правового механізму захисту таких прав. 

Сьогодні система захисту цивільних прав та інтересів формується за рахунок як 

юрисдикційних способів вирішення спорів, так і за рахунок альтернативних 

(позасудових) способів врегулювання приватно-правових спорів, зокрема медіації. 

В умовах сьогодення питання про визначення можливостей та шляхів 

запровадження медіації в національну систему захисту цивільних прав та інтересів 

особи стає все більш актуальним. 

Завантаження судової системи різними категоріями справ призводить до того, 

що суди «не встигають» належним чином розглядати судові справи та приймати 

об’єктивні та обґрунтовані рішення. Окрім того, на відміну від судового розгляду, 

який є чітко врегульованим, формалізованим, та зосередженим на суті позовних 

вимог та предметі позову, використання медіації надає можливість більш гнучкіше 

підходити до вирішення спору, враховувати всі аспекти спірної ситуації, а також 

унеможливлює виникнення відповідного спору в майбутньому. 
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Право кожного будь-яким незабороненим законом способом захищати свої 

права та свободи від порушень і протиправних посягань гарантоване й 

Конституцією України. 

Відповідно до статті 124 Конституції України – законом може бути визначений 

обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. Закріплення в Основному 

Законі нашої держави даної правової норми відкриває шлях до впровадження 

медіації в Україні, що є усталеною практикою у національних законодавствах усіх 

розвинених держав світу. 

Слід зазначити, що в Україні відбулися перші кроки для запровадження 

медіації, як самостійного способу врегулювання спорів. Мова йде, про спробу 

Верховної Ради України прийняти Закон «Про медіацію», запровадження у ЦПК та 

ГПК України інституту «Врегулювання спору за участю судді», підписання 

Україною Конвенції ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації». 

Разом з тим, у вітчизняних реаліях існує суттєва проблема відсутності 

ґрунтовної нормативно-правової бази регулювання медіації, внаслідок чого 

легальна можливість застосування її як самостійного способу врегулювання 

спорів, у тому числі, приватно-правових спорів, є ускладненою. Це зумовлює 

потребу в науковій розробці теоретичних засад впровадження медіації з 

урахуванням відповідної зарубіжної практики в контексті перспектив її адаптації в 

Україні. 

Дисертація присвячена системному науковому аналізу питання щодо 

можливості застосування медіації при врегулюванні приватно-правових спорів, 

визначенні ефективності правового регулювання цього способу врегулювання 

приватно-правових спорів та розробці пропозицій і рекомендацій щодо подальшого 

вдосконалення і правильного застосування законодавства про медіацію. 

У роботі досліджуються питання присвячені теоретико-правовим основам 

формування медіації як самостійного способу врегулювання спорів у приватно-

правових відносинах. А саме, встановлено історичні передумови виникнення та 

розвиток інституту медіації, поняття та правову природу медіації, види та моделі 
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медіації. Визначено учасників медіації, принципи медіації та аргументовано порядок 

застосування останньої. 

Дослідження генези становлення та розвитку медіації дозволяє подивитися на 

інститут медіації як на особливий правовий феномен, який еволюціонував як 

примирна процедура, яка застосовувалася з метою збереження миру та стабільності 

до самостійного способу врегулювання спору, набуваючи більшої або меншої ваги 

залежно від стану розвитку суспільних відносин. 

В роботі аргументовано положення про необхідність застосування медіації для 

врегулювання приватно-правових спорів. Прийняті на законодавчому рівні 

відповідні правові норми щодо мирного врегулювання спору - глави 4 ЦПК та ГПК 

України – «Врегулювання спору за участю судді» є, з одного боку, першим кроком 

для запровадження медіації в Україні, а з іншого, системний аналіз норм інституту 

врегулювання спору за участю судді та інституту медіації свідчить про те, що ці 

інститути є різними за змістом та порядком застосування. Тому, існує потреба в 

доопрацюванні процесуальних правових норм, які регулюють дані правові 

відносини. 

Шляхом окреслення відповідних правових ознак, в дисертаційному 

дослідженні, удосконалено визначення поняття медіації – це самостійний, 

неформалізований, добровільний, позасудовий спосіб врегулювання спору шляхом 

переговорів за участі нейтрального одного або декількох медіаторів з метою 

досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання спору. 

Аргументовано, що медіація проводиться медіатором на підставі укладення 

договору про проведення медіації. Сторонами даного договору є сторони спору та 

медіатор. 

Сторонами спору, які використовують медіацію, можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи, в тому числі, органи публічної влади. Медіація може мати місце 

між двома і більше сторонами спору і здійснюватися одним або декількома 

медіаторами. 

Медіатором може бути: лише фізична особа, яка наділена  повним обсягом 

цивільної правосуб’єктності; така особа має бути незалежною та неупередженою у 
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здійсненні медіації; є громадянином України; вільно володіє державною мовою; 

пройшла відповідне навчання та професійну підготовку і отримала диплом або ж 

сертифікат медіатора; досягла 25-ти річного віку; має вищу юридичну освіту; 

внесена до загальнодержавного Реєстру медіаторів; особа, яка немає судимості за 

вчинення умисного злочину або, якщо ця судимість погашена і знята у 

встановленому законом порядку; наділена високими морально-діловими якостями 

для здійснення медіації. 

Запропоновано положення про те, що медіатор може здійснювати свою 

діяльність через індивідуальне бюро медіатора або об’єднане бюро медіаторів (центр 

медіаторів), при чому, у правовідносинах індивідуальне бюро медіатора виступає як 

фізична особа – підприємець, а об’єднане бюро медіаторів – як юридична особа – 

суб’єкт підприємницької діяльності. 

Набули подальшого розвитку положення про те, що послуги з медіації, які 

надаються медіатором є оплатними, а також, положення про існування та 

проведення медіації лише на професійній основі (професійної медіації). 

Виокремлено наступні стадії медіації: пропозиція про можливість використання 

медіації; укладення договору про проведення медіації; проведення медіації; 

укладення медіаційної угоди та її виконання; припинення медіації. 

Запропоновано авторське визначення медіаційної угоди, під якою слід розуміти 

письмову угоду, укладену сторонами спору за результатами проведення медіації у 

разі врегулювання спору в порядку передбаченому Законом України «Про 

медіацію». За правовою природою медіаційну угоду слід розцінювати як цивільно-

правовий договір. 

Визначено та аргументовано положення про необхідність імперативного 

закріплення правової норми щодо строку проведення медіації. Проведення медіації 

не повинно перевищувати три місяці. 

Обґрунтовано те, що медіація проводиться на основі принципів медіації. 

Окреслено наступні принципи медіації: загальноправові та спеціальні. Спеціальні: 

галузеві та міжгалузеві, а галузеві, в свою чергу класифікуються на приватноправові 

(принципи медіації приватних галузей права) та публічноправові (принципи медіації 
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публічних галузей права) принципи медіації. Принципи медіації у своїй сукупності 

утворюють певну систему, яка забезпечує функціонування медіації загалом. 

У дисертації досліджено, також, особливості запровадження медіації, як 

самостійного способу врегулювання окремих категорій приватно-правових спорів – 

у сімейних правовідносинах, при врегулюванні корпоративних спорів та спорів у 

сфері інтелектуальної власності. 

Встановлено, що значний обсяг сімейних спорів знаходиться поза межами 

правового регулювання, а основним орієнтиром для примирення виступають не 

лише норми права, а й норми моралі, тому застосування сімейної медіації є найбільш 

конструктивним самостійним способом їх врегулювання, який, здебільшого, 

завершується позитивним результатом. Проте, не всі сімейні спори можна 

врегулювати використовуючи медіацію, оскільки СК України окреслює категорію 

сімейних спорів, які підлягають вирішенню виключно юрисдикційними органами, в 

тому числі й судом, наприклад, ст.ст.40, 41 СК – шлюб, який визнається недійсним 

за рішенням суду, шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду, 

глава 18 СК – усиновлення. 

Застосування медіації є ефективним і для врегулювання корпоративних спорів. 

Такі спори можуть виникати на підставі статуту або ж договору і стосуватися, 

зокрема: спорів, які пов’язані з корпоративним управлінням; спорів між 

засновниками товариств з приводу скликання загальних зборів чи порушення 

порядку скликання загальних зборів та визначенням кворуму на загальних зборах 

учасників господарського товариства; спори щодо діяльності наглядової ради чи 

визнання недійсними її рішень; спори, пов’язані з внесенням змін та доповнень до 

установчих документів юридичної особи; спори, пов’язані з виключенням чи 

включенням учасника у господарське товариство; спори щодо виплати дивідендів, 

активів учасникам товариства тощо. 

Аргументовано, що медіація у сфері інтелектуальної власності може 

застосовуватись у випадках: при врегулюванні спорів, що виникають у зв’язку з 

використанням об’єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника (автора, 

творця, винахідника або ж особи, якій належать права інтелектуальної власності 
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відповідно до договору чи закону); спори, що виникають у разі порушень прав 

інтелектуальної власності; спори, що виникають при ліцензуванні та передачі прав 

інтелектуальної власності; спори, що виникають у зв’язку з укладенням та 

виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; спори, що виникають 

щодо надання правовласником дозволу третім особам на використання об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Ключові слова: альтернативні способи вирішення спорів, медіація, медіатор, 

сторони медіації, договір про проведення медіації, медіаційна угода, принципи 

медіації, моделі медіації. 

 

SUMMARY 

 

Iosypenko S. T. Mediation as a way of resolving disputes in private legal relations. – 

Manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 – civil law and civil 

process; family law; international private law – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The most important issue in the theory and practice of development of the rule of law 

is the protection of human rights and freedoms, which is an indicator of the state and level 

of development of civil society and the state as a whole.  

In Ukraine, there is need to increase the effectiveness of the protection of violated, 

unrecognized or contested rights of individuals and legal entities via their proper legal 

regulation, as well as via the formation and development of an adequate legal mechanism 

for the protection of such rights.  

Nowadays, the system of protection of civil rights and interests is being formed due to 

both jurisdictional dispute resolution, and the created opportunity to exercise the right to 

appeal to alternative (out-of-court) methods of private-law disputes settlement, in particular 

mediation.  



 8 

 
Nowadays the question of determining the possibilities and ways of implementing 

mediation into the national system of person`s civil rights and interests protection becomes 

more relevant. 

Overloading of the judicial system by different categories of cases leads to the fact 

that courts "need more time" for considering cases properly and passing an impartial and 

substantiate verdicts. Moreover, unlike litigation, which is clearly regulated, formalized, 

and focused substantially on the legal actions and the subject of suit, the use of mediation 

allows a more flexible approach to the resolution of the dispute, takes into account all 

aspects of the contentious situation, and also prevents the occurrence of a relevant dispute 

in the future.  

Everyone is empowered by law to protect their rights and freedoms from violations 

and unlawful encroachments.  

According to Article 124 of the Constitution of Ukraine - the law may determine a 

mandatory pre-trial procedure of dispute settlement. The consolidation in the fundamental 

law of our state of this legal norm opens the way to the implementation of mediation in 

Ukraine, which is a well-established practice in the national laws of all developed countries 

of the world. 

It should be noted that in Ukraine the first steps have been taken to implement 

mediation as an independent way of dispute settlement. We are talking about the attempt of 

the Verkhovna Rada of Ukraine adopt the Law «On Mediation», the implementation of the 

institute «Regulation of a dispute involving a judge» in the Code of Civil Procedure of 

Ukraine and the Code of Commercial Procedure of Ukraine, and the signing by Ukraine of 

the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from 

Mediation. 

At the same time, in the national realities there is a significant problem of the lack of a 

legal and regulatory framework for mediation regulation. As a result the legal possibility of 

using mediation as an independent way of dispute resolution, including private legal 

disputes are complicated. This necessitates the scientific development of the theoretical 

principles of implementation of mediation, taking into account the relevant foreign practice 

in the context of the prospects for its adaptation in Ukraine. 
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The thesis provides the systematic scientific analysis of the possibility to use 

mediation in the private-legal disputes adjustment. It determines effectiveness of legal 

regulation of this method in private-legal dispute settlement, as well as offers suggestions 

and recommendations for the further improvement and development of applying the 

legislation on mediation. 

The dissertation researches issues of theoretical and legal backgrounds of mediation 

being formed as an independent way of resolving disputes in private legal relations. 

Namely, historical backgrounds of establishing and developing of the institute of 

mediation, the concept and a legal nature of mediation, types and models of mediation. The 

paper determines participants and the principles of mediation and rationalize the procedure 

for its application. 

Research of issue the formation and development of mediation allows us to look at the 

institute of mediation as a special legal phenomenon. This institute has evolved as a 

conciliatory procedure, which was used in order to preserve peace and stability to 

independent way to resolve the dispute, thereby acquiring more or less importance 

depending on the state of social relations. 

The necessity of using the mediation in order to regulate private legal disputes was 

rationalized in the research. Adoption at the legislative level of the relevant legal rules 

concerning a peaceful dispute regulation - Chapter 4 of the Code of Civil Procedure of 

Ukraine and the Code of Commercial Procedure of Ukraine - "Regulation of a dispute 

involving a judge", on the one hand, is the first step to implement mediation in Ukraine. On 

the other hand, systematic analysis of the legal rules of the institute of settlement disputes 

involving a judge and the institute of mediation  shows that those institutes have different 

content and application procedure. Therefore, there is a need to improve existing legal 

norms which regulate these legal relations. 

By outlining the relevant legal features, it was improved the definition of the 

mediation concept in dissertation research. In particular mediation - is an independent, 

unformalized, voluntary, extrajudicial way of settling a dispute by negotiating with the 

participation of neutral one or more mediators in order to reach by parties a mutually 

agreed dispute solution. 
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It is rationalized that mediation is conducted by a mediator on the basis of mediation 

agreement. The parties of this agreement are the parties of the dispute and the mediator. 

Parties of the dispute using mediation can be both natural persons and legal entities, 

including public authorities. Mediation may be conducted by two or more parties to the 

dispute and may be carried out by one or more mediators. 

It was determined that a mediator can be: only a natural person with the full civil 

personality; such person should be independent and impartial in the mediation; have 

citizenship of Ukraine; fluent in the state language; person who has received appropriate 

education and professional training and has received a diploma or a mediator certificate; 

person who has reached 25 years age, has a law degree and included in the national 

Register of mediators; mediator must  be a person who has no criminal record for 

committing an intentional crime or, this conviction is canceled or withdrawn in accordance 

with the law;  mediator should have an appropriate moral and professional qualities for 

mediation.  

Next statement is offered: mediator may operate from his personal mediator’s office 

or united mediation agency (mediation center). Moreover, in the legal relations the personal 

mediator’s office acts as an individual - entrepreneur, and the united mediation agency - as 

a legal entity - the subject of business activity. 

The further research proves the statements that mediation service shall be paid, and 

provisions concerning only professionally based mediation (professional mediation) shall 

be applied in Ukraine.    

The following stages of mediation are distinguished: proposal on the possibility of 

using mediation; conclusion of a contract on mediation; conducting mediation; conclusion 

of mediation agreement and its implementation; termination of mediation. 

The author provides the genuine definition of “mediation agreement”. A mediation 

agreement is a written agreement concluded by the parties of a dispute according to the 

results of mediation in the event of a dispute settlement in accordance with Law of Ukraine 

«On Mediation». Mediation agreement should be regarded as a civil-law agreement 

according to legal nature. 
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The research paper also suggests and provides arguments to envisage in legislation the 

imperative rule of law concerning the terms of the implementation of mediation. Mediation 

should not exceed three months. 

It is justified that mediation is conducted on the basis of the principles of mediation. 

The following principles of mediation are outlined: general and special. Specials: sectoral 

and intersectoral, and sectoral in turn, are classified into private-legal (principles of 

mediation of private branches of law) and public-legal (principles of mediation of public 

branches of law) principles of mediation. The principles of mediation form a system that 

ensures the functioning of mediation in general. 

The research examines special aspects of mediation implementation as independent 

way to regulate certain categories of private legal disputes such as family relations, 

corporate disputes and intellectual property disputes. 

It is established that a considerable amount of family disputes is out of legal 

regulation, and not only the norms of law but also the norms of morality are the main 

guideline for reconciliation. So the use of family mediation is the most constructive 

independent way of resolving them. This method mostly ends with a positive result. 

However, not all family disputes can be settled via mediation, as the Family Code of 

Ukraine outlines the category of family disputes that are be resolved exclusively by 

jurisdictional organs, including the court, for example, Article 40, 41 of Family Code of 

Ukraine - marriage, which is declared invalid by court decision, marriage which can be 

declared invalid by court decision, Chapter 18 of Family Code of Ukraine – adoption. 

The use of mediation is also effective in resolving corporate disputes. Such disputes 

may arise on the basis of a charter or contract and may relate, in particular: disputes related 

to corporate governance; disputes between the founders of companies concerning 

convening a general meeting or violating of order of convening a general meeting and 

determining a quorum of members at a general meeting; disputes concerning activities of 

the Supervisory Board or invalidation of its decisions; disputes related to amendments to 

the constituent documents of a legal entity; disputes related to the exclusion or inclusion of 

a participant in a company; disputes regarding payment of dividends or assets to members 

of the company, etc. 
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It is rationalized that mediation in the area of intellectual property can be applied in 

the following cases: in the settlement of disputes arising out of the use of intellectual 

property without the copyright owner consent  (author, creator, inventor or person who has 

intellectual property rights under a contract or law); disputes arising from infringements of 

intellectual property rights; disputes arising from the licensing and transfer of intellectual 

property rights; disputes arising out of the conclusion and execution of contracts 

concerning intellectual property, in particular, agreements on the disposal of intellectual 

property rights; disputes arising from the granting of permission by rights holder for the use 

of intellectual property to third parties. 

Key words: alternative ways of resolving disputes, mediation, mediator, parties to a 

mediation, mediation implementation agreement, mediation agreement, principles of 

mediation, modeles of mediation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Найважливішим питанням теорії та 

практики розбудови правової держави є питання захисту прав і свобод людини, 

що слугує своєрідним індикатором стану та рівня розвитку громадянського 

суспільства і держави в цілому. Здійснення в Україні соціально-економічних, 

політичних та правових перетворень зумовлює необхідність підвищення 

ефективності захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав як фізичних 

так і юридичних осіб шляхом їх належної правової регламентації, а також, через 

формування та розвиток адекватного правового механізму захисту таких прав. 

Захист прав та законних інтересів може здійснюватися різними способами, 

які особа вправі вільно обирати. Право кожного будь-яким незабороненим 

законом способом захищати свої права та свободи від порушень і протиправних 

посягань гарантоване основним законом держави - Конституцією України. 

Сьогодні, система захисту цивільних прав та інтересів представлена не лише 

відповідними органами державної влади і складається з юрисдикційних способів 

захисту таких прав, але й включає можливість захисту цивільних прав шляхом 

використання неюрисдикційних способів захисту врегулювання приватно-

правових спорів, в тому числі, і медіацію. 

За останні десятиліття медіація як спосіб врегулювання спорів нормативно 

закріплена не лише в законодавстві держав англо-саксонської правової системи - 

США, Канади, а й застосовується як самостійний спосіб врегулювання спорів у 

законодавчих актах європейських держав та країн СНД, наприклад, у Німеччині 

Закон «Про підтримку медіації та інших форм позасудового врегулювання 

конфліктів», у Литві Закон «Про медіацію в цивільних спорах», в Румунії Закон 

«Про медіацію та організацію професії медіатора», у Болгарії, Білорусі, 

Казахстані Закони «Про медіацію», в Австралії Акт «Про медіацію», у Франції 

правові норми з медіації розміщені у процесуальних актах – розділ VI Цивільно- 
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процесуального кодексу Франції, правові положення якого спрямовані на 

врегулювання відносин медіації. 

Щодо України, то у чинному процесуальному законодавстві відбулися перші 

спроби запровадження медіації у ЦПК та ГПК України (глави 4 даних 

законодавчих актів – Врегулювання спору за участю судді), внесені відповідні 

зміни й в Конституцію України, зокрема у ст.124, яку доповнено наступною 

правовою нормою – «Законом може бути визначений обов’язковий досудовий 

порядок урегулювання спору», відбулися спроби прийняття й самостійного 

Закону «Про медіацію», який би врегулював відповідні правові відносини. 

Проте, такі зміни у законодавчих актах України не спростили, а ще більше 

ускладнили можливість використання медіації сторонами спору, у зв’язку з чим 

виникло багато суперечливих правових позицій. Наприклад, хто такий суддя-

медіатор; які вимоги до нього ставляться; на якій стадії судового процесу 

можливе застосування медіації та багато інших. Тому, серед науковців й 

практиків виникають дискусії з приводу використання медіації, оскільки, немає 

однозначності у розумінні правової природи медіації, її змісту та особливостей 

застосування. 

Наведені аргументи підтверджують значущість обраної тематики, її 

теоретико-прикладне значення. 

Сформульовані у дисертаційній роботі теоретичні висновки, практичні 

рекомендації та інші результати дослідження ґрунтуються на працях українських і 

зарубіжних правознавців дореволюційного, радянського і сучасного періодів: 

А.Я. Анцупова, В.М. Баранова, О.О. Бєлікова, О.М. Бобрової, Н.Л. Бондаренко-

Зелінської, Є.О. Борисової, Г. Брука, С.В. Васильчака, А.О. Горової, В.А. Жмудь, 

В.В. Землянської, Г. І. Єрьоменко, С.І. Калашникової, Р.Г. Коваля, О.О. Кармази, 

С.Я. Фурси, Н.Н. Леннуара, К.В. Михайлової, Ю.А. Михальського, Г.О. Огренчук, 

Н.П. Осіпової, І.В. Панової, Т.О. Подковенко, Ю.Д. Притики, О.М. Спектор, 

Н.М. Стефанишин, А.І. Шипилова, В.Ф. Яковлева та інших видатних вчених та 

практиків. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі міжнародного приватного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах наукової теми «Правові засади співпраці України 

з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», що є частиною 

планової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (№ державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

виявленні та вирішенні комплексу теоретичних і практичних проблем пов’язаних 

із застосуванням медіації при врегулюванні приватно-правових спорів, визначенні 

ефективності правового регулювання цього способу врегулювання приватно-

правових спорів та розробці пропозицій і рекомендацій щодо подальшого 

вдосконалення і правильного застосування законодавства про медіацію. 

Для досягнення вказаної мети дослідження були поставлені такі завдання: 

- виявити історичні передумови формування медіації в Україні та дослідити 

історію її становлення та розвитку на певному історичному етапі; 

- визначити поняття та правову природу медіації; 

- окреслити види та моделі медіації, їхні переваги та недоліки; 

- дослідити правовий статус учасників медіації; 

- з’ясувати порядок організації та проведення медіації; 

- розглянути перспективи інституціоналізації медіації у сімейних 

правовідносинах; 

- дослідити особливості застосування медіації для врегулювання 

корпоративних спорів; 

- охарактеризувати можливості запровадження медіації для врегулювання 

спорів у сфері інтелектуальної власності; 

- на підставі всебічного та повного дослідження теоретичного, нормативного 

і практичного матеріалу виробити та сформулювати конкретні пропозиції, 
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спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України у сфері правового 

регулювання медіації. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які виникають 

у зв’язку із застосуванням медіації при врегулюванні приватно-правових спорів. 

Предметом дослідження є медіація як спосіб врегулювання спорів у 

приватно-правових відносинах, відповідні нормативно-правові акти, вітчизняні та 

зарубіжні наукові джерела як прояв доктринальних положень та юридична 

практика. 

Методи дослідження, що використовувалися в процесі здійснення 

дисертаційного дослідження, були обрані відповідно до мети і завдань 

дослідження, з урахуванням його об’єкта та предмета. 

Були використані дві групи методів наукового пізнання – загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання правових явищ, зокрема: 

- історичний метод використовувався при дослідженні історії виникнення та 

розвитку медіації в різні історичні періоди (підрозділ 1.1 дисертації); 

- діалектичний метод пізнання допоміг визначити поняття медіації та її 

юридичну природу (підрозділ 1.2 дисертації); 

- формально-логічний метод надав можливість дослідити порядок організації 

та проведення медіації (підрозділи 2.1 дисертації), а також допоміг сформулювати 

висновки у відповідності до мети дисертаційного дослідження; 

- системно-структурний метод допоміг визначити самостійне місце медіації в 

системі альтернативних способів вирішення спорів (розділ 1 дисертації); 

- дедуктивний метод використовувався у процесі дослідження, а також для 

тлумачення та розкриття змісту різних положень законодавства про медіацію 

(розділ 2 та розділ 3 дисертації); 

- аналізу та узагальнення – при дослідженні матеріалів практики, сукупності 

наукових позицій пов’язаних з дослідженнями медіації; 

- порівняльно-правовий метод дозволив провести співвідношення медіації з 

іншими способами вирішення приватно-правових спорів (підрозділ 1.2 

дисертації). Вказаний метод застосовувався також при порівнянні окремих 
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положень законодавства про медіацію романо-германської та англо-саксонської 

правових систем; 

- техніко-юридичний метод застосовувався при формулюванні пропозицій 

щодо закріплення нових та удосконалення чинних правових норм. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших в 

українській юридичній науці комплексним науковим дослідженням, в рамках 

якого проаналізовано, узагальнено та визначено особливості медіації як способу 

врегулювання спорів у приватно-правових відносинах. 

На основі проведеного дослідження сформульовано такі наукові положення, 

висновки та пропозиції, що виносяться на захист: 

Уперше: 

1. Аргументовано положення про необхідність застосування медіації для 

врегулювання приватно-правових спорів. Прийняття на законодавчому рівні 

відповідних правових норм щодо мирного врегулювання спору - глави 4 ЦПК та 

ГПК України – «Врегулювання спору за участю судді» є, з одного боку,  першим 

кроком для запровадження медіації в Україні, а з іншого, системний аналіз норм 

інституту врегулювання спору за участю судді та інституту медіації свідчить про 

те, що ці інститути є різними за змістом та порядком застосування. Тому, існує 

потреба в доопрацюванні процесуальних правових норм, які регулюють дані 

правові відносини. 

2. Запропоновано положення про те, що медіатор може здійснювати свою 

діяльність через індивідуальне бюро медіатора або об’єднане бюро медіаторів 

(центр медіаторів). У правовідносинах індивідуальне бюро медіатора виступає як 

фізична особа – підприємець, а об’єднане бюро медіаторів – як юридична особа – 

суб’єкт підприємницької діяльності. 

3. Визначено положення про необхідність імперативного закріплення 

правової норми щодо строку проведення медіації. Запропоновано визначити 

максимальний строк проведення медіації – три місяці. 

4. Запропоновано авторське визначення медіаційної угоди, під якою слід 

розуміти письмову угоду, укладену сторонами спору за результатами проведення 
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медіації у разі врегулювання спору в порядку передбаченому Законом України 

«Про медіацію». 

Удосконалено: 

5. Визначення поняття медіації, медіація – це самостійний, 

неформалізований, добровільний, позасудовий спосіб врегулювання спору 

шляхом переговорів за участі нейтрального одного або декількох медіаторів з 

метою досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання 

спору. 

6. Положення про те, що медіаційну угоду за правовою природою слід 

розцінювати як цивільно-правовий договір. Враховуючи зазначене, умови щодо 

виконання медіаційної угоди, правові наслідки невиконання чи неналежного 

виконання медіаційної угоди мають визначатися сторонами у змісті угоди, а 

також, повинні застосовуватися загальні положення цивільного законодавства 

України про договори. 

7. Поняття принципів медіації, принципи медіації – це висхідні начала, що 

виступають основою для здійснення медіації і спрямовані на ефективне 

врегулювання спору між сторонами та досягнення позитивного результату. 

Принципи медіації у своїй сукупності утворюють певну систему, яка забезпечує 

функціонування медіації загалом 

Набули подальшого розвитку: 

8. Положення про те, що послуги з медіації, які надаються медіатором є 

оплатними. Порядок, розмір та форму оплати послуг медіатора і відшкодування 

витрат на підготовку та проведення медіації визначається у договорі про 

проведення медіації. 

9. Твердження про використання в Україні лише позасудової медіації, а 

також, положення про те, що медіацію слід застосовувати для врегулювання 

приватно-правових спорів до моменту звернення сторін чи однієї з сторін в суд чи 

інший юрисдикційний орган до компетенції якого належить вирішення 

відповідного спору. 
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10. Положення про існування та проведення медіації лише на професійній 

основі (професійної медіації). 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертації висновки та рекомендації, а також 

пропозиції, які в ній містяться, мають безпосередню практичну спрямованість і 

можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній сфері – при проведенні подальших наукових пошуків з 

питань медіації, зокрема дослідження медіації як самостійного способу 

врегулювання приватно-правових спорів в Україні; 

б) у законотворчій діяльності – висновки наукової роботи можуть сприяти 

удосконаленню чинного законодавства України шляхом прийняття Закону «Про 

медіацію» та внесення змін і доповнень у відповідні нормативно-правові акти; 

в) у правозастосовній діяльності – можуть бути використані як теоретичне 

підґрунтя для прийняття рішення про застосування медіації і як теоретичне 

підґрунтя для надання правових консультацій з питань медіації; 

г) у навчальному процесі – при викладанні курсів “Міжнародне приватне 

право”, “Медіаційне право”, “Альтернативні способи вирішення спорів”, а також 

при підготовці навчальної та навчально-методичної літератури із вказаних 

дисциплін. 

Особистий внесок здобувача полягає в розкритті медіації як самостійного 

способу врегулювання спорів у приватно-правових відносинах. Дисертація є 

самостійним дослідженням, містить власні авторські висновки і практичні 

рекомендації на основі аналізу наукової літератури, чинного законодавства 

України, а також, міжнародних нормативно-правових актів. Усі праці виконано 

без співавторства. 

Використані тези та наукові праці інших авторів як теоретична основа 

зазначені в посиланнях на них. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри міжнародного приватного 
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права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

Одержані в рамках дисертаційного дослідження висновки та узагальнення 

отримали апробацію у виступах автора на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» 

(м. Львів, 18-19 вересня 2015 року), Львівському форумі медіації 2016 року, 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання регулювання 

суспільних відносин» (м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 6-8 квітня 2016 року), Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародне приватне право: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 21 грудня 2017 року), Львівському 

форумі медіації 2017 року, а також у проведенні семінару в Центрі розвитку 

підприємництва на базі Києво-Святошинського районного центру зайнятості. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у 15 наукових публікаціях, зокрема, у 5 наукових статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, 2 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав та 8 тезах доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження 

і включає вступ, три розділи, які об’єднують вісім підрозділів, висновки, додатки і 

список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 172 сторінки, 

з них основного тексту – 152. Додаток А викладений на 3 сторінках, додаток Б 

викладений на 4 сторінках. Список використаних джерел налічує 208 

найменувань і викладений на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК 

САМОСТІЙНОГО СПОСОБУ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У 

ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

1.1 Історичні передумови виникнення та розвиток інституту медіації 

Система альтернативних способів вирішення спорів відомі людству ще з 

ранніх етапів виникнення людської цивілізації, але альтернативні способи 

вирішення спорів по-різному застосовувалися в різних історичних умовах та 

періодах. 

Одним із альтернативних способів вирішення спорів є медіація. У юридичній 

науці вважається, що медіація виникла у другій половині ХХ століття у 

Сполучених Штатах Америки і, з офіційної точки зору, це було результатом 

діяльності держави на кризу в судовій системі [104, с.320]. Проте, аналіз 

історичних джерел дозволяє стверджувати, що медіація, як спосіб вирішення 

спорів із залученням третьої сторони – медіатора – не нове явище у правовій 

культурі світу та України. Багато її ознак, які відомі сучасному праву і практиці, 

сформувалися ще у положеннях римського приватного права. 

Досліджуючи генезис альтернативних способів вирішення спорів, в тому 

числі, і медіацію, надзвичайно важливим є вивчення історичних передумов 

використання альтернативних способів вирішення спорів загалом, і медіації 

зокрема, та з’ясування питання щодо розуміння їх змісту та правильного 

правозастосування. 

Історично склалося три основних підходи до вирішення спорів: з позиції 

сили, з позиції права і з позиції інтересів. 

Розв’язання конфліктів із позиції сили полягає в тому, що одна чи кілька 

сторін пригнічуються за рахунок переваг іншої сторони в силі. Це може бути 

фізична сила, кількісні переваги тощо. Другий підхід – із позиції права, 

передбачає застосування закону в суді, нормативних приписів, інструкцій, правил. 
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Третій підхід до розв’язання конфліктів – із позиції інтересів, передбачає, що 

сторони намагаються з’ясувати й визначити, що спричинило конфлікт і по 

можливості забезпечити ті інтереси, які були порушені [72, с.114-119]. 

Отже, історія вирішення спорів – це історія зміни трьох його основних форм: 

насильницької (антиправової), судової або правової та примирної. 

Аналіз юридичної літератури дає можливість виділити окремі етапи розвитку 

медіації і формування системи альтернативних способів вирішення спорів. 

Так, на першому, дохристиянському етапі медіація вважалася примирною 

процедурою, і вже тоді існувало чітке розуміння головної мети примирних 

процедур, яка полягала у збереженні миру та стабільності, а не у встановленні 

справедливості та дотриманні існуючих правових норм. Звичайно, таке розуміння 

примирних процедур (медіації) не відповідає його сучасному розумінню, але на 

той час, воно відповідало логіці життя: збереження миру та злагоди між 

сторонами і це мало стати запорукою їх порозуміння та примирення, а також, 

засобом збільшення довіри сторін одна до одної в тогочасних умовах. 

На даному етапі переважала насильницька форма вирішення спорів і 

розв’язання конфліктів. Під час суперечок переможець, найчастіше сильніший 

або спритніший, нав’язував свою волю всім іншим. Згодом, релігійно-магічні 

вірування допускали використання насильства також, але це вже було в межах, 

які визначалися  ритуалами та церемоніями,  що відбувалися під наглядом жерців 

і сприяли виявленню волі богів: вважали, що боги допомагають тому, хто був 

правий. Особливістю суспільного укладу того періоду було те, що суперечка між 

сторонами конфлікту швидко переростала у суперечку між родинами, племенами, 

що значно підвищувало її небезпеку. Тому, з'явилися перші примирителі – вожді 

або керівники роду, які були наділені неабияким авторитетом завдяки своєму віку 

та особистим якостям. Основним їх завданням було примирити сторони та 

підтримати мир. З часом римському праву став відомий інститут мирової угоди. 

На укладення мирової угоди сторін спору налаштовував посередник, який 

називався witan – «обізнана, розумна людина». 
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Мирова угода в той час мала велике значення для підтримки миру, її не 

можна було порушити, оскільки це могло поставити під загрозу увесь уклад 

життя сім'ї та племені. Мирову угоду скріпляли клятвою перед богами [77, с.230]. 

У цей період, в римському праві було вперше вироблено доктринальну 

розробку і  законодавче закріплення інституту мирової угоди, а також розроблено 

його концепцію. Так, Закони ХІІ таблиць передбачали укладання сторонами 

мирової угоди перед початком судочинства (стадія in jure), що мало на меті 

припинення спірних зобов'язань [2, с.102]. 

На думку багатьох вчених, перехід від особистої розправи до договірного, 

третейського врегулювання конфліктних взаємин завершився до V ст. до н.е., 

наприклад, у Стародавній Греції – до епохи Гомера, у Стародавньому Римі – до 

доісторичного періоду [29, с.161-168]. 

З моменту запровадження сплати грошового відшкодування за різні види 

правопорушення, значно підвищилася ефективність примирних процедур. 

Грошове відшкодування було встановлене з метою полегшення проведення 

переговорів, спрямованих на мирне врегулювання спору. Таке відшкодування у 

римському праві мало назву  «композиція» (тобто штраф, який сплачував 

правопорушник). Композиція спочатку мала добровільний, а пізніше 

обов’язковий характер [26, с.218]. 

Слід зазначити, що пізніше положення щодо точного розміру грошових сум, 

які підлягали сплаті за різні правопорушення й за заподіяння відповідних збитків 

особі та майну знайшли своє відображення у нормативних положеннях Руської 

Правди. Така система була і в англосаксонському праві, де вона мала назву «bot». 

Подальшому підвищенню ефективності переговорів, спрямованих на 

врегулювання спорів, сприяли такі інститути, як порука, коли родич боржника 

ручався сплатити за нього, якщо у боржника не було всієї суми грошей, що 

підлягала сплаті; застава; заручництво, коли боржник для врегулювання спору або 

у рахунок боргу віддавав яку-небудь підвладну йому особу в заручники 

кредитору, у якого вона змушена була жити й працювати, доки борг не буде 

повністю сплачено. 
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Крім посередництва старійшин і вождів, переговорів між племенами та 

родинами, до примирних процедур цього періоду належать і громадські збори, які 

скликалися для розгляду спорів. Для таких зборів характерними були певні 

ознаки третейського суду, проте, слід зазначити, що їх юрисдикція цілковито 

залежала від волі сторін, оскільки останні могли завжди не підкоритися рішенню 

зборів. Таким чином, ми неможемо вважати цю процедуру третейським судом у 

сучасному його розумінні. Відносини між особами будувалися за принципом 

«свій–чужий». Отже, основна цінність громадських зборів полягала в тому, що 

вони давали змогу сторонам відчути довіру одна до одної. Так, якщо сторона з  

доброї волі представляла свої розбіжності на розгляд общинних зборів, це 

засвідчувало її здатність до конструктивних переговорів та прагнення вирішити 

спір мирним шляхом. 

Одночасно з’являються зародки сучасної медіації, яка прагнула не стільки 

надати кожному те, що йому належало, скільки зберегти солідарність групи, 

забезпечити мирне співіснування між групами, котрі є суперниками, і встановити 

мир у громаді [171, с.31-33]. 

У Стародавній Греції  використовувався суспільно-правовий інститут, який 

називався проксенія, який походить від слова «гостинність». Проксенія – це 

звернення до посередника (медіатора) з метою налагодження та підтримання 

зв'язків, ведення переговорів та взаємодії між окремими громадянами, сім'ями, 

родами, племенами і навіть містами – державами. Такого посередника (медіатора) 

називали proxenetas [29, с.161-168]. Даний інститут був дуже поширений в 

Стародавній Греції та в майбутньому запозичений іншими країнами 

стародавнього світу, ввійшовши в практику міжнародних відносин. 

Самостійним способом врегулювання приватних спорів у Греції - була 

процедура diaetesia. Ця процедура складалася із diallage (діалог, або процедура 

примирення) та krisis (винесення рішення). Застосовуючи сучасну термінологію,  

diaetesia можна умовно пойментувати «посередництво-арбітраж». При цьому, 

схиляння сторін до миру було ключовою складовою функцій як арбітра, так і 

державного судді: krisis міг і не настати, якщо в тому не було потреби. Часто 
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після винесення рішення судом або арбітражем вживалися заходи щодо 

примирення сторін з метою запобігання нових суперечок [29, с.161-168]. 

Періоду античності була відома й практика міжнародного арбітражу. Так, у 

випадку виникнення важливих приватних чи міжнародних спорів сторони 

зверталися до дельфійських жерців. Дельфи були найбільш авторитетним 

святилищем античності. Вони виконували функції посередника нетільки в 

суперечках між давньогрецькими полісами, але і в суперечках греків зі східними 

правителями [26, с.200]. 

Відомими були різні форми позасудового вирішення спорів й у Китаї та 

Японії, що було обумовлено особливостями праворозуміння, сформованого в 

цьому регіоні світу. Французький компаративіст Р. Давид зазначав, що згідно з 

старокитайською легендою, право було винайдено варварським народом, який 

згодом був знищений Богом. Право – це зло, і призначене воно для тих, хто не 

дбає про мораль, злочинців чи варварів-іноземців. Китайський народ прекрасно 

обходиться  без права, не цікавиться нормами законів та не звертається до суду. 

Натомість, регулює міжособистісні відносини у спосіб, який підказує здоровий 

глузд, керуючись злагодою та гармонією. Цю гармонію відновити нескладно, 

оскільки, китайці шукають причини конфлікту у своїх власних помилках та 

недбальстві, а не у злій волі противника. В атмосфері, де кожен готовий визнати 

свої помилки, людей неважко змусити піти на поступки і погодитися на участь 

посередника. А, страх перед громадською думкою надає згоді примусового 

характеру [27, с.357]. 

Доведено й те, що в Єгипті епохи Птолемеїв поширеним був приватний 

арбітраж, результатом якого було укладення мирової угоди. Так, папірусовий лист 

209 р. до н.е., фіксує мирову угоду, яку гречанка уклала з іншою жінкою, мабуть, 

єгиптянкою, за позовом, що випливає з образливої поведінки. Поширеною 

практикою було звернення позивачів до місцевого правителя (стратегу) за 

вирішенням спору. Бувало, що стратег доручав розглянути спір нижчестоящому 

чиновнику (epistates) за місцем проживання відповідача, причому, зазвичай, йому 

пропонувалося, по можливості, примирити сторони («malistadialusonautous» – 
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«краще примирити їх»), а якщо не вдасться, то повернути справу стратегу для 

вирішення або направити його в певний судовий орган [66, с.14]. 

Загалом, можемо підсумувати, що до основних примирних процедур 

дохристиянського періоду належать посередництво (медіація), переговори та 

общинні збори. Основною метою примирних процедур того часу було збереження 

миру та стабільності, а не встановлення справедливості; рішення посередника з 

примирення (старійшини, вождя тощо) було примусовим до виконання, а інститут 

компенсації потерпілій стороні був засобом збільшення довіри сторін одна до 

одної в умовах недовіри племен. 

Другий етап характеризується значним впливом на розвиток примирних 

процедур християнства. Так, християнство, суттєво, вплинуло на порядок 

вирішення спорів. Існувало мирське та церковне право, яке переслідувало різну 

мету. Так, мирська влада прагнула попередити насильницькі конфлікти в громаді 

а у випадку їх виникнення – придушити, а церковна, в свою чергу, піклувалася 

про душу та мораль. Поряд із мирськими були створені і церковні суди. Головне 

завдання церковних судів полягало у примиренні сторін, заснованому на 

справедливості та розумінні. Як примирителі виступали єпископи та інші 

священики, котрих шанували за їх вік і знання. 

Однак, існування церковних судів та примирителів мало як позитивні так і 

негативні риси. Так, примирителі починали все частіше втручатися у спори навіть 

тоді, коли сторони до них не зверталися. Часто вони самостійно приходили до 

осіб, які зверталися до мирського суду, і, посилаючись на божественні 

встановлення переконували сторони відмовитися від судового розгляду та 

вирішити спір, ґрунтуючись на принципах моралі і природного права. З часом 

вони фактично стали нав’язувати свої послуги, що негативно сприймалося 

суспільством і, фактично, стало нівелювати розуміння змісту примирних 

процедур, зокрема принципів їх існування [155, с.155]. 

У період існування Київської Русі медіація не знайшла свого явного 

вираження у положеннях Руської Правди. Проте, як зазначає І.Г. Ясиновський, 

відомими на той час були домовленість про збори; «стояння», тобто зайняття 



 31 

 
очікувальної позиції на місці проведення з’їзду; обговорення питань, що 

виносились на з’їзд; укладення угоди (це було не завжди); спільний бенкет, 

бувало що з роздачею подарунків [171, с.31-33], тобто спостерігаються певні 

ознаки, які властиві медіації: ініціатива, угода про передачу справи на медіацію, 

попередні зустрічі, зустріч сторін, укладення угоди. 

Нехарактерною формою закріплення угоди про примирення було хресне 

цілування. Заборонялися клятви як елемент язичництва. В той час, цілування 

хреста на знак дотримання укладеної угоди розглядалось по-перше, як символ 

миру та любові між князями, по-друге, як ритуал відвернення диявольських 

лестощів та ненависті [53, с.234]. 

Система права Галицько–Волинської держави (друга половина ХІІ – ХІІІ 

століття) мало чим відрізнялася від системи права Київської Русі. Норми Руської 

Правди, тільки дещо змінені продовжували діяти. Галицько-волинські князі 

видавали, безперечно, і власні акти, але жодної згадки про інститут медіації у них 

немає [77, с.250]. Це пов’язано з історичними подіями того часу. 

На третьому етапі відбувається відродження ідеї права, а разом з ним 

підвищення ролі суду у вирішенні спорів. Почало формуватися канонічне 

приватне право та торговельне право. 

Держава заохочувала сторін використовувати інститут мирової угоди. Саме у 

цей період ми зустрічаємо одні з перших згадувань примирних процедур у 

спеціальній правовій літературі. У 20-ті роки XII століття у Англії в підручнику 

«Закони Генріха I» одним із головних принципів був принцип «Pactum legem 

vincit et amor iudicim» – угода перевищує право, а мир – судове рішення. У 

підручнику також надавалися рекомендації та приписи, наприклад: «Якщо хто-

небудь компенсує іншій особі заподіяну шкоду, а потім, з метою укладання 

мирової угоди (amicitia) запропонує мир і дасть клятву про примирення, то особі, 

якій зроблено таку пропозицію, рекомендується все пробачити й не тримати 

образу в собі». Цікавою рекомендацією також є наступна: «Якщо укладено 

мирову угоду, то вона повинна мати ту саму силу, що й судове рішення» [28, 

с.163-165]. 
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Однією з характерних рис спорів у період середньовіччя було те, що вони 

відбувалися переважно між приватними особами й, як зазначено вище, між 

родинами та родами (до розпаду родового ладу). Спори в цей період найчастіше 

виникали з питань землекористування, тому що за феодального ладу земля, як 

відомо, була основним фактором виробництва і її втрата позбавляла хазяїна та 

його родину засобів до існування. Існували спори й між васалами і сеньйорами. 

У зв’язку з розвитком торгівлі у Європі почали виникати торговельні спори. 

Вироблення правил торгівлі й вирішення спорів відбувалося на ярмарках у 

великих торгових центрах. Самі комерсанти були арбітрами і примирителями під 

час урегулювання торговельних спорів. Так само виник і комерційний арбітраж. 

У середньовічній Франції примирні процедури були основним способом 

вирішення спорів. Посередництво широко застосовували в містах і особливо в 

селах. Процедура була повністю усною. У ролі посередників могли виступати 

представники духівництва (у селах – парафіяльні священики), дворяни. У міру 

того як значення держави в суспільному житті посилювалося й вона здійснювала 

«правове окультурення» населення, практика посередництва змінювалася. В XVII 

столітті посередництво мало найширшу сферу застосування й використовувалося 

перед зверненням до суду, зокрема, можливість укладання мирової угоди за 

сприяння третіх осіб передбачалася по спорах із заподіяння збитку, за 

насильницькими правопорушеннями. 

Роль посередника у врегулюванні спорів була дуже важливою. 

Посередництво було не придатком юстиції, а самостійним, гнучким, 

різноплановим способом врегулювання конфліктів, не менш ефективним ніж 

судова система [28, с.166-176]. 

Щодо України, то у ХVI-XVII століттях, під час перебування українських 

земель у складі Речі Посполитої були підписані три Литовські статути 1529, 1566, 

1588 роках, у яких, також, була передбачена можливість примирення сторін. 

«Єднанням» (таку назву мало примирення) могли закінчуватися цивільні, 

земельні, кримінальні справи, останнє укладалося у письмовій формі, 



 33 

 
підписувалося та засвідчувалося печатками свідків (сторонніх людей). Спір 

вирішений єднанням не підлягав переданню до суду [53, с.302]. 

У Козацьку Добу примирення набуво більшої ваги в суспільстві, оскільки, 

воно не лише допускалось, але і  заохочувалось представниками козацької судової 

системи. Так, наприклад паланкові судді, курінний отаман, суд та кошовий 

отаман намагалися примирити конфліктуючих сторін, таким чином вони  

виконували роль медіаторів [77, с.276]. У випадку, коли ж цивільний процес в 

суді уже розпочався сторони такого процесу мали право укласти відповідний 

договір про своє примирення, тим самим завершуючи  судову справу. 

Згідно пункту 3 артикулу 25 глави VІІ  збірки права «Права, за якими 

судиться малоросійський народ» 1743 року було два види примирення: за 

посередництвом мирителів, обраних сторонами (полюбовний суд) та без 

посередництва мирителів. Мирителів обирали сторони, а також «урядники 

графські» (представники місцевої влади) могли бути мирителями. «Спорні 

сторони» надавали письмове зобов’язання не переслідувати мирителів у випадку 

незгоди з їхнім рішенням. Рішення «полюбовного суду» не повинно було 

виходити за межі прохань спірних сторін, і навпаки, опустити щось з вимог. А 

також, рішення  не повинно було суперечити справедливості та совісті і містити 

гарантії виконання у вигляді поруки або штрафу [164, с.547]. 

Інститут примирення, в тому числі збірка права «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» широко застосовувалися на українських землях того 

періоду. 

П’ятий етап розвитку системи альтернативних способів вирішення спорів (в 

тому числі й медіації) почався у XIX столітті. Тоді, прийшло усвідомлення того, 

що не всі види спорів можливо вирішити за допомого АВС, є спори, котрі слід 

вирішувати в судовому порядку. Відомий англійський юрист І. Бентам визначив 

наступні випадки, коли мирова угода є доречною: витрати на судовий розгляд 

перевищують цінність його предмета, а право позивача не має твердої підстави; 

позов виникає між родичами або сусідами. Вчений вважав, що коли сторони 
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прагнуть примирення, вони досягнуть його і без судді, тому примирлива функція 

судді є зайвою [51, с.130-136]. 

Слід зазначити, що законодавство й судова практика дореволюційного 

періоду була спрямована на використання примирних процедур. На 

законодавчому рівні дане питання було врегульоване в Статуті цивільного 

судочинства 1864 року. Відповідно до його норм, примирливого провадження 

мировий суддя на підставі угоди сторін міг виконувати функції посередника у 

врегулюванні конфлікту за правилами, встановленим для третейського суду [23, 

с.108-118]. А у період з 1734 по 1831 роки у Росії було прийнято понад 20 

законодавчих актів, що регламентували можливість розгляду та вирішення спорів 

справедливо за прийнятими у третейських судах звичаями, процедурою їх 

створення й порядком функціонування. 

У подальші роки в радянському праві принцип диспозитивності, а разом з 

ним і мирову угоду, не кажучи вже про посередництво, застосовували з істотними 

обмеженнями. Це було пов’язано із пріоритетним застосуванням принципу 

захисту економічно й соціально слабшої сторони. Судді досить часто відмовляли 

в затвердженні мирової угоди, якщо, на їх думку, вона не відповідала інтересам 

будь-якої зі сторін. 

У її сучасному розумінні медіація почала розвиватися з середини ХХ століття 

насамперед у країнах англосаксонської системи права – США, Австралія, Англія, 

з часом поступово медіація почала поширюватися і в інших країнах. Тому, з ХХ-

ХХІ століттями пов’язується шостий (сучасний) етап розвитку системи 

альтернативних способів вирішення спорів. Науково-технічна революція, 

зростання чисельності населення тощо, спричинило ускладнення суспільних 

відносин та зростання кількості приватно-правових спорів. Виникла необхідність 

оптимізації процедур вирішення таких спорів. Однак, перевантаженість судів 

судовими справами призвело до того, що суди не в змозі були впоратися зі 

зростаючим обсягом спорів і судова система опинилася у кризовому становищі. 

Така ситуація виникла в США у 60-х роках ХХ століття. В результаті відбулося 

відродження примирних процедур, зокрема й медіації. З’явився термін 
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«альтернативне вирішення спорів», оскільки примирні процедури розглядалися як 

ефективніша альтернатива судовій системі. Спочатку впровадження примирних 

процедур відбувалося повільно. Однак, у 80-х роках ХХ століття у США почали 

створюватися організації, які займалися проведенням примирних процедур для 

вирішення спорів. Вони засновують спеціальні відділи або залучають зовнішніх 

консультантів [203, с.656]. 

Можемо стверджувати, що досвід США з використання альтернативних 

способів вирішення спорів, враховуючи й медіацію, має величезне значення для 

всього світу. 

У 80-х роках ХХ століття у Європі важливим кроком в розвитку примирних 

процедур стало прийняття Комісією ООН з права міжнародної торгівлі у 1980 

році Примирливого регламенту. Перший міжнародний конгрес, присвячений 

альтернативним способам вирішення спорів був проведений в Гамбурзі в 1982 

році й називався Міжнародна рада з комерційного арбітражу. 

Особливу роль у вирішення спорів шляхом примирення потрібно віддати 

Міжнародній торговельній палаті, що була створена у Парижі (1923-1943 роки). 

До 1988 року процедуру примирення сторін міжнародних комерційних спорів 

здійснювали члени Адміністративної комісії при Генеральному секретарі МТП, 

які були постійними представниками Національних комітетів Палати й постійно 

проживали в Парижі. При цьому, вони виконували роль примирителів безоплатно, 

і це, зрозуміло, не було їх головною функцією. До 1988 року Правила 

примирення, які передбачали обов’язкове призначення примирителів 

Генеральним секретарем МТП, причому обов’язково трьох і обов’язково постійно 

мешкаючих у Парижі, явно втратили свою актуальність. До того ж, для залучення 

до примирення професіоналів необхідно було зробити цю роботу 

високооплачуваною. 

Таке завдання було вирішено із прийняттям Добровільного примирливого 

регламенту, що набув чинності 1 січня 1988 року. Його, у свою чергу, було 

замінено з урахуванням накопиченого досвіду й змін у підході до примирних 
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процедур на Регламент проведення примирних процедур, що набув чинності 1 

липня 2001 року. 

З прийняттям незалежності й до сьогодні в Україні медіація поступово 

формується в такий спосіб вирішення спорів, який наділяє учасників відносин 

можливостями і впливом та дає їм змогу реалізувати власні потреби не за рахунок 

опонента, а надавши сторонам спору однакові можливості для реалізації своїх 

прав та інтересів. Тому, потреба впровадження інституту медіації в українську 

систему права базується на позитивних та ефективних результатах практики 

застосування даного інституту в багатьох державах світу. А також, це 

відповідатиме загальній позиції України щодо гармонізації національного 

законодавства із законодавством Європейського Союзу, позаяк, питанню медіації 

присвячено Директиву № 2008/52/ЄС Європейського парламенту про деякі 

аспекти медіації у цивільних та комерційних справах від «21» травня 2008 року та 

Європейський Кодекс поведінки медіаторів від «02» червня 2004 року. 

Низку рекомендацій і рішень прийнято Радою Європи, зокрема: 

Рекомендацію  № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в 

сімейних справах від «02» січня 1998 рокута Рекомендацію Rес № (2002) 10 

Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від «18» 

вересня 2002 року, тощо. 

 

1.2 Поняття та правова природа медіації 

Завантаження судової системи різними категоріями справ призводить до 

того, що суди «не встигають» належним чином розглядати судові справи та 

приймати об’єктивні та обґрунтовані рішення. Для вирішення даної проблеми 

зародилася медіація як самостійний спосіб вирішення спорів. Сьогодні дана 

процедура використовується в більшості країн Європейського Союзу (Німеччина, 

Франція, Італія, Австрія тощо), в США, Канаді, Австралії. Зародки медіації мають 

місце і в Україні. Беручи участь у медіації, сторони отримують реальну 

можливість швидко та ефективно вирішити власний спір. 
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Медіацію, як спосіб вирішення спорів досліджують вчені різних наук. Так, 

наприклад, медіацію як «мирну» форму врегулювання конфліктів та спірних 

питань розглядають в соціології. У психології, медіацію визначають як спосіб 

розв’язання конфлікту за участю незалежної, третьої сторони, яка забезпечує 

структурований процес з метою врегулювання конфлікту та задоволення інтересів 

його учасників [84, с.272]. Дану позицію поділяє О.М. Лисенко і зазначає, що 

медіація – це спеціальна технологія вирішення спору за участю нейтральної, 

третьої сторони [83, с.154-158]. 

В юридичній літературі, зокрема, зарубіжні вчені розглядають медіацію як 

спосіб за допомогою якого вирішується спір та здійснюється пошук компромісів з 

метою укладення відповідної угоди, при цьому, медіатор зобов’язується докласти 

максимально зусиль для з'ясування спільних та відмінних поглядів сторін спору 

[191, с.97-123]. 

На думку К. Мур, Дж. Фолбер  в процесі застосування медіації медіатор 

допомагає сторонам спору у веденні переговорів з відповідною метою – 

вирішення спору та укладення угоди про це [202, с.15]. Науковець К. Ковач 

вважає, що медіація є процесом, в якому медіатор виконує функцію полегшення 

вирішення спору між його сторонами. Основне завдання медіатора – окреслення 

кола питань, що є істотними для вирішення спору та сприяння комунікації між 

сторонами спору [201 с.15]. 

Д. Голан, Л. Клопенберг – медіація це процес в результаті проведення якого 

сторони досягають консенсусу завдяки залученні незалежної особи - медіатора  

[199, с.701]. 

Науковий інтерес до дослідження процедури медіації зростає і у вітчизняних 

науковців. Так, Ю.Д. Притика зазначає, що медіація являє собою переговори між  

сторонами конфлікту із залученням медіатора, що володіє відповідними навиками 

та знаннями, має спеціальну освіту і сприяє сторонам у вирішенні спору [117, 

с.12-15]. О.В. Белінська під поняття медіації розуміє структуровану процедуру у 

ході якої медіатор допомагає сторонам конфлікту вступити у перемовини між 

собою з метою вироблення спільного рішення щодо вирішення конфлікту [7, 
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с.158-173]. М.Я. Поліщук зазначає, що медіація – це такий спосіб врегулювання 

конфлікту, який сприяє вирішити останній із врахуванням інтересів 

конфліктуючих сторін за участі медіатора, а також, відновити довіру і 

взаємоповагу між сторонами конфлікту [113, с.134-139]. 

Досить вдалим, на нашу думку, є визначення медіації, що надається 

О.М. Спектор, яка шляхом окреслення специфічних ознак медіації вказує на її 

самостійне місце серед інших способів АВС. Вчена зазначає, що медіація – 

самостійний спосіб вирішення спору зміст якого полягає у забезпеченні 

прийняття сторонами компромісного та взаємоприйнятного рішення щодо спору в 

процесі безпосереднього чи опосередкованого спілкування з медіатором [144, 

с.18]. 

Ми вважаємо, що вивчення медіації як відносно нового та самостійного 

способу вирішення приватно-правових спорів необхідно розпочати із дослідження 

самого поняття «медіація», як правової категорії. Для цього необхідно 

проаналізувати сформульовані у вітчизняній і зарубіжній науці підходи до 

визначення поняття медіації, правові ознаки останньої, співвідношення медіації з 

іншими способами врегулювання приватно-правових спорів. 

Так, термін медіація походить з грецької мови від терміну «medos», що 

означає незалежний, нейтральний, а також з латинської мови від терміну 

«mediatio», «mediare» – посередництво, бути посередником у спорі. 

В правовій літературі виділяють два підходи до визначення поняття медіації: 

концептуальний і описовий. 

Концептуальний підхід (теоретичний) передбачає визначення поняття через 

основні принципи, цілі та завдання медіації за участю третьої сторони. До 

типових визначень концептуального характеру можна віднести наступне: медіація 

основана на ознаках добровільності врегулювання спору, в ході якої незалежна 

особа (медіатор) сприяє сторонам у проведенні переговорів з метою укладання 

взаємоприйнятної угоди. Концептуальні визначення носять теоретичний характер 

і дозволяють отримати уявлення скоріше про ідеальну модель медіації, ніж про те, 

що в дійсності відбувається під час проведення останньої. 
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Описовий підхід (практичний), навпаки, наближений до практики. Відомий у 

Великобританії фахівець з сімейної медіації М. Робертс зазначав: «Медіація - це 

процедура врегулювання конфлікту при якій сторони спору зустрічаються та 

спілкуються з медіатором, після цього роблять спробу вирішити спір шляхом 

укладення мирової угоди між собою» [205, с.5]. Описовий підхід до визначення 

медіації, більшою мірою, дозволяє розкрити зміст того чи іншого виду медіації 

або ж моделі медіації. 

Аналіз наукових праць, дає можливість стверджувати те, що більшість 

вчених підтримують концептуальний підхід щодо визначення змісту медіації. 

Проте, одні вчені, при визначенні поняття медіації звертають увагу на важливій 

ролі медіатора, як незалежної особи, яка має сприяти шляхом ведення переговорів 

між сторонами спору врегулювати його (Ю.В. Бауліна, Ю.В. Розман). Інші 

науковці акцентують увагу на результаті медіації, а саме мирному врегулюванні 

спору (А.В. Гайдук, М.Я. Поліщук, І.Г. Ясиновський). Третя група правознавців 

досліджуючи медіацію намагаються відобразити як зміст, так і кінцеву мету 

проведення останньої (Ю.Д. Притика, В.Т. Маляренко, О.В. Белінська, 

О.М. Спектор). 

Сьогодні в Україні складність однозначного розуміння медіації пов'язана з 

широким спектром її застосування, різноманітністю організаційних форм, видів і 

моделей за участю медіатора та відсутністю законодавчого закріплення інституту 

медіації. Тому, у даному підрозділі ми намагатимемося шляхом аналізу 

спеціальних ознак медіації дати визначення поняття «медіація», визначити 

самостійне місце медіації в системі інших альтернативних способів вирішення 

приватно–правових спорів та окреслити напрямки подальшого розвитку і 

удосконалення інституту медіації. 

У правовій науці ряд науковців визначають медіацію як один з 

альтернативних способів вирішення спорів. Пояснюючи свою позицію, вчені 

виділяють наступні переваги використання терміна «альтернативне вирішення 

спорів» (Alternative Disput Resolution – ADR, далі – АВС): 



 40 

 
1) Генеза терміну «альтернативне вирішення спорів» сягає історії США, де 

вперше почали використовувати вказані способи для позначення неформальних 

процедур врегулювання конфліктів. Сьогодні даний термін використовується у 

законодавстві багатьох країн. 

2) Він вже склався і, практично, скрізь однаково розуміється – вирішення 

спору без участі компетентних органів держави або суду. 

3) Він відповідає поширеному в світовій практиці терміну ADR. 

4) Він припускає інноваційний підхід до вирішення спорів [13, с.101-105]. 

Необхідно зазначити, що сьогодні немає єдиного підходу до розуміння змісту 

поняття «альтернативне вирішення спорів». В одних міжнародних організаціях 

використовують термін СЕDR (Centre for Effective Dispute Resolution), в інших 

EDR (Effective Dispute Resolution – ефективне вирішення спорів), у регламенті 

Міжнародної торговельної палати використовують термін ADR (Amicable Dispute 

Resolution – дружнє вирішення спорів), що підкреслює необов'язковий 

характер примирних процедур. «Accelerated–dispute resolution» (прискорене 

вирішення спорів) вказує на одне з незаперечних переваг АВС в порівнянні з 

судовим процесом – оперативність врегулювання конфліктів. Часто 

використовується термін - «Аppropriate dispute resolution» (належне вирішення 

спорів), в якому відображена ідея професора Д. Спенсера про те, що при виборі 

процедури врегулювання спору необхідно враховувати його особливості, і тільки 

таким чином можна забезпечити «належний форум» для захисту порушеного 

суб'єктивного права [207, с.521]. Крім того, в юридичній літературі зустрічаються 

абревіатури BDR («Вetter dispute resolution») – «якісне» вирішення спорів; IDR 

(Іnnovative dispute resolution) - інноваційне вирішення спорів. У деяких країнах 

способи АВС використовуються набагато частіше, ніж судовий розгляд, і 

розглядаються в якості основних механізмів врегулювання конфліктів - «Рrimary 

dispute resolution» (наприклад, в Австралії у сімейних справах). 

У наукових працях можна, також, зустріти для позначення терміна 

«альтернативні способи вирішення спорів» такі абревіатури: «позасудові форми» 

чи «досудові форми», «неюрисдикційні способи врегулювання конфліктів» тощо. 
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Здається, що такого роду пошук належного терміну може бути нескінченним, так 

як кожен із запропонованих варіантів відображає одну з характерних рис 

розглянутих способів врегулювання спорів. Тому, автори часто застосовують ці 

терміни як синоніми і наголошують, що зазначене питання має суто теоретичний 

характер. Враховуючи вказане, у процесі свого дослідження ми будемо 

використовувати вказані вище категорії як рівнозначні. 

У словосполученні «система альтернативного вирішення спорів» закладено 

зміст того, що існує окремий комплекс механізмів вирішення спорів, що у 

багатьох випадках може замінити собою традиційні методики врегулювання 

конфліктних ситуацій завдяки своїй високій ефективності й гнучкості [18, с.67]. 

Щодо конкретних способів АВС, то сьогодні єдиний погляд також відсутній. Така 

ситуація є цілком нормальною, тому що, система АВС, сьогодні, перебуває у 

зародковій стадії формування. 

Так, М.Е. Морозов виділяє такі способи АВС: міжнародний комерційний 

арбітраж, третейський розгляд, посередництво (медіація) та інші способи 

вирішення конфліктів без участі держави. Причому він зазначає, що міжнародний 

комерційний арбітраж і третейський розгляд є близькими за своєю природою 

процедурами і відрізняються лише за наявністю у міжнародному комерційному 

арбітражі іноземного елементу, а, отже, їх можна розглядати у сукупності як 

арбітраж [93, с.33-39]. 

Г.В. Севастьянова виділяє наступні недержавні форми (процедури): 

врегулювання правових конфліктів зусиллями самих же сторін через реалізацію 

різних примирних процедур; укладання сторонами мирових угод; врегулювання 

правових конфліктів за допомогою посередників; розгляд і вирішення конфліктів 

у третейських судах [140, с.138-149]. 

У широкому розумінні під альтернативними способами вирішення спорів 

(АВС) розуміють всі несудові форми вирішення правових спорів, тобто 

третейський суд, арбітраж, медіація та інші. У вузькому розумінні до 

альтернативних способів вирішення спорів не належать медіація та арбітраж [40, 

с.573]. 
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Підсумовуючи зазначимо, що зрозумілим є те, що які би альтернативні 

способи вирішення спорів не включалися в «систему альтернативного вирішення 

спорів», у будь-якому випадку, АВС розглядається як вирішення спорів за 

допомогою альтернативних (недержавних) форм, що мають забезпечувати 

ефективне їх врегулювання за мінімальних затрат сили, часу й коштів 

зацікавлених осіб. 

Щодо медіації, то вчені прийшли до висновку, що термін «альтернативне 

вирішення спорів» не може включати медіацію, оскільки, «альтернативний» 

означає «протиставлений іншому і його виключає», в той час як застосування 

медіації не виключає право сторін звернутися до суду, і навпаки, розгляд справи в 

суді не є перешкодою для звернення до медіатора. Відповідно, в юридичній 

літературі з'явилися інші варіанти розуміння АВС, зокрема, АВС «additional 

dispute resolution» - «додаткова» (до судової) - система вирішення спору [30, с.40-

53]. 

Враховуючи зазначене, можемо стверджувати, що сьогодні медіація втрачає 

«альтернативний» характер частіше розглядається як самостійний, позасудовий 

спосіб врегулювання спорів. Причина полягає в тому, що, сьогодні, медіація 

частіше відповідає інтересам суб'єктів спірних правовідносин, так як дозволяє 

врегульовувати спори на взаємовигідній основі без зайвих грошових витрат та 

затрат часу. Тому, на нашу думку, коли йде мова про медіацію, то слід 

відмовитися від прикметника «альтернативні» і розглядати медіацію як 

самостійний неюрисдикційний спосіб врегулювання спорів. 

Згідно ст.1 Директиви №2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про 

деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах» 

посередництво - це організований процес у якому дві або більше сторін 

намагаються добровільно досягнути вирішення свого спору за допомогою 

посередника [33]. 

Необхідно звернути увагу, на визначення медіації, яке надається Типовим 

законом ЮНСІТРАЛ щодо міжнародних комерційних арбітражних процедур від 

«10» листопада 2002 року, де медіація – це процес, коли сторони залучають третю 



 43 

 
особу або осіб з метою надання ними допомоги у мирному врегулюванні спорів, 

що виникають із приводу контрактних чи інших правових відносин, або пов’язані 

з ними. Мировий посередник не має права нав’язувати сторонам способи 

врегулювання спору [33]. 

Закони про медіацію, сьогодні, прийняті у багатьох державах. Так, 

наприклад, у Законі Республіки Болгарія «Про медіацію» від «17» грудня 2004 

року, медіація – це добровільна та конфіденційна процедура позасудового 

вирішення спору, під час якої третя особа – медіатор допомагає сторонам у 

досягненні згоди [44]. 

Закон Німеччини «Про медіацію» від «21» липня 2012 року, визначає 

медіацію як конфіденційний та структурований процес, у ході якого сторони 

намагаються на добровільній основі та автономно досягти взаємоприйнятного 

вирішення їхнього конфлікту за допомогою одного або декількох медіаторів [45]. 

У Законі Республіки Молдова «Про медіацію» від «14» червня 2007 року, 

медіація визначається як альтернативний спосіб вирішення конфлікту між 

сторонами за взаємною згодою за допомогою третьої особи [43]. 

У ст.2 Закону Республіки Казахстан «Про медіацію» від «28» січня 2011 року, 

медіація – це процедура врегулювання спору (конфлікту) між сторонами за 

сприянням медіатора (медіаторів) з метою досягнення ними взаємоприйнятного 

рішення, що реалізується за добровільною згодою сторін [42]. 

Республіка Білорусь прийняла закон «Про медіацію» «12» червня 2013 року, 

відповідно ст.1 закону визначає, що медіація - це переговори сторін за участі 

медіатора з метою врегулювання спору (спорів) сторін шляхом напрацювання 

ними взаємоприйнятного рішення [41]. Таке ж визначення медіації міститься у 

статті 3 Федерального Закону Російської Федерації «Про альтернативну 

процедуру врегулювання спорів за участі посередника (процедуру медіації)» від 

«27» липня 2010 року [48]. 

Щодо України, то, сьогодні в Україні є проблемою те, що відсутній закон про 

медіацію, який би вирішив ряд дискусійних питань, що піднімають науковці у 

своїх дослідженнях. Зокрема, й питання про те, чи медіація є одним із 
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альтернативних способів вирішення спорів чи це – самостійний спосіб 

врегулювання спорів. 

Нормативне визначення медіації міститься лише у Наказі Міністерства 

соціальної політики України №537 від  «03» вересня 2012 року «Про 

затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати», згідно 

якого посередництво (медіація) – допомога у врегулюванні конфліктів; ведення 

переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту [94]. Дане 

визначення окреслює лише мету медіації, але не розкриває її змісту. 

Вкрай важливим є прийняття закону про медіацію, оскільки це дасть 

можливість внести відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів та 

врегульовувати спори, що виникають між сторонами в позасудовому порядку. 

Великим позитивом є те, що на сьогодні існує шість законопроектів про 

медіацію, зокрема, законопроект № 7481 від «17» грудня 2010 року [118], 

законопроект № 2425а від «26» червня 2013 року [119], законопроект № 2425а-1 

від «03» липня 2013 року [120], законопроект № 2480 від «27» березня 2015 року 

[121], законопроект №3665 від «17» грудня 2015 року [123], законопроект 3665-1 

від «29» грудня 2015 року [124]. 

Позитивним є й те, що постановою Верховної Ради України № 1725-VIII 

від «03» листопада 2016 року був прийнятий за основу та проголосований у 

першому читанні проект закону «Про медіацію» №3665 від «17» грудня 2015 

року, проте, вказаний законопроект був направлений на доопрацювання до 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з 

урахуванням відповідних зауважень з обов’язковим його внесенням на розгляд 

Верховної Ради України у другому читанні, і є надія, що в найближчий час ВР 

України прийме закон «Про медіацію». 

У кожному із зазначених законопроектів їх автори дають визначення поняттю 

«медіація». Так, законопроект (№ 7481) від «17» грудня 2010 року, «Про 

медіацію» медіацію (примирення) визначає як спосіб та процедуру врегулювання 

спору за допомогою незалежної від сторін фахової особи (медіатора) [118]. 
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Законопроект (№ 2425а) від «26» червня 2013 року, «Про медіацію» визначає 

медіацію як процедуру альтернативного,  добровільного врегулювання спорів, 

вирішення конфліктів шляхом ведення переговорів між сторонами конфлікту 

(спору) за допомогою одного або декількох медіаторів (посередників) з метою 

досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання конфлікту 

(спору) або усунення спричиненої конфліктом (спором) шкоди [119]. У 

законопроекті (№ 2425а-1) від «03» липня 2013 року, медіація – позасудова 

процедура врегулювання конфлікту шляхом переговорів за допомогою одного або 

декількох посередників (медіаторів) [120], в законопроекті (№ 2480) від «27» 

березня 2015 року, медіація – це альтернативний (позасудовий) метод вирішення 

спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 

структурованого процесу, самостійно, на добровільній основі досягти згоди для 

вирішення їх спору за допомогою медіатора [121], а в законопроекті (№3665) від 

«17» грудня 2015 року, медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення 

спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 

структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх 

спору [123] та в законопроекті (№3665-1) від «29» грудня 2015 року, медіація – 

позасудова процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів за 

допомогою одного або декількох посередників (медіаторів) [124]. 

Аналізуючи наведені вище визначення, можемо окреслити ознаки медіації. 

Отже, ознаками медіації є: 

- Медіація - це самостійний спосіб врегулювання спорів. 

Щодо медіації, то у наукових працях медіацію розглядають як форму [14], 

спосіб [8, с.176], метод [22, с.106-114], процедуру [35, с.9-13], процес [50, с.83-85] 

врегулювання правових спорів. Виникає запитання: медіація – чи це спосіб, чи 

процедура, чи процес, чи метод, чи форма врегулювання правових спорів? 

Відповідаючи на це запитання, через яке із зазначених понять має надаватися 

законодавче визначення медіації, необхідно розглянути кожне з них. 

Отже, медіація – як метод врегулювання спору. В орфографічних словниках з 

української мови метод розуміється, як засіб, прийом, сукупність прийомів, що 
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використовується в певній галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [22, с.106-

114]. Таке розуміння методу виключає можливість розгляду медіації як методу, бо 

воно не відповідає суті та призначенню медіації. 

Медіація – як процес або ж процедура. Поняття процес – це послідовна зміна 

станів, яка відбувається у закономірному порядку [50, с.83-85]. Процедура – це 

офіційно регламентований порядок здійснення та виконання чого-небудь [35, с.9-

13]. Враховуючи наведене, можемо зазначити, що медіація може визначатися як 

процес, адже дійсно медіація складається з певних стадій, які є обов'язковими для 

врегулювання спору. Але, таке розуміння медіації можливе лише у її вузькому 

тлумаченні. Щодо процедури, то процедура має бути нормативно регламентована 

та законодавчо визначена, що для медіації, у приватно-правових відносинах, не 

завжди є характерним. Ми не говоримо про те, що медіація не повинна 

врегульовуватися нормами відповідного нормативно-правовао акта, ми 

говоримопро те, що у приватно-правових відносинах неможливо врегулювати усі 

дії медіатора чи сторін спору у законі, оскільки, останні, наприклад, можуть 

визначити свої відносини у відповідному договорі, і загалом, для приватно-

правових відносин характерним є принцип диспозитивності, що й надає 

можливість сторонам визначати свої дії на власний розсуд, при цьому, не 

порушуючи норми закону. 

Щодо форми, то вона визначається як зовнішнє вираження якогось явища 

[14]. Тобто, медіація може виражатися у певній формі, наприклад, у «чистій» чи 

«комбінованій» формах (про це зазначатиметься у підрозділі 1.3). 

Спосіб – як певна дія або система дій, яка дає можливість зробити, здійснити 

що-небудь, досягти чогось [8, с.176]. Таким чином, медіація - це дія або 

сукупність дій, що надають можливість врегулювати спір. 

- Медіація – це неюрисдикційний спосіб, тобто, сторони врегульовують спір 

між собою не звертаючись до суду, проте, це неунеможливлює право сторін 

звертатися до суду, наприклад, коли спір між сторонами за допомогою медіатора 

врегулювати неможливо. 
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- Серед науковців дискутується питання, чи медіація – це спосіб вирішення 

спору чи спосіб врегулювання спору? [8, с.178]. На нашу думку, медіація – це 

спосіб врегулювання спору, оскільки, по-перше, остання здійснюється на засадах 

добровільності, по-друге, залучення медіатора, не слугує гарантією того, що спір 

буде вирішений, по-третє, основний обов’язок медіатора – сприяти у 

врегулюванні спору між сторонами. Вирішити спір можливо лише в 

юрисдикційному порядку, наприклад, в суді, куди звертаються сторони 

розуміючи те, що спір буде вирішений у встановленому законом порядку на 

користь однієї зі сторін. 

- Учасниками медіації є сторони спору і медіатор (медіатори). 

Сьогодні прийнято розрізняти дві історично сформовані форми примирення 

за участю медіатора: 1) традиційне посередництво і 2) сучасну медіацію. 

Традиційне посередництво було одним з перших способів врегулювання  

спорів, відоме ще римському приватному праві. Воно являло собою природне, 

закономірно існуюче в суспільстві явище, джерелом якого були філософія і 

релігія. Функції посередника, як правило, виконували найбільш шановані і 

авторитетні члени громади. Сама процедура регламентована не була. Проте, з 

розвитком державності функції медіатора в основному перейшли до верховних 

органів влади. Тому, традиційне посередництво розглядають як спеціально 

створений механізм органів державної влади з метою досудового врегулювання 

спорів. 

Сучасна концепція медіації сформувалася в США в 1960-1970 рр., в Австралії 

в 80-ті рр., і в більшості європейських країн - в 90-і рр., XX століття. В її основі 

лежить «Гарвардський метод» ведення переговорів, розроблений, професорами Р. 

Фішером і У. Юрі. Вчені визначили основні правила переговорного процесу, 

дотримуючись яких сторони, в більшості випадків, здатні прийняти розумне 

рішення та укласти мирову угоду. Зміст цього методу полягає в тому, що при 

врегулюванні спору сторони спільно врегульовують його керуючись при цьому, з 

одного боку, об'єктивними фактами та обставинами, а з іншого - власними 
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інтересами і своїми потребами [195]. Як бачимо, зміст медіації в її сучасному 

розумінні є відображенням  «Гарвардського методу». 

- Наявність основних нормативно - визначених правил проведення медіації. 

- Метою медіації є, насамперед, врегулювання спору таким чином, щоб 

максимально врахувати інтереси кожної конфліктуючої сторони. 

Визначаючи медіацію як спосіб врегулювання правового спору чи 

врегулювання правового конфлікту у науковій літературі ведуться дискусії щодо 

використання понять «спір» та «конфлікт». О.А. Бражинський, наприклад, 

зазначає, що категорії «спір» і «конфлікт» є різними за своїм змістом [13, с.78]. 

Д.Л. Давиденко під час розгляду цього питання вказує, що загалом ці поняття 

є синонімами, проте конфлікт передусім поняття філософське, соціологічне, 

психологічне і означає протиріччя між особами які не завжди мають правовий 

характер. Спір є зовнішнім та формальним виявом конфлікту, коли сторони 

висувають взаємні претензії або одна зі сторін заявляє другій про своє право і 

виставляє певні вимоги. Тому, конфлікт є ширшим поняттям ніж спір, і їх можна 

співставити як загальне та конкретне. 

У законодавстві для позначення наявності між особами суперечки правового  

характеру, яка тягне за собою настання відповідних правових наслідків 

використовують термін «спір». Поняття «конфлікт» використовують, зазвичай, 

лише у словосполученнях «конфлікт інтересів», «конфлікт правових норм» тощо. 

Отже, «спір» є юридичним виразом конфлікту. 

З урахуванням вище зазначеного, варто наголосити на відмінності між 

термінами «вирішення спору» і «вирішення конфлікту». Юрисдикційні органи, 

зокрема суди вирішують спір, але вони не завжди врегульовують конфлікт. Під 

час застосування медіації здійснюється управління конфліктом між сторонами, а 

правовим результатом успішно проведеної медіації є припинення конфлікту та 

укладення медіаційної угоди про це [30, с.40-53]. 

Виникає необхідність чіткого визначення категорій «правовий спір» і 

«правовий конфлікт» та їх співвідношення як у контексті розгляду питання 
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медіації як самостійного способу врегулювання конфліктів, так і з вирішенням 

питання про альтернативні способи вирішення спорів. 

Як саме співвідносяться між собою юридичний (правовий) спір і юридичний 

(правовий) конфлікт. Дослідження з цього питання проводилися О.А. 

Бражинським, М.Е. Морозовим, О.М. Спеткор. 

Слово «конфлікт» іноземного походження (від лат. conflictus – зіткнення). У 

словнику О.М. Сліпушко це слово має таке тлумачення: зіткнення, серйозна 

розбіжність, спір [102]. З такого визначення очевидно, що за змістом ці два 

поняття близькі, як синонім слову «конфлікт» серед інших використовують слово 

«спір». Конфліктом є певний можливий ступінь розвитку спору, що 

характеризується більшою загостреністю (тому в словнику вживають епітет 

«серйозне» відносно розбіжності). При цьому, спір може відбуватись без 

виникнення конфлікту, тоді як конфлікт виникає лише у зв’язку зі спором. 

Правовий конфлікт, безпосередньо, пов’язаний із правовими відносинами 

сторін і є протиборством суб’єктів права з суперечливими правовими інтересами, 

що виникли. Якщо конфлікт – протиборство сторін із суперечливими інтересами 

(розбіжностями), то спір – сукупність неврегульованих розбіжностей. Це 

формальний аспект. Можна погодитись, що правовий спір загалом є формою 

припустимих правомірних (а отже, конструктивних) дій з відстоювання правових 

інтересів. Неконструктивним буде вихід за межі передбачених для нього 

процедур, що є вже відхиленням від спору, а точніше, його переростанням у 

конфлікт. 

У конфліктологічній літературі з цього приводу висловлюють й інші позиції. 

Наприклад, B.C. Жеребін визначає правовий спір як конструктивне або 

деструктивне словесне змагання контрсуб’єктів у формі взаємодії й зіткнення 

протилежних юридичних поглядів та ідей. На його думку, це засіб захисту правих 

і законних інтересів осіб, який здійснюють за допомогою слова, а не фізичних 

дій і відповідних вчинків [37, с.127]. 

Разом з тим, слід зазначити, що будь-який спір супроводжується певними 

фізичними й процесуальними діями (жестикуляція, обмін домаганнями, 
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висування й обґрунтування (наочно, експериментально) доказів тощо), головне, 

щоб не було виходу за нормативні (правові, моральні, етичні) межі встановлених 

процедур. Якщо таке відбувається, то це вже буде деструктивний правовий спір, 

який можна завжди розглядати як правовий конфлікт, найважливішим боком 

якого є правопорушення. Проте, всередині протиборства, яке виникло в правовій 

сфері, можливий і конструктивний правовий спір як його частина. Тому, вчені 

пропонують таким чином визначити співвідношення правового спору й правового 

конфлікту: 

1) правовий спір як конструктивна дія, залишаючись на цьому рівні, не 

переростає в конфлікт; 

2) спір переростає в конфлікт, коли набуває деструктивного характеру, і 

продовжується у вигляді протиборчих дій; 

3) конфлікт може відбуватись у формі правового спору як деструктивного, 

так і конструктивного, поряд (або перемінюючись) з іншими протиборчими діями 

[79, с.34-41]. 

Враховуючи вище наведене, вважаємо, що правові категорії «правовий спір» 

та «правовий конфлікт» є синонімами, тому, пропонуємо використовувати їх як 

тотожні. 

- Завдання медіації полягає у налагодженні діалогу між сторонами спору з 

метою пошуку взаємовигідного рішення та його врегулювання. На відміну від 

судового розгляду, медіація покликана не лише забезпечити врегулювання спору, 

але й примирити сторони, усунути причини їхнього спору та зменшити ризик 

виникнення останніх в майбутньому. 

Перевага медіації полягає в тому, що медіатором постійно ведеться робота 

для врегулювання спору шляхом окреслення предмета спору та усунення причин 

його виникнення, що є апріорієм того, що в майбутньому будуть збережені міцні 

стосунки між сторонами спору та збільшуються шанси для збереження міцних 

стосунків між сторонами спору.  Замість рішення ззовні сторони спору знаходять 

власне взаємовигідне рішення [74, с.400]. 
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- Особливістю медіації є те, що не завжди вона завершується укладенням 

медіаційної угоди, остання може й не укладатися між сторонами спору, проте 

застосування медіації мало істотне значення для врегулювання спору, оскільки, 

медіація може спрямовуватися й на з'ясування підстав та передумов, що 

спричинили виникнення спору, попередження розбіжностей, тощо. 

Розглянувши ознаки медіації, медіацію можемо визначити як - самостійний, 

неформалізований, добровільний, позасудовий спосіб врегулювання спору 

шляхом переговорів за участі нейтрального одного або декількох медіаторів з 

метою досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про врегулювання 

спору. 

Для кращого розуміння медіації як самостійного способу врегулювання 

спорів проведемо її співвідношення з існуючими альтернативними способами 

вирішення спорів – консиліацією, посередництвом, переговорами, претензійним 

порядком, третейським судом, арбітражем. 

Медіація та посередництво. 

Часто з терміном «медіація» використовується й термін «посередництво», 

проте, поняття посередництва, на відміну від медіації, використовується різними 

галузями права та є загальноправовою категорією [99, с.165-168]. 

Науковець П.А. Астахов зауважує, що медіація – це особлива, чітко 

регламентована процедура  пов’язана із наданням послуг [4, с.64]. А.В. Мілохова 

вказує, на те, що правильним є використання терміну «медіатор», оскільки 

«посередник» не завжди викликає у сторін приємну асоціацію. Важливо, щоб 

особа, яка  виступає в ролі посередника викликала довіру сторін, їх симпатію та 

сприйняття [90, с.130-139]. 

Співвідносячи медіацію та посередництво можемо зазначити, що медіація є 

видом посередництва, природа якого визначається метою такого посередництва та 

особливостями статусу посередника – медіатора. 

Медіація та консиліація. 

При співвідношенні медіації та консиліації часто виникають труднощі. Так, у 

юридичній літературі досі ведуться дискусії з приводу медіації та консиліації. 
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Одні науковці, з позицією яких ми погоджуємося вважають, що медіація і 

консиліація – це самостійні способи, які використовуються для врегулювання 

конфлікту між сторонами. Консиліація як і медіація характеризується участю 

незалежної особи, яка сприяє врегулюванню спору. Однак, на відміну від 

консиліації у медіації медіатор використовує усі можливі способи для 

врегулювання спору: досліджує обставини спору, визначає його причини, 

вислуховує позицію сторін тощо, а у консиліації незалежна сторона сприяє лише 

налагодженні комунікації сторін з метою продовження ведення переговорів [67, 

с.123]. Інші вчені вважають названі способи врегулювання спору тотожними [70]. 

Медіація та переговори. 

Щодо переговорів, то переговори є одним із способів АВС. Варто відзначити, 

що цей спосіб АВС має універсальний характер, оскільки є складовою практично 

всіх способів альтернативного способу вирішення спорів. Відмінність переговорів 

від медіації полягає у тому, що при проведенні переговорів сторони 

організовують процес комунікації самостійно, не залучаючи до цього процесу 

незалежну особу. Навіть, у випадку коли, до переговорів залучають незалежних 

осіб (експертів, спеціалістів, перекладачів тощо), цей факт не перетворює 

переговори на медіацію. Вказані незалежні особи лише надають свій професійно-

експертний висновок та допомагають сторонам у з'ясуванні особливостей 

предмета спору, а не у налагодженні спілкування. 

До медіації, зазвичай, вдаються, коли самостійно врегулювати спір сторони 

не можуть з різних на те причин. 

Медіація та претензійний порядок. 

Медіація та претензійний порядок є самостійним способами врегулювання 

спорів та мають небагато спільного, лише те, що обидва сприяють зменшенню 

навантаження на судову систему. 

Претензійний порядок, як і переговори не передбачає залучення для 

врегулювання спору незалежної сторони – медіатора і характеризується тим, що 

його використовують тоді, коли порушення зобов’язань із боку однієї із сторін є 

очевидним. Що стосується медіації, то основним є – не пред’явлення претензії у 
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законодавчо встановленому порядку, а пошук компромісу у врегулюванні спору, 

що виник між сторонами. Слід зазначити, що єдиним виключенням, коли 

законодавством може бути встановлено звернення як до способу АВС, є – 

претензійний порядок. 

Медіація та третейський суд. 

Найбільш схожою медіація як спосіб врегулювання спорів є з третейським 

судом. Третейські суди відіграють особливу роль при вирішенні приватно-

правових спорів, оскільки вони не є елементом судової системи і їх відносять до 

альтернативних способів вирішення спорів. Третейський суд базується на тих 

основоположних принципах що і медіація – добровільності, конфіденційності, 

диспозитивності і.т.д., і для звернення до третейського суду потрібно 

волевиявлення сторін спору. 

Відмінність цих двох способів врегулювання спорів прослідковується у їх 

меті. Так, метою третейського суду є вирішення спору, що виник між сторонами 

відповідно до чинного законодавства, звичаїв ділового етикету та тлумачення 

укладеного сторонами договору, а не пошук шляхів досягнення компромісного 

рішення для обох сторін. Також, процесуальним законодавством регламентується 

виконання деяких рішень третейського суду в примусовому порядку. І тому, 

завжди є сторона яка виграла справу і сторона, яка її програла. 

Медіація та арбітраж. 

Відмінність медіації та арбітражу зводиться до характеру повноважень особи, 

що сприяє врегулювати спір. Арбітр, на відміну від медіатора, самостійно 

приймає рішення, яке є обов’язковим для виконання для обох сторін. Ще однією 

ознакою арбітражу є те, що такий спосіб є більш формалізований, процесуально-

визначений та нормативно-окреслений. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що в законодавстві деяких країн 

передбачено випадки поєднання медіації з арбітражем, що становить окремий, 

змішаний спосіб врегулювання спору (med-arb та arb-med). 

У випадку медіації-арбітражу (med-arb) – якщо спір неможливо врегулювати 

шляхом медіації, яка проводилася між сторонами спору, розпочинається 
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процедура арбітражного розгляду. Незалежна особа, що була медіатором під час 

першого етапу (медіації) вирішує той самий спір за участю тих самих сторін вже, 

як арбітр. Позитивом є те, що така процедура робить арбітражний розгляд 

швидшим та простішим, оскільки сторонам не потрібно висловлювати свою 

позицію у справі повторно. 

За правилами арбітражу - медіації (arb-med) порядок відповідних процедур 

змінюється і сторони звертаються спочатку до арбітражного розгляду. 

Взаємозв’язок медіації та арбітражу також спостерігається у випадках, коли 

сторони після проведення медіації уклали угоду та бажають отримати арбітражне 

рішення на підтвердження такої угоди, звертаються до арбітра. Оскільки, 

рішення арбітражного суду є обов`язковим до виконання відповідно до норм 

Нью-Йоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень 1958 року, на відміну від угоди за результатами медіації. 

Підсумовуючи вище наведене слід зазначити, що іноземним державам відомі 

й інші способи АВС, такі як: міні-процес, експертний висновок, приватний суд, 

попередня незалежна оцінка тощо. Проте, ми їх не розглядали, оскільки не 

ставили за мету з’ясувати зміст всіх існуючих способів АВС, нашою метою було 

визначити медіацію як самостійний спосіб врегулювання приватно-правових 

спорів. 

Сьогодні, досить актуальним є й питання співвідношення медіації та мирової 

угоди, а також, медіації та нотаріату. Оскільки, думки як науковців так і практиків 

з приводу даного питання різняться. Одні науковці вважають, що медіація та 

мирова угода – це тотожні поняття [73, с.10-13], інші, навпаки – медіація – це 

самостійний, неюрисдикційний спосіб врегулювання спорів, що можуть обрати 

сторони для його врегулювання до відкриття провадження справи в суді, а мирова 

угода укладається сторонами спору під час судового розгляду справи [71, с.7-11]. 

Щодо медіації та нотаріату, то, наприклад, на думку вченої С.Я. Фурси 

медіацію може здійснювати нотаріус, і немає необхідності визначати самостійної 

професії чи посади медіатора [152, с.5-8]. А.В. Гайдук заперечуючи позицію С.Я. 

Фурси зазначає, що медіатором повинна бути особа, яка має спеціальні знання, 
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володіє відповідними психологічними вміннями провівши бесіду з 

конфліктуючими сторонами врегульовувати конфлікт [21, с.1-4]. 

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи аналіз відповідних ознак 

вважаємо, що необхідно розмежовувати медіацію та мирову угоду, а також, 

медіацію та нотаріат. 

Отже, медіація – це самостійний, неформалізований, добровільний, 

позасудовий спосіб врегулювання спору шляхом переговорів за участі 

нейтрального одного або декількох медіаторів з метою досягнення сторонами 

взаємоприйнятного рішення про врегулювання спору. 

Відповідно до статті 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з 

метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і має стосуватися лише 

прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета 

спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом 

інтересів третіх осіб. 

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши 

спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. 

До ухвалення судового рішення у зв’язку з укладенням сторонами мирової 

угоди суд роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені 

представники сторін вчинити відповідні дії. 

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в 

резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову 

угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі. 

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і 

продовжує судовий розгляд, якщо: 

1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи 

охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії 

якого суперечать інтересам особи, яку він представляє [158]. 

С.І. Калашнікова говорячи про можливість використання медіації зазначає, 

що медіація може застосовуватися сторонами для вирішення спору як до 
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відкриття провадження по справі, так і під час її судового розгляду. Вчена 

наголошує, що стосовно спору щодо якого вже було розпочато судове 

провадження, то в законодавстві зарубіжних держав зустрічаються різні підходи, 

наприклад, в Канаді (штат Онтаріо) застосування медіації та повідомлення суду 

про її застосування у визначеному порядку є підставою для припинення розгляду 

справи у суді [60, с.128]. 

Враховуючи наведене, ми вважаємо, що медіація може застосовуватися 

сторонами спору лише до моменту звернення сторін або однієї зі сторін в суд, а 

мирова угода – на будь-якій стадії судового процесу. 

Згідно з Директивою ЄС до медіації залучається один чи декілька 

нейтральних медіаторів, які не приймають рішення по справі, а лише 

допомагають сторонам визначити шляхи врегулювання спору та прийти до 

єдиного рішення з врегулювання спору [33]. 

Використання сторонами мирової угоди участі медіатора не передбачає. 

Варто погодитися з Ю.Д. Притикою, що, на жаль у судах розгляд справ може 

тривати роками, а сторони спору постійно перебувати в напруженні. Головною 

метою при виникненні спору між сторонами завжди було бажання розв’язати спір 

якомога швидше і з найменшими втратами для себе. Тому, медіація – є тою 

альтернативою, яка сприяє сторонам у врегулюванні спору з мінімальними 

затратами часу, сили та коштів [115, с.5]. 

Директива ЄС про медіацію також визначає, що медіація може забезпечити 

економічно вигідніше та швидше позасудове вирішення цивільних та 

комерційних спорів завдяки процесам, що адаптовані до потреб сторін [33]. 

Медіація не передбачає чітко встановлених процедурних рамок її 

застосування, а більш вільна атмосфера її проведення сприяє сторонам спору 

співпрацювати та дійти до взаємоприйнятного компромісу. В той час, 

використання мирової угоди – це чітко визначена та регламентована чинним 

законодавством України (в тому числі ЦПК та ГПК) процедура, можливість 

використання якої рекомендує та роз’яснює суд сторонам. 
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Ще однією відмінністю медіаційної угоди від мирової угоди є те, що мирова 

угода перевіряється та затверджується судом. Суд має право відмовити в 

затвердженні мирової угоди, якщо буде встановлено, що вона містить положення, 

які суперечать закону або порушують права сторін. 

Відповідно до ст. 207 ЦПК України відсутні обмеження щодо можливості 

укладання мирових угод по різних категоріях приватно-правових спорів. Однак, 

дана стаття визначає, що мирова угода укладається на основі взаємних поступок. 

А поняття «поступки» не з’ясовано в нормах закону і не роз’яснено в судовій 

практиці, а тому суди з обережністю відносяться до затвердження мирових угод.  

Таким чином, на сьогодні основним завданням правозастосовної практики є 

правильне розтлумачення поняття взаємні поступки та розширення можливості 

укладання мирових угод. 

Щодо медіаційної угоди, то перед сторонами відсутня проблема підсудності, 

пропуску строку звернень, досягнення компромісу за відсутності застосування 

примусу, домовленість про мову тощо. Всі ці питання узгоджуються та 

визначаються сторонами в договорі про проведення медіації (про що йтиметься у 

другому розділі). 

Як справедливо зазначає І. Писарєва, медіація є незамінним інструментом 

врегулювання конфліктної ситуації і тут надзвичайно важливим є процес реклами 

та розповсюдження інформації про медіацію [110, с.28-34]. 

Ми погоджуємося з думкою народного депутата України О.І. Тищенко, який 

зазначає про те, що через надмірну завантаженість судовими справами суди не 

завжди вирішують їх швидко, ефективно та справедливо, тому медіація – це 

можливість для сторін заощадити кошти, пов’язані з оплатою послуг юристів та 

час. Запровадження медіації в Україні сприятиме розвитку громадянського 

суспільства та підвищить рівень правової культури, про це йдеться у 

«Пояснювальній записці» до Проекту Закону «Про медіацію» [92, с.43]. 

Щодо медіації та нотаріату, то слід зазначити, що сьогодні, у науковій 

літературі ведуться дискусії про співвідношення даних правових категорій. Так, 

на думку Л.Бюлов, М.М. Дякович функції медіатора, в повній мірі, можуть 
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здійснювати нотаріуси. Вчені переконані, що політика розвитку і підтримки 

медіації нотаріатом вкрай необхідна. Важливо щоб кожний нотаріус почув себе 

персональним учасником медіаційних відносин (медіаційного процесу), оскільки 

медіація де-факто невід'ємна від функцій нотаріуса [14, с.98]. 

На нашу думку, нотаріус не може виступати медіатором, оскільки, по-перше, 

законодавство України про нотаріат прямо не передбачає такої функції нотаріату 

як медіація, по-друге, для того, щоб бути медіатором необхідно володіти 

спеціальними знаннями не лише в юриспруденції, а й психології, конфліктології, 

мати навики техніки ведення ділових переговорів і.т.д (про це детальніше 

йтиметься у розділі 2). 

Досліджуючи медіацію як самостійний спосіб врегулювання приватно-

правових спорів необхідно окреслити й напрямки подальшого розвитку і 

удосконалення даного інституту. 

Сьогодні, при врегулюванні правових спорів використовуються здебільшого 

юрисдикційні способи, тобто, врегулювання спорів компетентними органами 

державної влади. Дану систему складають загальнодержавні органи влади (органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади), органи місцевого самоврядування 

(ОСГ), а також нотаріат. Вважається, що врегулювання спорів в юрисдикційних 

органах, насамперед у судах, є найбільш ефективним способом захисту цивільних 

прав, оскільки за результатами розгляду справи виноситься законне і 

обґрунтоване рішення. Водночас, практика свідчить, що рішення компетентного 

органу в більшості випадків не може задовольнити інтереси усіх зацікавлених 

сторін. Як наслідок, рішення оскаржується у вищі інстанції і не виконується в 

добровільному порядку, що фактично зводить нанівець результат 

правозастосовчого процесу. Така ситуація багато в чому зумовлює потребу в 

удосконаленні роботи традиційних (юрисдикційних) механізмів врегулювання 

спорів. 

Практика багатьох зарубіжних країн свідчить про те, що одним з важливих 

напрямків реформування і розвитку юрисдикційної системи врегулювання спорів 

є інтегрування медіації в діяльність відповідних юрисдикційних органів. Тому, 
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медіацію і інші примирні способи все частіше застосовують поряд і у 

взаємозв'язку з іншими способами врегулювання спорів. 

Слід зазначити, що останнім часом у вітчизняній юриспруденції зріс інтерес 

до неюрисдикційних способів розв'язання правових спорів. При цьому, вони 

розглядаються паралельно з юрисдикційними, але не є їм тотожними, оскільки 

різні підстави і порядок їх застосування. 

Враховуючи вище наведене, можемо зробити висновок, що способи 

врегулювання спорів становлять єдину систему, але в залежності від форми, в 

якій здійснюється врегулювання спору, захист або відновлення порушеного 

права, всі елементи системи можна розділити на дві групи: юрисдикційні та 

неюрисдикційні. Медіацію можна розглядати як один із елементів такої системи, 

а саме, як неюрисдикційний спосіб врегулювання спору. 

Підсумовуючи можемо говорити про формування двох основних напрямків 

розвитку інституту медіації: 

1) медіація – як самостійний неюрисдикційний спосіб врегулювання 

приватно–правових спорів; 

2) медіація – як спосіб, що забезпечує реалізацію повноважень органів 

держави у врегулюванні приватно–правових спорів (тобто в системі 

юрисдикційних способів їх врегулювання). 

Медіація як один із способів врегулювання приватно-правових спорів має як 

свої переваги так і недоліки. Перевагами використання медіації для врегулювання 

приватно-правових спорів є: 

1) простота процедури, відсутність жорстких процесуальних і доказових 

правил; 2) можливість економії часу для врегулювання спору; 

3) можливість сторін самим обрати медіатора, який буде сприяти 

врегулюванню спору. Ця можливість забезпечується в тому числі існуванням 

різних регіональних, суспільних і приватних центрів з альтернативного вирішення 

спорів, які мають списки таких осіб з коротким описом біографії, кваліфікації, 

спеціалізації та досвіду попередньої діяльності; 
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4) конфіденційність врегулювання спору, яка проявляється як у проведенні 

закритих засідань, тобто в негласній формі, так і в збереженні в таємниці 

інформації, отриманої в ході альтернативних слухань. Інші особи допускаються 

лише за згодою сторін; 

5) у більшості випадків, медіація завершується укладенням взаємовигідної 

угоди, що на відміну від судового розгляду, де рішення завжди виноситься на 

користь однієї з них; 

6) використання медіації часто дозволяє зберегти ділові відносини, оскільки 

головна мета є пошук спільних взаємних інтересів; 

7) універсальність медіації, перш за все в рамках медіації можуть 

розглядатися конфлікти, що випливають з правових і не правових 

(міжособистісних) відносин; 8) медіація дає можливість розвантажити справами 

судову систему та скоротити терміни розгляду справи. 

Незважаючи на всі перераховані вище переваги і позитивні риси медіації, 

остання має й певні недоліки. Зокрема: 

1) медіацію не застосовують для врегулювання складних правових спорів та 

вирішення складних правових питань; 

2) у спорах з множинністю сторін медіація може виявитися неефективною, 

так як досягнути позитивного рішення – укласти угоду, практично неможливо; 

3) для застосування медіації необхідно наявність бажання сторін 

співпрацювати. Тому, в разі відсутності бажання контактувати один з одним 

медіація є неможливою; 

4) зацікавленість учасників спору в залученні суспільної уваги до тієї чи 

іншої проблеми, або прагнення до «затягування» врегулювання спору, коли одній 

зі сторін це вигідно. 

 

1.3 Види та моделі медіації 

Досліджуючи медіацію як спосіб врегулювання спорів у приватно-правових 

відносинах неможливо не зупинитися на питанні видів медіації. Класифікація і 

аналіз видів медіації має як наукове так і практичне значення, бо кожен вид 
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медіації є різним за змістом і характером, і при врегулюванні спору необхідно 

обрати той вид медіації, який є найсприятливішим для застосування у конкретній 

ситуації. 

Сьогодні, незважаючи на великий інтерес з боку як науковців, так і 

практиків, медіація все ще потребує комплексного дослідження. Наявні в Україні 

наукові праці присвячені, переважно, альтернативним способам вирішення спорів 

загалом, або ж медіації у конкретних правових відносинах, наприклад, медіації у 

цивільно-правових відносинах, і відсутні дослідження у яких приділялася б увага 

вивченню правової природи медіації, особливостей її проведення, правового 

статусу учасників медіації тощо. 

Вчені Л. Боуль та М. Несик пропонують класифікувати медіацію в залежності 

від цілей її проведення на такі види: 

1) «оглядова» медіація (scoping mediation), метою якої є визначення предмета 

конфлікту і окреслення меж конфлікту; 

2) медіація врегулювання конфлікту (dispute settlement mediation) - 

проводиться з метою врегулювання конфлікту і досягнення взаємовигідної угоди; 

3) медіація стримування конфлікту (conflict containment mediation) - 

проводиться з метою вироблення правил поведінка для сторін конфлікту та їх 

подальшого діалогу; 

4) медіація укладення угоди (transactional - mediation) - проводиться з метою 

укладення угоди між сторонами конфлікту та спрямована на формування 

однозначного розуміння сторонами конфлікту ситуації, що склалася; 

5) медіація вироблення політичного рішення (policy - making - mediation) - 

застосовується з метою вироблення політичних рішень з урахуванням інтересів 

громадськості; 

6) превентивна медіація (preventative mediation) - метою якої є попередження 

конфлікту [193, с.410]. 

Зазначена класифікація представляє не лише теоретичний, але і практичний 

інтерес, оскільки дозволяє виявити основні напрями її застосування. 
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Виділяючи види медіації залежно від цілей її проведення необхідно 

врахувати те, що медіація може проводитися як до так і після виникнення 

правового спору. Таким чином, виділяють два рівні проведення медіації: 

1) загальний (попередження спору і врегулювання вже існуючого спору); 

2) конкретний (деталізує загальний) [73, с.10-13]. 

Враховуючи вище наведене, медіацію можна класифікувати залежно від 

спільних (загальних) цілей її проведення: 

1) превентивна медіація; 

2) медіація існуючого конфлікту. 

Зокрема, превентивну медіацію класифікують на: 

1) медіація укладення угоди (deal making mediation); 

2) супровідна медіація або ж медіація супровідного проекту (застосовується, 

наприклад, при укладенні довгострокового договору на виконання робіт по 

будівництві житлового комплексу з метою швидкого врегулювання конфлікту, що 

виник між сторонами на його ранніх стадіях і, тим самим, забезпечення 

своєчасного завершення робіт); 

3) медіація вироблення політичного рішення (policy - making - mediation). 

До другої групи (медіація існуючого конфлікту) можна віднести наступні її 

підвиди: 

1) «оглядова» медіація; 

2) медіація стримування конфлікту (conflict containment mediation); 

3) медіація врегулювання конфлікту (dispute settlement mediation). 

Залежно від порядку застосування медіації сторонами, можна виділити 

наступні види: 

1) добровільна медіація; 

2) обов'язкова медіація. 

Добровільна медіація може мати місце та проводитися на підставі взаємної 

згоди сторін. Суд або інша особа, уповноважена розглядати і врегульовувати спір, 

має право запропонувати використання медіації, проте сторони можуть прийняти 

або відхилити таку рекомендацію без будь-яких негативних для себе наслідків. 
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Добровільна медіація широко поширена в країнах англо-саксонської правової 

сім’ї та окремих країнах континентальної правової системи. 

Так, наприклад, в Нідерландах суди не мають права самостійно ініціювати 

проведення медіації і направляти сторін цивільного процесу на проведення 

медіації. Але, суд має обов’язок роз’яснити сторонам спору, що вони мають право 

звернутися до медіатора для розв’язання спору, що виник між ними. У 2008-2009 

роках у Нідерландах був започаткований проект «Медіація в ході судового 

процесу в Нідерландах», метою якого було перевірити чи сторони будуть 

звертатися за допомогою до медіатора, а також удосконалити механізм 

проведення медіації у разі виявлення його недоліків. Даний проект проводився у 

п’яти окружних та двох апеляційних судах Нідерландів. 

Результатом даного проекту було наступне: суди мають обов’язок 

роз’яснювати сторонам цивільного процесу, що вони вправі звернутися до 

медіатора і використати медіацію для врегулювання конфлікту між собою, а 

також те, що суди можуть запропонувати проведення медіації в усній формі під 

час розгляду справи, письмовій формі у вигляді письмового розпорядження судді 

до початку судового розгляду справи та сторони можуть самостійно ініціювати 

медіацію як до так і під час судового розгляду справи заявивши про це в усній 

формі [76, с.139]. 

Обов'язкова медіація - проводиться в імперативному порядку на підставі 

закону, постанови суду або акта іншого уповноваженого органу. 

Яскравим прикладом обов'язкової судової медіації є досвід Німеччини, де 

відповідно до §15а Німецького цивільного уложення 1896 року -законодавством 

земель передбачено обов'язкове використання медіації по деяких категоріях 

справ, зокрема, по майново-правових спорах, предмет яких в грошовому 

вираженні не перевищує 750 євро, а також по спорах між сусідами і у справах про 

захист честі і гідності, якщо таке порушення не мало місця у пресі або радіоефірі 

[101]. 

Директива ЄС «Про медіацію» від «21» травня 2008 року визначає підстави 

застосування медіації, а саме: 
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1) домовленість сторін; 

2) погодження сторін на пропозицію судді звернутися до медіації про 

врегулювання спору; 

3) призначення судом; наявність правової норми, яка передбачає 

обов’язок 

звернутися до медіації для вирішення певної категорії спорів. 

Враховуючи вищевикладене, ми можемо розширити класифікацію видів 

медіації,  а саме за підставами виникнення: 

1) добровільна медіація: 

- добровільна медіація, що проводиться внаслідок власної ініціативи сторін; 

- добровільна медіація, що проводиться за ініціативою суду; 

2) обов’язкова медіація: 

- обов’язкова медіація, що проводиться за вимогою суду; 

- обов’язкова медіація, що проводиться внаслідок імперативної вказівки 

закону. 

Провівши аналіз правового регулювання медіації у зарубіжних державах 

можемо стверджувати, що розвиток використання медіації як способу 

врегулювання приватно-правових спорів може відбуватися у двох напрямках: 1) 

шляхом самостійного способу врегулювання спору та 2) шляхом «суміжної», 

інколи обов’язкової досудової або судової процедури. Слід зазначити, що саме 

цим шляхом прямують сьогодні деякі європейські держави. 

Залежно від технології проведення медіацію класифікують на: 

1) спільна медіація - коли обидві сторони беруть безпосередню участь в 

медіації; 

2) човникова медіація (шатл-медіація) - коли медіатор проводить почергові 

зустрічі з кожною із сторін; 

3) медіація, що проводиться одним медіатором; 

4) медіація за участі двох і більше медіаторів; 

5) «очна» медіація; 
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6) медіація по телефону або з використанням різних технічних засобів 

зв’язку, наприклад,  оn-line медіація активно практикується у багатьох зарубіжних 

країнах. 

У юридичній літературі виділяють і інші види медіації: 

1) посередництво "секретаря"' (посередник є головуючим на переговорах 

сторін); 

2) "посередництво - консультування" (посередник активно працює з 

конфліктуючими сторонами, тобто з негативними уявленнями, що зміцнилися у 

сторін один про одного, їх намірами і моделлю поведінки); 

3) "структуроване" посередництво (посередник в основному працює з 

кожною із сторін окремо); 

4) посередництво "з позиції сили" (посередник може, в певній мірі, впливати 

на сторони, наприклад, бути їх начальником) [163, с.84]. 

В залежності від категорії конфліктів: 

1) медіація у приватно-правових конфліктах (у цивільних, сімейних спорах); 

2) медіація у публічно-правових конфліктах (адміністративних, податкових 

спорах). 

Враховуючи те, що сьогодні медіація інтегрує як в судову систему так і в 

діяльність інших юрисдикційних органів, які уповноважені розглядати приватно- 

правові спори науковці виділяють: 

1) приватну медіацію (її ще називають досудова або позасудова медіація) 

врегулювання правових конфліктів; 

2) інтегровану медіацію (її ще називають судова або присудова медіація) - 

"вписану" в діяльність юрисдикційних органів у формі процедури і (чи) у формі 

медіаційної технології. 

У свою чергу, в залежності від того, хто виступає  в ролі медіатора 

інтегровану медіацію розділяють на нотаріальну, судову, адвокатську, медіацію в 

межах діяльності інших органів цивільної юрисдикції та власне професійну. 

1) Судова медіація. В окремих європейських державах медіація є частиною  

судочинства і здійснюється професійним суддею, проте даний суддя не відповідає 
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за винесення рішення по справі. Зокрема, суд має право за своєю ініціативою 

припинити медіацію, якщо виявляться ознаки порушення належного її здійснення. 

Угода, якої досягли сторони в ході медіації, затверджується судом. Такий вид 

медіації притаманний Канаді, Німеччині [20, с.156-165]. 

2) Адвокатська медіація. Медіатором є особа, яка має право на зайняття 

адвокатською діяльністю. Такий вид медіації притаманний Італії, де адвокати 

створюють асоціації з надання послуг медіації. При чому, такі послуги медіатори 

можуть пропонувати в режимі «он-лайн» [19, с.156-165]. 

3) Нотаріальна медіація. Найпоширеніший різновид медіації, де у ролі 

медіатора виступає нотаріус, який сприяє сторонам у врегулюванні конфлікту і 

належному оформленні відповідних домовленостей. 

4) Власне професійна медіація. Такий вид медіації притаманний США, де 

діють державні та приватні служби медіації [104, с.320]. 

Ми вважаємо, що найбільш оптимальною та практичною у застосуванні є 

класифікація медіації на: 

1) приватна (позасудова) - абсолютно незалежна від судового розгляду, 

застосовується медіаторами без подальшого судового процесу; 

2) супутня судовому розгляду (присудова) – проводиться паралельно з 

розглядом справи у суді, ініціюється самим судом, але проводиться медіаторами 

без подальшої судової участі у врегулюванні спору; 

3) судова - проводиться суддею та ініціюється в суді під час судового 

розгляду справи і включає консультації та допомогу у врегулюванні спору, проте 

виключає подальшу участь судді - медіатора у вирішенні справи. 

Програмою Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та 

ефективність судової системи України» в Україні проводилася низка заходів щодо 

впровадження в систему судочинства України медіації. 

У зв’язку з цим у квітні 2009 року експерти Ради Європи визначили чотири 

пілотних суди: Вінницький окружний адміністративний суд, Донецький 

апеляційний адміністративний суд, Івано-Франківський міський суд, 

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області для застосування медіації 
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при розгляді судових справ в судах України. Результатами таких проектів стало 

те, що українська громадськість недостатньо обізнана в можливості застосування 

медіації у врегулюванні спорів, та й в можливості застосування інших способів 

захисту прав та інтересів, окрім судів, загалом. 

До моменту прийняття чинних ЦПК та ГПК України домінували дві 

концепції запровадження медіації в національний механізм захисту прав. 

Концепція судової медіації, відповідно до якої остання повинна бути складовою 

національного судочинства та елементом процесуальної процедури. Слід 

зазначити, що вищезгадана Програма впроваджувала в життя саме цю концепцію. 

Представники другої концепції, з позицією яких ми погоджуємося, 

стверджували, що медіація повинна бути автономним способом врегулювання 

правових спорів та передувати судовому процесу. 

Сьогодні, з прийняттям нових редакцій ЦПК та ГПК України вбачається, що 

наша держава обрала шлях запровадження судової медіації (Врегулювання спору 

за участю судді) – глава 4 ЦПК та глава 4 ГПК України. 

Аналіз правових положень ЦПК та ГПК України щодо правової 

регламентації інституту судового врегулювання спору за участю судді та 

дослідження правової природи медіації як самостійного способу врегулювання 

спору заставляє поставити запитання – чи це медіація? 

На нашу думку, зі сторони законодавця імперативне закріплення правових 

норм щодо «ніби то медіації» у процесуальному законодавстві України є 

необґрунтованим, а окремі правові норми незрозумілими для застосування. 

Так, медіація, сьогодні, не може бути складовою національного цивільного 

чи то господарського процесу, оскільки принципи її організації та проведення не 

відповідають принципам процесуального права загалом. Наприклад, медіація 

здійснюється на засадах абсолютної добровільності, вільному виборі медіатора, 

який буде врегульовувати спір. Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї  

ООН А/RES/57/18 – строни медіації самостійно визначають порядок здійснення 

медіації, медіатор тільки тоді може встановлювати процедуру медіації, коли 

відсутня домовленість між стронами спору з цього приводу. Дане положення 
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Резолюції абсолютно не відповідає ч.ч.4,5 ст.203 ЦПК та ч.ч.4,5 ст.188 ГПК 

України. 

Відповідно до Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2008/52/ЄС 

та Рекомендації Rec (2002) 10 – медіація здійснюється конфіденційно і її хід 

документально не фіксується. 

Не до кінця зрозумілим залишається правове положення ч.ч.4, 5 ст.203 ЦПК 

та ч.ч.4,5 ст.188 ГПК – «Під час проведення спільних нарад суддя може 

запропонувати стронам можливий шлях мирного врегулювання спору»; «Під час 

закритих нарад суддя має право пропонувати стороні та (або) її представнику 

можливі шляхи мирного врегулювання спору» [25]. Виникає запитання - про які 

«можливі шляхи» йдеться? Тобто, суддя може запропонувати медіацію та інший 

АВС? Чи мова йде про медіаційну угоду? 

Ч.2 ст.201 ЦПК – «Проведення врегулювання спору за участю судді не 

допускається у разі, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору» [158]. Проте, відповідно до зазначеної вище 

Директиви медіація може застосовуватися сторонами для врегулювання будь-

якого спору. 

Якщо послідовно дослідити положення ЦПК та ГПК України, то стане 

очевидним, що у ньому містяться норми, що допускають несудові способи 

врегулювання правових спорів. До таких норм належить, зокрема, положення 

статей 207, 208 ЦПК, статей 192, 193 ГПК. Так, наприклад, згідно з п.2 ч.2 ст.197 

ЦПК – у підготовчому засіданні суд з'ясовує, чи бажають сторони укласти мирову 

угоду, що згідно ч.4 ст.207 ЦПК сприяє у закритті провадження у справі судом. 

Згідно ч.2 ст.207 ЦПК – сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про 

це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу 

[158]. Навіть кримінальне законодавство України містить норми, які надають 

змогу науковцям стверджувати про можливість застосування інституту 

примирення в кримінальному судочинстві. 

При застосуванні судової медіації виникає питання й з приводу того, ким 

повинен бути медіатор, який проводить медіацію – акредитованим фахівцем, 
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суддя-медіатор, чи якась інша особа. Згідно запропонованих законодавцем глав 4 

ЦПК та ГПК медітор – це суддя, який може врегульовувати спір, при цьому 

немаючи права, в майбутньому, розглядати дану справу по суті. Але ж, відповідно 

до загальних процесуальних правових норм, а також, норм національного 

законодавства, які визначають судоустрій та правовий статус суддів в Україні – 

суддя – це уповноважена особа судового органу, який працює в межах 

компетенції, визначеної для нього чинним законодавством. Тому, спосіб 

примирення, який мають право застосовувати судді згідно чинних правових 

положень не буде розцінюватися як медіація. 

Враховуючи вище наведене, вважаємо, що запровадження судової медіації 

сьогодні в Україні, не гармонізує положення чинного процесуального 

законодавства України, створює плутанину у правильності його застосування, не 

сприяє розвантаженню національної судової системи, а навпаки, створює 

перешкоди здійснення її повноважень, а підпорядкування медіації вимогам 

процесуальної форми знищить весь позитивний потенціал даного самостійного, 

неюрисдикційного способу врегулювання правових спорів. 

Окрім того, ми не можемо сліпо «копіювати» іноземне законодавство, 

незважаючи на те, що європейське співтовариство ставить вимоги для України - 

гармонізації та імплементації національного законодавства європейським 

правовим положенням та стандартам, оскільки наша національна правова система 

має свою історію та особливості, які не є тотожними правовим системам та 

національним правовим традиціям тієї чи іншої держави. 

Таким чином, пропонуємо застосування в Україні лише приватної 

(позасудової) медіації. Даний спосіб врегулювання спорів використовувати до 

моменту звернення сторін чи однієї зі сторін в суд. 

Позитивним моментом для України щодо медіації та її застосування буде 

прийняття Закону України «Про медіацію», положення якого мають відповідати 

міжнародним правовим нормам. 

Існують й інші види медіації, але, фактично, їх зміст розкриває зміст тих 

різновидів медіації, які ми охарактеризували вище. 
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Розкриваючи питання видів медіації, слід також зупинитися на їх 

призначенні, що полягає в наступному: 

1) забезпечується можливість правильного розуміння використання медіації 

та її природно - історичного розвитку; 

2) надається можливість розкрити внутрішню логіку та закономірності 

обрання того чи іншого виду медіації для застосування; 

3) створюються всі необхідні передумови й можливості для широкого 

узагальнення, систематизації і аналізу всього фактичного та наукового матеріалу, 

який стосується медіації загалом та її видів зокрема; 

4) створюється об’єктивне підґрунтя для наукового проникнення у внутрішні 

процеси виникнення, функціонування та використання медіації як самостійного 

способу для вирішення приватно - правових конфліктів. 

Розглядаючи види медіації вчені - правознавці зазначають, що існують ще й 

форми медіації. З приводу форм медіації, то думки науковців різняться. Так, 

наприклад, В.Купрій вважає, альтернативні способи вирішення спорів можуть 

виражатися у різних формах, наприклад, переговори, консиліація, арбітраж, у 

тому числі і медіація [78, с.210]. 

Інші вчені, зокрема, О.М. Спектор зазначає, що медіація – це самостійний, а 

не альтернативний спосіб вирішення спорів, і в жодному випадку не може бути 

формою останніх [144, с.33]. 

Ми погоджуємося з думкою О.М. Спектор, оскільки, як ми вже зазначали 

вище, форма – це зовнішнє вираження якогось явища (у даному випадку медіації), 

а вже медіація, як правове явище може виражатися у певних формах. 

Існують наступні форми медіації: «чиста форма медіації» і «комбінована 

форма медіації». «Чиста форма медіації» - використовується лише медіація для 

врегулювання спору, «комбінована форма медіації» - поряд з медіацією 

використовуються і інші АВС, наприклад, коли неможливо врегулювати спір між 

сторонами за допомогою медіації можливе «Мед-арб», поєднання медіації і 

арбітражу [65, с.31]. 
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Щодо моделей медіації, то в юридичній літературі, також, є наукові праці 

присвячені даній тематиці. Проте, існуючі дослідження моделей медіації 

зводяться до характеристики тієї чи іншої моделі медіації. Тому, ми 

намагатимемося прокласифікувати моделі медіації та їх охарактеризувати. 

В українській мові під поняттям «модель» розуміють абстрактну 

конструкцію, яка відображає особливості організації та проведення відповідної 

процедури. 

На думку А.В. Біцай модель медіації – це теоретична конструкція, яка 

відображає процедуру проведення медіації через характеристику відповідних 

елементів: предмета спору, підстав та причин його виникнення, ступня інтеграції 

у судову систему, обсягу прав та обов’язків медіатора тощо [9, с.85-89]. 

Моделі медіації створюють основу для виявлення різних медіативних 

підходів, які не претендують на універсальне застосування, а слугують 

концептуальним орієнтиром як для практикуючих медіаторів, так і для сторін 

спору, а також усіх осіб зацікавлених у дослідженні та вивченні медіації. 

Вивчення моделей медіації має важливе значення, оскільки, це дозволяє 

виявити найбільш прийнятні сфери їх застосування. Медіаторам - знання про 

особливості застосування відповідної моделі медіації дозволяють визначити 

власний підхід до проведення медіації і окреслити напрями подальшого їх 

розвитку і вдосконалення, а сторонам - сформувати адекватне уявлення і 

очікування від медіації. 

В науковій літературі виділяють різні моделі медіації, які відображають 

різноманітні теорії та підходи. Одним з відомих підходів до моделей медіації є 

"схема Леонарда Рискіна". Вчений виділяє дві складові, що дають можливість 

виокремити чотири моделі медіації. Такими складовими є: 

1) роль медіатора (медіатор може давати оцінку ситуації що склалася по суті, 

здійснювати юридичну кваліфікацію і консультування); 

2) предмет медіації (може бути вузьким – лише в межах предмета конфлікту 

або широким – коли розглядаються усі протиріччя, які виникли між сторонами 

конфлікту і навіть ті, що не пов’язані із предметом самого конфлікту). 
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В результаті Леонардо Рискін виділяє наступні моделі медіації: оціночна 

медіація з широким предметом, оціночна медіація з вузьким предметом; медіація 

сприяння з широким предметом, медіація сприяння з вузьким предметом [204]. 

Подібний підхід до виокремлення моделей медіації запропонувала Н. 

Александер у своїй концепції «метамоделі медіації». Науковець, також, визначає 

дві складові, що дозволяють прокласифікувати моделі медіації: площина взаємодії 

і площина «інтервенції». Перша відноситься до сторін і характеризує обраний 

спосіб ведення переговорів. 

В межах площини взаємодії Н. Александер розглядає три основні переговорні 

техніки: позиційні переговори, інтеграційні переговори і «трансформаційні» 

переговори, або діалог, спрямований на відновлення відносин між сторонами. У 

кожному з перерахованих випадків різна мета і бажаний результат. Так, позиційні 

переговори спрямовані на взаємоприйнятний розподіл ресурсів, який 

здійснюється шляхом досягнення компромісу на основі зустрічних поступок. 

Інтеграційні переговори мають на меті більш креативні рішення та нестандартні 

підходи до врегулювання конфлікту. В «трансформаційних» переговорах 

первинним є не матеріальний результат, а перетворення взаємин сторін. Як 

правило, трансформаційний підхід в переговорах використовується для 

врегулювання соціальних конфліктів. 

Площина «інтервенції» стосується медіатора і означає його роль і 

повноваження при проведенні медіації. Виділяються два рівні інтервенції 

медіатора: 1) рівень врегулювання конфлікту та 2) рівень предмету (змісту) 

конфлікту. 

У першому випадку основним обов’язком медіатора є забезпечення 

відповідних правил, не втручаючись у зміст конфлікту і не пропонуючи варіанти 

його вирішення. У другому – навпаки, медіатор більшою мірою заглиблюється в 

підстави конфлікту, має право висловлювати власну думку про можливі шляхи 

його врегулювання. Від рівня інтервенції залежать і вимоги, яким має відповідати 

медіатор. Медіатору необхідно повною мірою володіти медіативною 

компетентністю для врегулювання конфлікту. 
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Враховуючи зазначене Н. Александер виділяє наступні моделі медіації: 

1) регулятивна медіація; 

2) медіація сприяння; 

3) трансформативна медіація; 

4) експертно-консультативна медіація; 

5) медіація «мудрої поради»; 

6) традиційна медіація [189, с.408]. 

Залежно від ролі медіатора в медіації Дж. Фолберг виокремлює чотири 

моделі медіації: 

1) «Модель рятівника», де медіатор за відсутності спеціальних знань 

допомагає вирішити переважно побутові конфлікти. 

2) Модель, в якій медіатор відіграє роль посередника і виступає третьою 

стороною у конфлікті, при цьому, медіатор використовує усі можливості з метою 

врегулювання останнього. 

3) Модель, де медіатор для вирішення конфлікту може використовувати 

будь-які засоби та методи, в тому числі і маніпулювати сторонами. 

4) Модель, де медіатор виступає в якості організатора врегулювання 

конфлікту. Це найпоширеніша сучасна модель медіації [197, с.223]. 

В залежності від кількості медіаторів, які беруть участь у медіації можна 

виділити модель одного медіатора та колективну медіацію. 

Вчені І. Боуль та М. Несік виділяють чотири моделі медіації: медіація 

сприяння у врегулюванні конфлікту (класична модель); оціночна медіація; 

регулятивна медіація; терапевтична медіація [193, с.410]. 

Практичними у застосуванні є наступні моделі медіації: факультативна, яка 

використовується за вибором сторін; обов’язкова та модель медіації, яка 

проводиться на вимогу судді під час судового розгляду справи (на основі 

постанови суду). 

Класифікація моделей медіації виконує низку функцій: 
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1) пізнавальну функцію, тобто класифікація моделей медіації орієнтована на 

глибоке вивчення медіації як правового явища, а також на здобуття і розширення 

наукових знань про медіацію; 

2) інформаційну – класифікація моделей медіації містить значний обсяг 

інформації про медіативну техніку та прийоми, якими користується медіатор, про 

їх співвідношення та вплив на результат її проведення; 

3) аналітичну функцію, яка дає змогу зробити, на основі порівняння, 

висновки про можливість застосування певної моделі медіації у конкретній 

ситуації; 

4) евристичну функцію, яка спрямована на пізнання закономірностей 

виникнення, функціонування, розвитку та використання різних моделей медіації 

[39, с.342]. 

Отже, необхідно зробити висновок, що у зв’язку з існуванням різних моделей 

медіації будуються основні правила її проведення та виокремлюються 

особливості застосування медіативної техніки. При цьому, неможливо надати 

перевагу одній моделі над іншою, оскільки кожна з них ефективна при 

врегулюванні різних видів спорів. 

Більше того, залежно від особливостей спірних правовідносин і його 

учасників у медіації правила проведення можуть комбінуватися. 

Підсумовуючи вище зазначене робимо висновок, що форма медіації, вид 

медіації, модель медіації – це нетотожні поняття, оскільки форма медіації – це 

зовнішнє вираження медіації як правового явища; модель медіації відображає 

основні правила організації та проведення медіації; вид медіації – дозволяє 

визначити внутрішню структуру, «будову» медіації та зрозуміти її зміст. 

 

Висновки до Розділу 1 

Викладений у даному розділі матеріал дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Ретроспективний аналіз правових порядків у різних історичних умовах та 

історичних періодах демонструє існування різних підходів та способів до 

врегулювання приватно-правових спорів. 
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Так, врегулювання приватно - правових спорів відбувалося з позиції сили, з 

позиції права, з позиції інтересів. Кожен із зазначених підходів надавав 

можливість врегулювати спір, проте лише останній із них – з позиції інтересів 

визнавався найефективнішим, оскільки сторони намагалися не лише вирішити 

спір, а й з’ясувати причини його виникнення, і, по можливості, максимально 

забезпечити ті інтереси, які були порушені. 

2. Аргументовано те, що медіацію слід розглядати як самостійний, а не 

альтернативний спосіб врегулювання спорів. 

3. З метою визначення самостійного місця медіації в системі альтернативних 

способів вирішення приватно – правових спорів проведено співвідношення 

медіації з іншими АВС, зокрема: консиліацією, посередництвом, переговорами, 

претензійним порядком, третейським судом, арбітражем. 

4. Обґрунтовано те, що форма медіації, вид медіації, модель медіації – це 

нетотожні поняття, оскільки форма медіації – це зовнішнє вираження медіації як 

правового явища; модель медіації відображає основні правила організації та 

проведення медіації; вид медіації – дозволяє визначити внутрішню структуру, 

«будову» медіації та зрозуміти її зміст. 

Основні ідеї та думки розділу висвітлені в авторських публікаціях [55,56,58] 
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РОЗДІЛ 2. 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ 

 

2.1 Правовий статус учасників медіації 

Для того, щоб дослідити питання особливостей організації та проведення 

медіації необхідно визначити правовий статус її учасників. 

Теорія права під поняттям «правовий статус» відображає взаємини суб’єкта 

правовідносин з суспільством і державою та визначає становище відповідного 

суб’єкта у правовій дійсності [127, с.99]. 

У науковій літературі «правовий статус» розглядають як багатогранне 

правове явище, що, по-перше, має загальний характер та стосується держави, 

суспільства, особи; по-друге, відображає індивідуальні особливості суб’єктів і 

їхнє становище у системі різних суспільних відносин; по-третє, не може бути 

реалізований без обов’язків, що кореспондуються правом, без юридичної 

відповідальності та без правових гарантій; по-четверте, визначає комплекс прав і 

обов’язків відповідних суб’єктів [169, с.285]. 

Враховуючи зазначене, намагатимемося визначити правовий статус 

медіатора (медіаторів). Отже, термін «медіатор» походить з англійської мови від 

терміна «mediator» і перекладається як «посередник» - незалежна, третя особа, що 

здійснює допомогу сторонам у врегулюванні спору в процесі медіації [11, с.92]. 

Стаття 3 Директиви ЄС 2008/52 від «21» травня 2008 року, визначає, що  

медіатор – це будь-яка третя особа, до якої звертаються сторони з метою провести 

медіацію ефективним, неупередженим та компетентним способом, незалежно від 

свого найменування або професії у відповідній державі - члені,  а також 

незалежно від того, як ця третя особа призначається для проведення медіації,  а 

також незалежно від процедури проведення медіації [33]. 

Європейський Кодекс поведінки медіаторів від «02» червня 2004 року, зміст 

поняття «медіатор» не визначає, але закріплює основні вимоги, яким повинна 

відповідати особа, яка виявила бажання бути медіатором [36]. 
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Визначення медіатора містяться у проектах Законів України «Про медіацію». 

Так, у статті 2 законопроекту № 3665 від «27» березня 2015 року, медіатор – 

особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим законом та медіаційним 

застереженням (угодою про медіацію), яка має статус медіатора відповідно до 

цього закону і яку сторони спору обрали для проведення медіації [123]; у статті 1 

законопроекту № 7481 від «17» грудня 2010 року, медіатор — фізична особа, яка 

виступає незалежним посередником у позасудовому врегулюванні сторонами 

конфлікту (спору), що виник між ними, в порядку, передбаченому цим 

законом[118]; у статті 1 законопроекту № 2425а-1 від «03» липня 2013 року, 

медіатор – професійно підготовлений нейтральний посередник у переговорах між 

сторонами конфлікту [120]; у статті 2 законопроекту № 2425а від «26» червня 

2013 року, медіатор - відповідальна фізична особа - підприємець чи працівник 

організації, що надає послуги з медіації (нейтральна по відношенню до сторін), 

яка залучається сторонами в якості посередника та сприяє об'єктивному 

врегулюванню спору, що між ними виник [119]; у статті 2 законопроекту №2480 

від «17» грудня 2015 року, медіатор – незалежний посередник, який допомагає 

сторонам спору у його вирішенні шляхом медіації [121]; у статті 2 законопроекту 

№ 3665-1 від «29» грудня 2015 року, медіатор – професійно підготовлений 

нейтральний посередник у переговорах між сторонами конфлікту (спору) [124]. 

Отже, необхідно визначити хто може бути медіатором? Чи може медіатором 

виступати як фізична так і юридична особа, чи лише фізична особа або лише 

юридична особа. У законодавсті іноземних держав про медіацію дане питання 

вирішується по-різному. 

Так, у статті 1 Закону Республіки Білорусь «Про медіацію» зазначається, 

медіатор - фізична особа, що відповідає вимогам цього Закону, яка бере участь у 

переговорах сторін як незацікавлена особа з метою сприяння їм у врегулюванні 

спору (спорів) [41]. 

Згідно статті 2 Федерального Закону Російської Федерації «Про 

альтернативну процедуру врегулювання спорів за участі посередника (процедуру 

медіації)» медіатор - це незалежна фізична особа, що залучається сторонами в 
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якості посередника до врегулювання спору для сприяння сторонам у розробці 

рішення по суті спору [48]. Як фізичну особу – медіатора визначає й Закон 

Республіки Казахстан «Про медіацію». Відповідно до статті 2 цього Закону 

медіатор – це незалежна фізична особа, що залучається сторонами для проведення 

медіації на професійній та непрофесійній основі у відповідності до вимог 

зазначеного Закону [42]. 

Надає можливість проведення медіації як фізичним так і юридичним особам 

Закон Республіки Молдова «Про медіацію». Так, наприклад, стаття 2 даного 

Закону визначає, медіатор – третя особа, атестована відповідно до цього Закону, 

яка забезпечує проведення процесу медіації з метою вирішення спорів між 

сторонами [43]. 

А у Франції послуги медіації надаються, виключно, громадськими 

організаціями, які створюються та реєструються як непідприємницькі юридичні 

особи. Послуги медіатора для учасників процесу є безкоштовними [206, с.808]. 

Щодо України, то наведені законопроекти «Про медіацію» не дають чіткого 

розуміння того, хто може бути медіатором, які вимоги повинні ставитися до таких 

осіб, а кожне із запропонованих правових понять піддається критиці та потребує 

удосконалення. 

На нашу думку, аналізуючи досвід іноземних держав про медіацію, 

враховуючи особливості правової системи України, тенденції розвитку 

національного законодавства та наукові погляди вчених, медіатором може 

виступати лише фізична особа, яка володіє повним обсягом цивільної 

правосуб’єктності (цивільною правоздатністю, цивільною дієздатністю та 

цивільною деліктоздатністю). 

Медіатор – це незалежна та неупереджена особа, яку обирають сторони для 

врегулювання спору. Медіатор не може надавати переваги одній стороні над 

іншою. 

Медіатором має бути особа, яка є громадянином України. Така вимога щодо 

національного громадянства медіатора існує й в сусідній Польщі, у законодавстві 

якої наголошується, медіатором може бути гідна довіри особа, яка має польське 
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громадянство [63, с.127-138]. У Законі Республіки Молдова «Про медіацію» - 

медіатор – це повністю дієздатна особа, старша за 25 років, що є громадянином 

Республіки Молдова [43]. 

У науковій літературі зазначається, що медіація може бути як професійною 

так і непрофесійною. На професійній основі медіація проводиться тоді, коли 

особа пройшла професійну підготовку медіатора та отримала диплом, сертифікат, 

свідоцтво або інший документ виданий на її ім’я. В протилежному випадку 

медіація, яка проводитиметься буде вважатися непрофесійною [3, с.175-184]. 

Здійснення як професійної, так і непрофесійної медіації регламентується й 

статтею 2 Закону Республіки Казахстан «Про медіацію». Обов’язковою вимогою є 

включення медіаторів до Реєстру медіаторів. Причому, слід зазначити, що ця 

норма застосовується як для професійних, так і для не професійних медіаторів. 

Згідно з ст.9 зазначеного Закону наявність сертифіката, що підтверджує 

проходження навчання за програмою підготовки медіаторів вимагається лише у 

випадку здійснення медіації на професійній основі. Що стосується непрофесійних 

медіаторів, то до них, висувається лише вимога досягнення сорока років [42]. 

Існування професійної та непрофесійної медіації визначається й статтею 15 

Закону РФ «Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за участі 

посередника (процедуру медіації)» [48]. 

У ряді держав наявна лише професійна медіація. Зокрема, професійна 

медіація проводиться в Республіці Білорусь, Республіці Польща, Австрії. 

Ми поділяємо думку авторів законопроектів України «Про медіацію» (№ 

3665; № 3665-1) про наявність в Україні лише професійної медіації. Оскільки, як 

зазначає М.М. Лазаренко, медіатор повинен володіти комплексом спеціальних 

знань та вмінь, має бути емоційно стриманим і творчим [81, с.109-120]. Про 

фаховість медіатора зазначає й С.А. Бондаренко, а також те, що медіатор повинен 

мати й знання з юриспруденції, а також, «володіти та вміти оперувати морально-

етичними принципами культури ведення діалогу на засадах поваги та терпимості 

один до одного» [11, с.92-96]. 
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Важливим залишається вирішення питання, хто може проводити професійну 

підготовку медіаторів. 

У статті 4 Закону Республіки Білорусь «Про медіацію» зазначається - 

медіатором може бути фізична особа, яка має вищу юридичну або іншу вищу 

освіту, що пройшла підготовку у сфері медіації в порядку, що встановлюється 

Міністерством юстиції Республіки Білорусь, або має досвід роботи в якості 

примирителя відповідно до процесуального законодавства та отримала свідоцтво 

медіатора, що видається Міністерством юстиції Республіки Білорусь на підставі 

рішення Кваліфікаційної комісії з питань медіації. Відповідно до статті 5 

вищезгаданого Закону Кваліфікаційна комісія з питань медіації створюється при 

Міністерстві юстиції Республіки Білорусь з числа представників цього 

Міністерства, судів, інших державних органів, громадських об'єднань та інших 

організацій, а також медіаторів і адвокатів. Порядок утворення, діяльності та 

повноваження Кваліфікаційної комісії з питань медіації, а також порядок видачі 

та припинення дії свідоцтва медіатора визначаються Радою Міністрів Республіки 

Білорусь [41]. 

Згідно Закону Чеської Республіки «Про медіацію» від 02.05.2012 року - 

медіаторів як професіоналів «готує» Служба апробації та медіації, яка є 

державною організацією та підпорядкована Міністерству юстиції Республіки 

Чехія. Послуги Служби апробації та медіації доступні в усіх регіонах держави. 

Медіатор повинен мати спеціальну підготовку в галузі права чи соціальних наук 

та пройти спеціальний тренінг [46]. 

За законодавством Німеччини - медіація є складовою частиною німецької 

системи правосуддя. Судді - медіатори працюючи при судах, значно знижують 

кількість різних категорій потенційних судових справ. У більшості німецьких 

шкіл права постійно викладається курс з медіації [45]. 

Така ж ситуація прослідковується й у Великобританії, де судові органи, теж, 

сприяють розвитку медіації [160, с.55-60]. 
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Враховуючи наведене, можемо стверджувати, що суддя, фактично, виступає 

й в ролі медіатора, і його обов’язком є роз’яснити сторонам можливість 

використати медіацію для врегулювання спору. 

У деяких державах особи, які хочуть стати медіаторами, окрім наявної у них 

вищої освіти, повинні пройти курс навчання за програмою підготовки медіаторів. 

Така ситуація існує в Російській Федерації, де майбутні медіатори навчаються за 

спеціально створеною програмою медіатора, що затверджена Наказом 

Міністерства освіти та науки РФ від 14.02.2011 р., № 187 «Про затвердження 

програми підготовки медіаторів» [91], в Румунії, де відповідно до Закону Румунії 

«Про медіацію (посередництво) та фах медіатора» медіатором може бути особа, 

яка пройшла курс навчання медіаторів та наділена повноваженнями медіатора 

[47]. 

У статті 5 законопроекту «Про медіацію» № 3665-1 - медіатором може бути 

фізична особа, яка пройшла професійну підготовку за напрямом «медіація» в 

навчальному закладі або організації в Україні або за її межами. Професійна 

підготовка медіаторів має включати не менш як сто двадцять академічних годин 

теоретичного та практичного навчання, останнє з яких повинно складати  не менш 

як шістдесят академічних годин. Наявність професійної підготовки медіатора 

засвідчується дипломом, сертифікатом, свідоцтвом або іншим документом, 

виданим на ім’я медіатора, який має містити інформацію про обсяг (кількість 

годин) теоретичного та практичного навчання, період навчання, назва 

навчального закладу чи організації, що здійснила підготовку. Навчальні заклади 

та організації, що здійснюють підготовку медіаторів в Україні, ведуть реєстр 

підготовлених ними медіаторів [124]. 

Відповідно до статей 16, 17, 18 законопроекту «Про медіацію» № 3665 – 

медіатором може бути фізична особа, яка має вищу або професійно-технічну 

освіту та пройшла професійне навчання медіації, що має включати 90 

академічних годин початкового навчання, в тому числі не менше 45 академічних 

годин навчання практичним навичкам. Спеціальна підготовка медіаторів 

здійснюється фізичними та юридичними особами, програми яких були 
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акредитовані об’єднаннями медіаторів. Об’єднання медіаторів, які проводять 

акредитацію програм спеціальної підготовки з медіації, приймають і 

оприлюднюють положення, в яких викладаються вимоги до таких програм. 

Організації, що здійснюють спеціальну підготовку з медіації, повинні 

забезпечувати як підготовку на базовому рівні, так і підвищення  кваліфікації 

медіаторів, метою якого є проведення процедур медіації у ефективний, 

неупереджений та компетентний спосіб по відношенню до сторін. Наявність 

спеціальної підготовки медіатора засвідчується сертифікатом (свідоцтвом тощо), 

виданим на ім’я медіатора, який повинен містити інформацію про назву 

організації, яка здійснювала підготовку; прізвища, ім’я, по батькові осіб, які 

провели підготовку; назву програми підготовки та обсяг (кількість академічних 

годин) теоретичної та практичної підготовки. 

Сертифікат (свідоцтво тощо) про спеціальну підготовку з медіації, що 

здобута особою за межами України, визнається у випадку його відповідності 

вимогам даного Закону. 

Об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації 

та/або проводять навчання медіації ведуть реєстри медіаторів з метою надання 

можливості споживачам послуг медіації обирати медіатора для конкретної 

справи. У своїй сукупності такі реєстри складають загальний реєстр медіаторів 

України. До реєстру медіаторів включається така інформація: прізвище, ім'я, по-

батькові медіатора, рік народження, освіта, спеціальна підготовка з медіації, 

організація, яка здійснювала спеціальну підготовку з медіації, кількість годин 

такої підготовки, за наявності – отримана спеціалізація, інша інформація, яка 

допомагає сторонам обрати медіатора для конкретної справи, із дотриманням 

вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. 

Об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, 

можуть висувати додаткові вимоги щодо досвіду роботи в певній сфері, 

спеціальної освіти, тощо для внесення медіаторів в реєстр медіаторів [123]. 

Проаналізувавши іноземне та національне законодавство про медіацію щодо 

питання проведення професійної підготовки медіаторів робимо наступні 
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висновки: медіатори як фахівці не повинні проходити підготовку у сфері медіації 

у жодному органі державної влади, міністерстві, комітеті чи відомстві, оскільки, 

по-перше, медіація – це неюрисдикційний спосіб врегулювання спорів, по-друге, 

часто прослідковуватиметься вплив, наприклад, Міністерства юстиції, чи іншого 

органу влади де проходить навчання чи підвищує кваліфікацію медіатор на вільне 

волевиявлення позиції останнього, а це, в свою чергу, суперечитиме правовій 

природі та принципам проведення медіації. 

Вчені вірно зазначають про те, що медіатори не є суддями або 

представниками якої-небудь сторони спору і не володіють правом приймати 

рішення по спору. Вони лише сприяють сторонам у врегулюванню спору, який 

виник, знайти рішення, яке задовольняє всіх учасників спору [79, с.39-41]. 

Ми погоджуємося з позицією авторів законопроектів України № 3665, 

№ 3665-1 про те, що медіація має бути частиною навчального процесу [123; 124]. 

Сьогодні в Україні розроблено декілька варіантів як самостійних програм для 

навчання медіаторів, так і включення до курсу навчання у межах загальної 

підготовки спеціалістів гуманітарного профілю, наприклад, в Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія», Національному університеті 

«Львівська політехніка», Національний університет «Юридична академія імені 

Ярослава Мудрого». Однак, потрібно зазначити, що  на сьогодні відсутні загальні 

стандарти навчання та загальна система, ще неузгоджені та невизначені 

професійні критерії, а також обмежена кількість вітчизняної фахової літератури 

і. т.д. 

Вимога про необхідність проходження курсу навчання медіаторів відіграє 

значну роль в побудові фахівця високого рівня. Проте, виникають питання: у яких 

саме навчальних закладах має здійснюватися професійне навчання медіатора; 

закінчення навчання медіатора у відповідному закладі завершується отриманням 

відповідного диплому державного зразка чи обмежується системою лекцій та 

тренінгів. Тобто, постає проблема сертифікації фахівців у цій галузі. Тому, ми 

пропонуємо наступне: 
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1) навчання, тобто сертифікацію медіаторів може проводити держава через 

систему вищих навчальних закладів. При цьому, Міністерство освіти і науки 

України має видати відповідний наказ і зобов’язати ВНЗ включити у свої 

навчальні плани навчальну дисципліну медіація або медіація в галузі, яка буде 

проводитися як обов’язкова для усіх гуманітарних спеціальностей, в тому числі, і 

спеціальності «Право», або ж Міністерство освіти і науки України повинно 

розробити спеціальну програму підготовки медіаторів і особи, які мають бажання 

бути медіатором зобов’язані пройти навчання згідно зазначеної програми у ВНЗ; 

2) навчання медіаторів можуть проводити недержавні, а саме громадські 

організації відповідно до своїх статутних документів та спеціальних програм по 

медіації; 

3) поєднання зусиль держави та громадських організацій у підготовці 

фахівців у сфері медіації. 

Особи, які пройшли відповідне навчання та професійну підготовку мають 

отримати диплом або ж сертифікат медіатора. 

Важливим є також впорядкування системи медіаторів. Дану проблему можна 

вирішити шляхом запровадження загальнодержавного Реєстру медіаторів. В будь-

якому випадку має існувати впорядкований перелік, який би забезпечив відкритий 

доступ сторін спору до інформації про медіаторів. 

До Реєстру медіаторів повинна вноситися наступна інформація: 

1) прізвище, ім'я, по-батькові медіатора; 

2) місце проживання медіатора або місце зайняття медіатором відповідною 

діяльності; 

3) напрям медіації, в якому медіатор спеціалізується; 

4) мова, якою медіатор здатний здійснювати медіацію (українська мова є 

обов’язковою); 

5) відомості про призупинення статусу медіатора; 

6) інші необхідні дані. 

Особа, яка хоче бути медіатором і вирішувати приватно-правові спори 

повинна мати вищу юридичну освіту та досягнути 25-річного віку. На нашу 
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думку, саме до 25-ти років особа має можливість здобути вищу освіту та 

отримати певний життєвий досвід, який сприятиме в проведенні медіації. 

Медіатором повинна бути особа, яка не має судимості за вчинення умисного 

злочину, або, якщо ця судимість погашена і знята у встановленому законом 

порядку. 

Звичайно, ж медіатор повинен володіти відповідними морально-діловими 

якостями для здійснення медіації. Зокрема, Етичний кодекс медіатора, 

підготовлений Українським Центром Порозуміння передбачає вимоги до 

особистої, професійної, організаційної етики медіатора [52]. 

На нашу думку, договором про проведення медіації можуть встановлюватися 

додаткові вимоги, що пред'являються до медіатора. 

Медіатор повинен відслідковувати кожне слово та інтонацію, з якими 

сторони звертаються один до одного, постійно повертати всіх до теми і ретельно 

перевіряти усі висловлювання припускаючи в них можливі майбутні добровільні 

рішення. У цьому, вважаємо, і є суттєва відмінність медіації від судового 

врегулювання спору (про що ми вже зазначали), в якій для судді не так важливі 

емоції сторін, скільки ті факти, на які посилаються сторони (докази) та які вони 

можуть підтвердити. 

Роль медіатора, з однієї сторони, полягає в тому, щоб стежити за умовами, які 

узгоджувалися до початку медіації, а з іншої сторони, зробити «невисловлене» і 

може бути, навіть «особисте», усвідомленим сторонами і обговорюваним, за 

рахунок своїх старань виявити і зробити прозорими моделі комунікації учасників 

[79, с.34-41]. 

Медіація не є змагальним процесом, а медіатор не виступає арбітром, 

посередником між сторонами або представником якої - небудь сторони спору, а 

також не володіє правом приймати рішення по спору [62, с.156-161]. 

О.М. Спектор виділяє такі ознаки медіатора: 

1) нейтральність відносно сторін конфлікту; 

2) вміння медіатора вести діалог; 

3) неофіційність статусу медіатора; 
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4) авторитетність медіатора для сторін спору 

5) компетентність медіатора [144, с.183]. 

На думку О.М. Дементьєва, Ю.А. Тихомирова медіатор повинен вміти: 

1) належно оцінювати конфлікт; 

2) бути неупередженим у своїх діях та рішеннях; 

3) вміти слухати сторони, при цьому, відокремлюючи головне від 

другорядного; 

4) вміти подати відповідні рішення конфлікту як власні рішення його сторін, 

щоб прийняті сторонами рішення були взаємними і довгостроковими; 

5) бути ініціатором альтернативних пропозицій врегулювання конфлікту; 

6) бути розширювачем ресурсів сторін, направляючи їх до тих, хто може 

надати їм необхідну інформацію (наприклад, до вузькоспеціалізованих 

спеціалістів); 

7) бути вчителем у досягненні співпраці і допомагати, за результатами 

вирішення спору, приймати такі рішення, які найбільше задовольнятимуть 

інтереси сторін спору; 

8) допомагати сторонам виробити повне розуміння і відповідальність щодо 

прийнятого рішення [148, с.4-5]. 

Вважаємо, що медіатор може здійснювати свою діяльність через 

індивідуальне бюро медіатора або об'єднане бюро медіаторів (центр медіаторів). 

Індивідуальне бюро медіатора функціонує і виступає в правових відносинах 

як фізична особа - підприємець. Медіатор, який здійснює медіаційну діяльність 

індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, бланки із 

зазначенням свого прізвища, імені, по-батькові та місця знаходження. 

Об'єднане бюро (центр) медіаторів, є підприємницькою юридичною особою, 

створеною шляхом об'єднання двох або більше медіаторів, і діє на підставі 

статуту. Об’єднане бюро медіаторів має самостійний баланс, може відкривати 

рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 

Державна реєстрація індивідуального бюро медіатора та об’єднаного бюро 

медіаторів проводитися в порядку, визначеному Законом України «Про державну 
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реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 

медіацію». 

Медіатор (індивідуальне бюро медіатора) або медіатори (об'єднане бюро 

медіаторів (центр медіаторів) можуть залучати до роботи, за необхідності та за 

згодою сторін спору, перекладачів, експертів, інших вузькоспеціалізованих осіб 

(враховуючи предмет спору) укладаючи з ними відповідний договір. 

Медіація проводиться у строк визначений відповідним договором. Ми 

вважаємо, що максимальний строк проведення медіації необхідно встановити 

імперативно, як це зроблено у ряді держав. Наприклад, у Молдові строк 

проведення медіації не повинний перевищувати шести місяців, у Чехії – одного 

року. Тому, пропонуємо у Законі України «Про медіацію» встановити 

максимальний строк – 3 місяці. 

Медіатор здійснює свою діяльність на платній основі, а також, має право на  

відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням медіації в розмірі 

встановленому договором про проведення медіації та погодженому зі сторонами 

спору. 

Медіатор сплачує податки, внески обов'язкового державного соціального 

страхування відповідно до законодавства України і користується передбаченими 

законодавством державними соціальними гарантіями. 

Досліджуючи правовий статус медіатора необхідно окреслити його права та 

обов’язки. Отже, медіатор має право: 

1) отримувати інформацію про спір в обсязі необхідному та достатньому для 

проведення медіації від органів державної влади, посадових осіб та сторін спору; 

2) застосовувати власні правила організації медіації з дотриманням 

положень, передбачених Законом України «Про медіацію» та положень 

визначених міжнародно-правовими актами з медіації; 

3) відмовитись від проведення медіації з особистих міркувань; 
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4) на виплату йому гонорару, встановленого шляхом переговорів зі 

сторонами спору, в залежності від природи і предмета спору, а також на 

відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням медіації; 

5) інформувати громадськість про здійснення своєї діяльності з дотриманням 

принципу конфіденційності. 

Медіатор має й інші права, передбачені законодавством або договором про 

проведення медіації. 

Медіатор зобов'язаний: 

1) дотримуватися вимог чинного законодавства та норм міжнародно-

правових актів про медіацію; 

2) забезпечувати дотримання принципів медіації; 

3) інформувати сторони медіації про порядок проведення медіації, її цілі і 

правові наслідки; 

4) керувати процесом медіації, зберігаючи нейтральність і неупередженість; 

5) докладати всіх зусиль, щоб сторони прийшли до взаємоприйнятного 

рішення; 

6) у разі завершення медіації укладенням медіаційної угоди докладати всіх 

зусиль для недопущення вмісту в ньому положень, що суперечать закону або 

нормам моралі; 

7) повернути документи, які були довірені йому сторонами при проведенні 

медіації; 

8) дотримуватися норм професійної етики. 

Медіатор має й інші обов'язки, передбачені законодавством або договором 

про проведення медіації. 

Діяльність медіатора припиняється у випадках: 

1) з укладенням сторонами медіаційної угоди; 

2) після закінчення строку проведення медіації, визначеного договором про 

проведення медіації з урахуванням імперативно визначеного строку проведення 

останньої – 3 місяці; 
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3) за письмовою заявою однієї, декількох або всіх сторін спору, направленій 

медіатору, про відмову від продовження медіації; 

4) у разі смерті медіатора чи сторін спору; 

5) внаслідок винесення щодо медіатора обвинувального вироку суду і вступу 

його в законну силу; 

6) на прохання медіатора, у разі неможливості ним проводити медіацію за 

станом здоров'я; 

7) в інших випадках, передбачених Законом України «Про медіацію». 

У випадку, передбаченому пунктом 3 медіація припиняється з дня надіслання 

відповідної заяви, про що медіатор не пізніше наступного дня після її отримання 

зобов'язаний письмово повідомити інші сторони. 

Медіатор несе відповідальність за порушення вимог законодавства України 

про медіацію, норм професійної етики медіаторів та відповідного договору. 

Визначивши правовий статус медіатора необхідно виокремити те коло осіб, 

які не можуть бути медіаторами. 

Відповідно до статті 4 Закону Республіки Білорусь «Про медіацію» - 

медіатором не може бути фізична особа: 

1) яка є державним службовцем, в тому числі здійснює повноваження судді в 

суді, якщо інше не передбачено законодавчими актами; 

2) яка визнана у встановленому порядку недієздатною або обмежено 

дієздатною; 

3) яка має судимість; 

4) повноваження якої в якості судді суду, прокурорського працівника, 

співробітника Слідчого комітету Республіки Білорусь, Державного комітету 

судових експертиз Республіки Білорусь, органів внутрішніх справ, державної 

безпеки, прикордонної служби, працівника органів Комітету державного 

контролю Республіки Білорусь, податкових, митних органів, іншого державного 

службовця, нотаріуса, приватного нотаріуса, адвоката були припинені в порядку, 

встановленому законодавчими актами, з підстав, пов'язаних з вчиненням 

проступків, несумісних з його професійною діяльністю, - протягом трьох років з 
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дня прийняття відповідного рішення, якщо інше не передбачено законодавчими 

актами; 

5) стосовно якої прийнято рішення про припинення дії свідоцтва медіатора у 

зв'язку з порушенням Правил етики медіатора, що затверджуються Міністерством 

юстиції Республіки Білорусь; 

6) яка є представником однієї зі сторін [41]. 

Відповідно до законопроектів України «Про медіацію» № 3665, №3665-1 

медіатором не можуть бути особи: 

1) визнані судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) які мають не погашену або не зняту у встановленому законом порядку 

судимість; 

3) звільнені з посади судді, прокурора, слідчого, з державної служби або із 

служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення 

корупційного правопорушення; 

4) які перебувають на державній службі; 

5) яких було виключено з Реєстру медіаторів [123;124]. 

Враховуючи те, що сьогодні у зарубіжних державах, фактично, 80 % спорів 

успішно врегульовують медіатори, сторони спору, частіше, звертаються до 

медіатора, а не до юрисдикційних органів. Тому, у багатьох державах існує 

професія медіатора. Такий досвід запровадження зазначеної професії є у Польщі, 

Чехії, Білорусії. 

В Україні, на відміну від іноземних держав, ринок послуг у сфері медіації 

перебуває лише на стадії формування, але у 2016 році Державною Службою 

Статистики України у Класифікаторі професій (КП) введено нову посаду 

«спеціаліст по (з) медіації» [64], отже є можливість отримати нову, перспективну 

професію – медіатора. 

Учасниками медіації є й сторони спору. Сторонами спору можуть виступати 

фізичні та юридичні особи, в тому числі органи публічної влади. Медіація може 

мати місце між двома і більше сторонами спору і здійснюватися одним або 

декількома медіаторами. 
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Сторони спору беруть участь в медіації особисто. При проведенні медіації, за 

згодою сторін, медіатором може залучатися перекладач, експерт чи інші особи, 

якщо законодавством не передбачено інше. 

Сторони медіації, також, мають права та обов’язки. 

Сторони мають право: 

1) за домовленістю обирати медіатора (медіаторів); 

2) відмовитися від послуг медіатора; 

3) на будь-якій стадії медіації відмовитися від медіації; 

4) безпосередньо брати участь у медіації; 

5) отримувати інформацію про медіацію, її наслідки, а також про наслідки 

підписання медіаційної угоди; 

6) підписати медіаційну угоду; 

7) користуватися допомогою перекладача, фахівця, консультанта (експерта) з 

відповідних питань; 

8) у разі порушення медіатором вимог Закону «Про медіацію» або договору 

про проведення медіації звернутися до суду; 

9) у встановленому законодавством порядку звернутися до суду й при 

невиконанні чи неналежному виконанні медіаційної угоди. 

Сторони мають і інші права, передбачені законодавством. 

Сторони зобов’язані: 

1) дотримуватися положень чинного законодавства про медіацію та договору 

про проведення медіації; 

2) виконувати медіаційну угоду у встановленому порядку та строки, які 

передбачені даною угодою. 

Сторони мають і інші обов'язки, передбачені законодавством. 

 

2.2 Стадії та принципи медіації 

Порядок застосування медіації для врегулювання приватно-правових спорів 

складається з певних стадій, які сторони зобов’язані «пройти» для досягнення 

відповідного позитивного результату – врегулювання спору. 
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Сьогодні, застосування медіації як самостійного способу врегулювання спору 

набуває в суспільстві все більшої актуальності, оскільки, вирішення спорів у 

юрисдикційних органах держави не завжди задовольняє інтереси їх сторін, при 

цьому, досить часто, сторони спору втрачають між собою нормальні, дружні 

відносини. 

Медіація є відносно новим явищем для України. Існування та запровадження 

медіації  вимагає детального аналізу та дослідження. 

Проаналізувавши досвід іноземних держав, можемо зробити висновок, що 

існують декілька підходів до правового регулювання інституту медіації на 

державному рівні: 

1) відносини з медіації регулюються законами про медіацію, наприклад, 

закони «Про медіацію» прийняті у Австралії (1997 року), США (2001 року), 

Угорщині (2002 року), Австрії (2003 року), Словаччині (2004 року), Румунії (2006 

року), Молдові (2007 року), Литві (2008 року), Італії (2009 року), Греції (2010 

року),  Казахстані (2011 року), Німеччині (2012 року), Білорусії (2013 року), 

Латвії (2014 року) тощо; 

2) правові положення про медіацію передбачені процесуальним 

законодавством держав. Такий досвід притаманний для Польщі, Бельгії, Франції, 

процесуальні кодекси яких доповнені спеціальними нормами з медіації; 

3) характеризується відсутністю як правових норм стосовно правового 

регулювання відносин з медіації, так і відповідної заборони, наприклад, у Англії. 

З приводу заборонної медіації, то слід зазначити, що законодавство жодної 

іноземної держави не містить правових положень про заборону проведення 

останньої [173, с.344-347]. 

Вчені такі підходи до правового регулювання медіації називають: перший – 

інтегрований; другий – диференційований; третій – неформалізований [117, с.12-

15]. 

Аналіз чинного законодавства України дозволяє стверджувати, що Україна 

перебуває саме на шляху інтегрованого правового регулювання медіації. 

Запропоновані законопроекти «Про медіацію» містять ряд правових положень, які 
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потребують удосконалення, зокрема, відсутні чіткі положення щодо порядку 

проведення медіації, сфери її застосування, потребують уточнення норми, які 

визначають статус медіатора та контролю якості надання послуг медіаторами, 

відповідальності сторін договору, особливостей виконання медіаційної угоди 

тощо. Тому, вдало підкреслює В. Цимбалюк, що відсутність чіткого розуміння 

застосування медіації та її законодавчого закріплення є ключовою проблемою на 

шляху, в тому числі, й євроінтеграційних процесів України 159, с.152-156]. 

Враховуючи вищенаведене, варто погодитися з думкою М.В. Мамич, що 

спочатку доцільно прийняти рамковий закон про медіацію, положення якого б 

імплементували правові норми Директиви ЄС щодо медіації, привести у 

відповідність чинне процесуальне законодавство, що сприятиме популяризації 

даного правового інституту [87, с.338-341]. 

Тому, у даному підрозділі, вважаємо за необхідне визначити та 

охарактеризувати стадії проведення медіації та її принципи. 

Вчені виділяють різні стадії медіації. Найпоширенішим є Гарвардський метод 

ведення переговорів (Harvard Negotiation Method), який базується на наступних 

принципах її проведення: зміна уваги з особистої точки зору на безпосередні 

інтереси сторін, напрацювання варіантів рішень, застосування об’єктивних 

критеріїв. Відповідно виокремлюють чотири стадії медіації: вступ до медіації;  

вивчення ситуації; пошук варіантів рішень, переговори; завершення, досягнення 

остаточної угоди [63, с.127-138]. 

У науковій літературі превалює думка й про те, що потрібно виділяти п’ять 

стадій медіації: пропозиція про можливість використання медіації; укладення 

договору про проведення медіації; проведення медіації; договір за результатами 

медіації; - припинення медіації [75, с.201-205]. 

Вчена О. Нелін виокремлює сім стадій медіації: 1) формування структури 

медіації і довіри сторін спору до медіатора,  що формує фундамент взаємин і 

робить медіацію зрозумілою і прийнятною для учасників; 2) аналіз фактів і 

вивчення змісту спору; 3) пошук альтернатив; 4) переговори й прийняття 

рішення; 5) складання підсумкового документа; 6) укладення договору за 
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результатами медіації; 7) виконання договору за результатами медіації. Кожна із 

цих стадій є самостійною та обов’язковою при проведенні медіації [97, с.4-7]. 

Враховуючи вище наведене ми пропонуємо виокремити такі стадії медіації: 

1. Пропозиція про можливість використання медіації. 

Медіація застосовується за згодою сторін відповідно до договору про 

проведення медіації з дотриманням вимог чинного законодавства України про 

медіацію. 

Сторони самостійно обирають медіатора або медіаторів для врегулювання 

їхнього спору. 

Медіація щодо врегулювання приватно-правових спорів може 

застосовуватися до моменту звернення сторін або ж однієї зі сторін в суд для 

вирішення спору. Ми не підтримуємо позицію авторів щодо можливості 

застосування медіації під час судового розгляду справи, а також, пропозицію про 

те, що право звернутися до медіатора може ініціювати суд. Оскільки, ЦПК 

України передбачає, що на будь-якій стадії судового процесу сторони мають 

право укласти мирову угоду, що є підставою для закриття провадження по справі. 

2. Укладення договору про проведення медіації. 

Медіація розпочинається з моменту укладення договору про проведення 

медіації. Пропозицію про укладення даного договору може ініціювати кожна зі 

сторін спору. Така пропозиція може виражатися в усній або письмовій формі. 

В договорі про проведення медіації зазначаються: 

1) сторони спору: 

- фізичні особи з посиланням на відповідні документи, які підтверджують їх 

особу; 

- юридичні особи з усіма їх реквізитами; 

- органи державної влади з усіма необхідними реквізитами; 

2) медіатор (медіатори), яких обрали сторони для врегулювання спору з їх 

реквізитами; 

3) предмет спору; 

4) розмір оплати послуг медіатора, порядок та форму такої оплати; 
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5) мова медіації та медіаційної угоди; 

6) залучення перекладача та інших осіб (у разі потреби); 

7) строки та місце проведення медіації (при цьому, враховуючи 

максимальний строк її проведення – три місяці); 

8) права та обов’язки медіатора та сторін спору; 

9) юридична відповідальність сторін договору; 

10) дата та місце підписання договору про проведення медіації. 

3. Проведення медіації. 

Медіація проводиться на умовах та в порядку визначеному сторонами у 

договорі про проведення медіації, при цьому, повинні бути враховані вимоги 

чинного законодавства України про медіацію та положення міжнародних 

договорів ратифікованих Верховною Радою України про медіацію. Проводиться 

медіація медіатором самостійно. Медіатор може обирати та визначати будь-які 

засоби та методи проведення медіації. Медіатор зобов’язаний узгоджувати із 

сторонами порядок проведення медіації. Медіатор може взаємодіяти та проводити 

слухання з обома сторонами разом або з кожною з них окремо. Важливим є те, що 

медіатор не має права надавати свої пропозиції про врегулювання спору та 

«нав’язувати» їх сторонам. 

Строк проведення медіації не може перевищувати трьох місяців з дня 

укладення договору про проведення медіації, і дана норма має бути закріплена 

імперативно. 

4. Медіаційна угода та виконання медіаційної угоди. 

За результатами проведення медіації укладається медіаційна угода. Дану 

угоду називають по-різному: договір про врегулювання спору (конфлікту), 

медіативна угода, угода про примирення. 

У законопроектах України №3665 - Угода за результатами медіації, а в 

законопроекті № 3665-1 - Договір за результатом медіації. На нашу думку, 

найбільш вдалою назвою такого договору є – медіаційна угода. 

Здійснюючи дослідження правової природи медіаційної угоди, науковці  

приходять до висновку, що медіаційна угода є збірним поняттям. 
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Одні вчені розцінюють медіаційну угоду як звичайний цивільно-правовий 

договір [18, с.97]. Інші, зазначають, що в процесуальних відносинах така угода 

розглядається лише як мирова угода. Таку позицію підтримує А.Н. Кузбагаров, 

який вказує на наявність ознак медіаційної угоди, які дозволяють характеризувати 

останню як мирову угоду і субсидіарно до неї застосовуються норми 

процесуального права» [75, с.263]. 

На нашу думку, медіаційну угоду слід розцінювати як цивільно-правовий 

договір на який поширюються положення цивільного законодавства України про 

договори. 

О.М. Спектор наголошує, що, в силу принципу свободи договору угоду в 

матеріальних відносинах ми можемо називати по-різному: позасудовою, 

досудовою, однак це не змінює її суті як звичайного цивільно-правового договору 

[144, с.189]. 

Ч.4 ст.27 Закону «Про медіацію» Республіки Казахстан передбачає, що угода 

про врегулювання спору, укладена до розгляду цивільної справи в суді, 

представляє собою угоду, спрямовану на встановлення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків сторін. [42]. 

Таким чином, у разі застосування медіації до розгляду справи у суді в 

порядку цивільного судочинства, законодавство Республіки Казахстан також 

визначає медіаційну угоду як цивільно-правовий договір. 

Медіаційна угода укладена за результатами медіації повинна приносити: 

процедурне задоволення – сторони, незалежно від ходу виконання угоди, готові 

надалі використовувати ту ж модель переговорного процесу в подібних 

обставинах; психологічне задоволення – учасники переговорів не відчули 

морального навантаження та задовільнили свої інтереси. Медіаційна угода 

укладається у письмовій формі та підписується сторонами. Медіаційна угода не 

повинна містити норм та положень, які суперечать чинному законодавству 

України, інтересам держави, суспільства чи його моральним засадам. 

Підсумовуючи вище наведене, пропонуємо наступне авторське визначення 

медіаційної угоди,  медіаційна  угода – письмова угода, укладена сторонами спору 
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за результатами проведення медіації у разі врегулювання спору у порядку 

передбаченому Законом України «Про медіацію». 

У медіаційній угоді мають зазначатися: 

1) сторони спору з усіма необхідними реквізитами; 

2) медіатор (медіатори), яких обрали сторони для врегулювання спору з їх 

реквізитами; 

3) предмет спору; 

4) зміст домовленостей досягнутих сторонами за результатами медіації; 

5) способи і строки виконання медіаційної угоди; 

6) правові наслідки невиконання або неналежного виконання медіаційної 

угоди. 

Важливим є питання виконання медіаційної угоди. Зважаючи на те, що за 

правовою природою медіаційну угоду ми розцінюємо як цивільно-правовий 

договір, то умови щодо виконання даної угоди, правові наслідки невиконання чи 

неналежного виконання медіаційної угоди мають визначатися сторонами у самій 

угоді, а також повинні застосовуватися загальні положення цивільного 

законодавства України про договори. 

Безумовно, у випадку невиконання чи неналежного виконання умов такої 

угоди однією зі сторін, інша сторона вправі у встановленому законом порядку 

звернутися до суду. 

Медіаційна угода набуває юридичної сили з моменту її підписання. 

Укладення медіаційної угоди допомагає не лише у врегулюванні спору, а й 

сприяє попередити виникнення відповідних спорів у майбутньому. 

Варто відзначити, що медіація не завжди завершується укладенням 

медіаційної угоди, відповідно, чи можемо ми вважати, що така медіація була 

проведена. Ми вважємо, що медіація може бути завершена не зважаючи на факт 

не укладення угоди між сторонами, якщо її проведення мало істотне значення для 

врегулювання спору. Досить часто медіація «направлена» саме на з'ясування 

підстав та передумов виникнення спору між сторонами, попередження 
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розбіжностей, які можуть виникнути в майбутньому, а не на досягнення 

взаємоприйнятного рішення та укладення угоди. 

5. Припинення медіації. 

Медіація припиняється: 

1) підписанням сторонами медіаційної угоди за результатами медіації; 

2) письмової відмови сторін або ж однієї зі сторін від медіації у зв’язку з 

неможливістю врегулювати спір шляхом медіації з відповідних на те підстав; 

3) у разі смерті однієї зі сторін, яка є фізичною особою, або ліквідації однієї із 

сторін, яка є юридичною особою; 

4) спливу строку проведення медіації. 

Враховуючи вище проаналізоване варто відзначити, що медіатор вибудовує 

гіпотези, підбирає відповідні стратегії та виконує певні завдання на кожному етапі 

проведення медіації. Ці завдання, з однієї сторони, здійснюються послідовно, а з 

іншої - зазнають розвиток в ході конкретних переговорів. Призначення медіатора, 

перш за все, полягає в тому, щоб допомогти сторонам врегулювати спір [185, 

с.201]. 

Повноцінне дослідження правової конструкції «медіація» у приватно– 

правових відносинах, її правових ознак є неможливим без окреслення принципів 

медіації та розкриття їх змісту. 

Принципам права загалом, та принципам права в окремих галузях права 

присвячені наукові праці вчених – правознавців, зокрема, С.С. Алексєєв, А.М. 

Васильєв, Л.Я. Гінцбург, М.І. Дембо, А.М. Колодій, О.Я. Лаврів, Р.З. 

Лівшиця, О.А. Лукашова, А.В. Міцкевич, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, К.П. 

Уржинський, Т.І.Фулей, Л.С. Явич та багато інших. 

Теорія права визначає, що принципи права - це керівні ідеї, начала, засади, 

загальні вимоги [127, с.99]. 

Правознавці, також, інтерпретують правові принципи як загальні ідеї, що 

відбивають соціальні уявлення про щось ідеальне, що формується в тому або 

іншому суспільстві. Так, професор Л.С. Явіч визначав принципи права як 

провідний початок його формування, розвитку й функціонування. Розвиваючи цю 
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думку, він зазначав, що принципи законотворення та правосуддя – це такі засади 

зазначених видів державної діяльності, які відображують закономірність і 

сутність цих функцій, мають універсальність, імперативність та 

загальнозначущість, спрямовують і синхронізують законодавчу й судову 

діяльність, відбивають її об’єктивну необхідність у державно-організованому 

суспільстві [169, с.154]. 

А. М. Колодій чи не найперший у межах загальної теорії права звернувся до 

категорії принципів і дав тлумачення їх змісту. Науковець розглядав принципи як 

вихідні ідеї існування певного явища, які виражають його найважливіші 

закономірності, визначають основін ознаки, відрізняються універсальністю, 

вищою імперативністю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і 

перспективи існування певного правового явища [127, с.188]. 

С. П. Погребняк, внаслідок аналізу основоположних принципів права, 

визначив такі їх ознаки: втілення найбільш важливих цінностей, притаманних 

системі права; концентроване відображення результату розвитку права і 

визначення шляхів його подальшого розвитку; найбільш загальний характер; 

пріоритет перед нормами права; підвищена стійкість; самодостатній характер (з 

погляду формальної визначеності) і низку інших [116, с.90]. 

В свій час С.М. Братусь писав про необхідність єдиного визначення поняття 

принципів права. І дійсно, скільки б науковці не досліджували сутність, 

призначення, закономірності та тенденції розвитку принципів права, їх зміст 

залишається незмінним і принципи права – це вихідні, керівні начала, засади, ідеї 

в яких відображається зміст будь-якого правового явища. 

М.С. Малеїн зазначав, що ідеї, принципи – це категорії правосвідомості, 

оскільки надають уявлення про належне у праві. Надалі вони об’єктивуються в 

норми права й правовідносини. Виражаючи загальні закономірності права та 

поширюючи свою дію на всю сферу правового регулювання, правові принципи 

скріплюють нормативну систему, забезпечують її самодостатність, сприяють 

усуненню протиріч між різними юридичними інститутами і нормами цієї системи 

[85, с.12-18]. 
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В.М. Шерстюк відзначає, що до проблеми принципів необхідно підходити 

надзвичайно обережно, оскільки необдумане й невиправдане розширення 

переліку принципів може привести до «знецінення» і розмивання цієї досить 

значимої в соціальному й правовому аспекті категорії та до зниження гарантій 

судового захисту прав організацій і громадян [165, с.160]. Це твердження важливе 

для характеристики як загальноправових, так і галузевих правових принципів, а 

також принципів, на яких ґрунтуються окремі правові інститути. 

Принципи права класифікуються на загальні та спеціальні, а спеціальні - на 

галузеві та міжгалузеві [186, с.130]. 

Загалом, можемо зазначити, що принципи утворюють систему, що забезпечує 

функціонування правових інститутів. Ця система має бути логічно 

несуперечливою; принципи мусять корелювати між собою, а у своїй сукупності – 

забезпечувати стабільність системи, цілісність і узгодженість її внутрішніх 

елементів. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити те, що найбільше наукових 

досліджень щодо принципів АВС було присвячено принципам третейського 

судочинства (принципам третейського розгляду справ). Так, А.Г. Плешанов до 

основних засад третейського розгляду відносить добровільність у застосуванні 

третейської форми вирішення спору, вибір учасниками спору судді по своїй 

справі, закритий характер розгляду справи, підтримка рішень третейського суду 

за допомогою примусового виконання органами державної юрисдикції тощо [111, 

с.352]. 

З.Х. Баймолдіна вважає, що система принципів третейського судочинства має 

забезпечити ефективність діяльності третейських судів з захисту порушених або 

оскаржених суб’єктивних прав та інтересів, а також можливість широкого 

використання права на обіг (передачу справи) та розгляд третейського суду. На її 

думку, система принципів третейського судочинства має включати такі принципи: 

незалежності третейського суду й судді під час розгляду й вирішення спорів; 

неупередженості третейського судді й дотримання ним законності у процесі 

розгляду й вирішення спору про право; здійснення третейського розгляду спору 
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про право за добровільною та взаємною згодою обох сторін; сприяння 

співробітництву між сторонами-контрагентами; простоти третейської процедури; 

конфіденційності третейського виробництва; остаточності рішення третейського 

суду й неприпустимості його ревізії державним судом [5, с.72-78]. 

Л.Х. Мінгазов серед головних принципів третейського розгляду виділяє такі: 

добровільна підсудність; справедливість під час ухвалення рішення; остаточність 

рішення без перегляду в державному суді [91, с.133-137]. 

Є.Ю. Новіков виділяє такі спеціальні принципи третейського розгляду: 

третейського процесуального формалізму; суддівської істини; судового 

керівництва процесом і допустимості арбітрування; фідуціарності; свободи 

договору; незалежність третейського суду від державних судових органів; мови 

третейського розгляду; конфіденційності; непарного складу третейського суду 

[103, с.310]. 

Принципи медіації окреслені й у низці міжнародних правових договорів. 

Відповідно до п. 3 преамбули Директиви ЄС 2008/52/ЄС від «21» травня 2008 

року «Відносно деяких аспектів медіації у цивільних і комерційних справах» 

визначено, що «встановлення в цій сфері основних принципів - необхідний крок 

на шляху до розвитку і нормального функціонування позасудових процедур 

врегулювання спорів у цивільних та комерційних справах, які спрощують та 

поліпшують доступ до правосуддя» [33]. А також, Директива встановлює, що 

основоположним принципом є принцип доступу до правосуддя. У зв'язку з цим, 

Європейська Рада на засіданні в Тампере 15 та 16 жовтня 1999 року закликала 

держави-члени до впровадження альтернативних позасудових процедур з метою 

покращити доступ до правосуддя. 

02 червня 2004 року у Брюсселі групою медіаторів з-понад 30 країн при 

підтримці Європейської комісії було прийнято «Європейський кодекс поведінки 

медіаторів» (European Code Of Conduct For Mediators). Цей Кодекс визначив 

наступні принципи медіації: рівність, неупередженість, добровільність, 

конфіденційність, компетентність медіатора (п.1.1. Кодексу), незалежність та  
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нейтралітет медіатора (п.2.1. Кодексу), справедливість процесу медіації (п.3.2. 

Кодексу) [36]. 

Типовий закон «Про міжнародну комерційну узгоджувальну процедуру» 

(ЮНСІТРАЛ) 2002 року не визначає самостійного розділу чи статті присвячених 

принципам медіації, однак, окремі статті даного документу розкривають зміст 

певних принципів, зокрема, ст.8 «Розкриття інформації», ст.9 

«Конфіденційність», ст.10 «Допустимість доказів у інших розглядах» [147]. У 

статті 7 Погоджувального регламенту ЮНСІТРАЛ зазначається, що посередник 

керується принципами об’єктивності, неупередженості і справедливості, 

враховуючи, серед іншого, права і обов’язки сторін, відповідні торгові звичаї і 

пов’язані з даним спором обставини, включаючи ділову практику, що склалася 

між сторонами [129]. 

В зазначених вище законопроектах України, також, виокремлюються 

принципи медіації, зокрема, медіація здійснюється на принципах  добровільності, 

конфіденційності, правомочності сторін, їх рівності, нейтральності, незалежності, 

неупередженості медіатора, активності медіатора та його толерантності, 

активності та самовизначеності сторін. До медіації та медіаторів застосовуються 

принципи чесності, добросовісності та розумності [118, 119, 120, 123]. 

Дослідження змісту міжнародних документів, нормативно-правових актів 

іноземних держав, законопроектів України про медіацію дозволяє з’ясувати зміст 

наступних принципів медіації: добровільність, рівність сторін, нейтральність та 

неупередженість медіатора (об’єктивність), конфіденційність, доступність, 

диспозитивність. Безперечно, що окрім зазначених принципів, інші вихідні 

засади, які містяться у законодавстві про медіацію, теж становлять значний 

інтерес, але питання про їх самостійність є дискусійним і, на нашу думку, вони 

поглинаються ширшими вихідними засадами зміст яких ми з’ясуємо у даному 

підрозділі. 

Зміст принципу добровільності визначається через наявність у сторін права 

особистого волевиявлення на проведення медіації та свободи її припинення на 
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будь-якій стадії медіації. Реалізацією цього принципу є обов’язок медіатора 

з’ясувати факт добровільності сторін для проведення медіації [69, с.153-156]. 

Добровільність – це один з найважливіших принципів медіації, оскільки без 

нього неможливо врегулювати спір. Сторони, які первинно погоджуються на 

медіацію, передбачають можливість врегулювання спору добровільно, без 

втручання органів державної влади. 

Принцип рівності сторін виражається через наявність рівних за змістом та 

обсягом суб’єктивних прав у кожної із сторін, а також, вміщує правову вимогу 

надання однакового статусу та можливостей для учасників процесу. Сторонам 

надаються рівні права у висловлюванні своїх думок, зауважень, можливості 

визначати порядок денний, оцінювати прийнятність пропозицій та умов 

примирення. Не може бути привілеїв чи обмежень по відношенні до будь-якої 

сторони спору. 

Принцип нейтральності і неупередженості медіатора полягає в тому, що 

медіатором може бути особа, яка володіє професійними знаннями та здібностями 

щодо проведення медіації, не піддається впливу сторін спору чи зовнішнім 

чинникам, є об’єктивною та неупередженою у прийнятті відповідних рішень 

щодо предмета спору. Медіатор повинен забезпечувати рівну участь сторін у 

переговорах. 

Конфіденційність є основним принципом проведення медіації, і його зміст 

полягає у тому, що медіатор, сторони спору чи інші учасники медіації не мають 

права розголошувати інформацію щодо особливостей застосування медіації. 

Інформація щодо підготовки та проведення медіації є конфіденційною, якщо 

сторони медіації не домовилися про інше. 

У Директиві ЄС № 2008/52 визначаються два винятки конфіденційності: 1) 

коли це необхідно для обліку міркувань державної політики відповідної держави 

члена ЄС, зокрема, коли для захисту насущних інтересів дітей або для запобігання 

завданню фізичної шкоди чи психологічної травми особистості; 2) розкрити зміст 

угоди, досягнутої в результаті медіації, необхідно для виконання конкретної 

угоди [33]. 
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В іноземному законодавстві визначено ширший перелік винятків. У Законі 

Республіки Молдова «Про медіацію» від «14» червня 2007 року визначено, що 

інформація, яка була отримана під час медіації, не може розголошуватись та 

наводитись сторонами і медіатором в іншому процесі або в інших інстанціях, а 

також не може використовуватись неадекватно у власних цілях. Водночас там є 

суттєве зауваження, що, відступаючи від принципу конфіденційності, медіатор 

зобов’язаний повідомити компетентним органам про злочин, що готується, про 

що йому стало відомо в межах процесу медіації [43]. 

У Законі про медіацію Латвії визначено, що конфіденційність не 

застосовується, якщо розкриття інформації потрібне за законом для захисту 

державної політики, зокрема захисту прав та інтересів дитини, а також для 

запобігання загроз життю, здоров’ю, свободі, або ж якщо існують сексуальні 

ризики [106, с.184]. 

«Правила здійснення посередництва у справах, що розглядаються в 

окружному кримінальному суді», що діють в США, вказують, що посередник 

може звернутися до правоохоронних органів, якщо йому стає відомо про те, що 

будь-якій особі або його майну загрожує небезпека. Також, медіатор може 

відступити від принципу конфіденційності, якщо в процесі медіації він 

переконається в тому, що дорослі члени сім’ї порушують права неповнолітніх. 

Крім цього, суд може зобов’язати посередника розкрити докази, якщо дійде 

висновку, що розкриття цього доказу необхідне для належного здійснення 

правосуддя і в суду немає можливості отримати докази з інших джерел [208]. 

Доступність медіації має теж важливе значення, адже сторони спору мають 

право знати про можливість врегулювання спору за допомогою медіації, вартість 

відповідних послуг тощо. 

Зміст принципу диспозитивності полягає в тому, що відносини з медіації 

регулюються відповідним договором, який укладається між сторонами спору та 

медіатором, між самими сторонами спору, між ними та іншими учасниками 

медіації. 
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Щодо принципів медіації у приватно–правових відносинах, то, на нашу 

думку, приватно–правові відносини щодо медіації потрібно «будувати» з 

врахуванням загальноправових та спеціальних принципів медіації, при цьому, 

потрібно враховувати особливості суспільних відносин та виокремлювати групу 

принципів медіації відповідної галузі права, що сприяло б визначенню їх 

особливостей та проведенні розмежування. 

Науковці, зокрема, Ю.Д. Притика, досліджуючи принципи медіації зазначає, 

що класифікація принципів права, що існує в теорії права, загалом, 

притаманна і для медіації та умовно виділяє такі принципи медіації: 

загальноправові принципи медіації; міжгалузеві принципи медіації; 

конкретноправові принципи медіації. Загальноправові відносяться до всієї 

правової системи і розповсюджують свій вплив на всі галузі права; 

конкретноправові принципи медіації – це такі принципи, які відносяться до 

конкретної матеріальної чи процесуальної галузі права; міжгалузеві принципи 

медіації – стосуються кількох галузей права [116, с.86-92]. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо наступну класифікацію принципів 

медіації: загальноправові (сюди ж віднести всі вище зазначені загальноправові 

принципи медіації), спеціальні (сюди ж віднести принципи що стосуються 

медіації загалом, наприклад, принципи добровільності, конфіденційності тощо). 

Спеціальні: галузеві та міжгалузеві, а галузеві, в свою чергу класифікуються на 

приватноправові (принципи медіації приватних галузей права) та публічноправові 

(принципи медіації публічних галузей права) принципи медіації. 

Враховуючи вищенаведене, можемо сформулювати наступне визначення 

принципів медіації, отже, принципи медіації – це вихідні і визначальні засади, 

керівні положення та правові ідеї, що виступають основою для здійснення 

медіації і спрямовані на ефективне врегулювання спору між сторонами та 

досягнення позитивного результату [186, с.133]. 
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Висновки до Розділу 2 

Підсумовуючи все зазначене у розділі другому можемо зробити наступні 

висновки: 

1. Учасниками медіації є медіатор та сторони спору. З метою 

врегулювання спору, у разі необхідності та за згодою сторін, медіатор може 

залучити до проведення медіації і інших осіб – перекладачів, експертів, інших 

вузькоспеціалізованих осіб (враховуючи предмет спору), як учасників медіації, 

укладаючи з ними відповідний договір. 

2. Враховуючи те, що медіацію ми пропонуємо здійснювати лише на 

професійній основі (професійна медіація) вважаємо, що навчання та підготовку 

медіаторів може проводити держава через систему вищих навчальних закладів. 

При цьому, Міністерство освіти і науки України повинно видати відповідний 

наказ і зобов’язати ВНЗ включити у свої навчальні плани навчальну дисципліну 

медіація або медіація в галузі, яка буде проводитися як обов’язкова для усіх 

гуманітарних спеціальностей, в тому числі, і спеціальності «Право», або ж 

Міністерство освіти і науки України повинно розробити спеціальну програму 

підготовки медіаторів і особи, які мають бажання бути медіатором зобов’язані 

пройти навчання згідно зазначеної програми у ВНЗ, або навчання медіаторів 

можуть проводити недержавні, а саме, громадські організації відповідно до своїх 

статутних документів та спеціальних програм по медіації, або поєднання зусиль 

держави та громадських організацій у підготовці фахівців у сфері медіації. 

Особи, які пройшли відповідне навчання та професійну підготовку мають 

отримати диплом або ж сертифікат медіатора. 

3. Визначено права та обов’язки медіатора. 

Медіатор має право: отримувати інформацію про спір в обсязі необхідному та 

достатньому для проведення медіації від органів державної влади, посадових осіб 

та сторін спору; застосовувати власні правила організації медіації з дотриманням 

положень, передбачених Законом України «Про медіацію» та положень 

визначених міжнародно-правовими актами з медіації; відмовитись від проведення 
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медіації з особистих міркувань; на виплату йому гонорару, встановленого 

шляхом переговорів зі сторонами спору, в залежності від природи і предмета 

спору, а також на відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням медіації; 

інформувати громадськість про здійснення своєї діяльності з дотриманням 

принципу конфіденційності. 

Медіатор має й інші права, передбачені законодавством або договором про 

проведення медіації. 

Медіатор зобов'язаний: дотримуватися вимог чинного законодавства та норм 

міжнародно-правових актів про медіацію; забезпечувати дотримання принципів 

медіації; інформувати сторони медіації про порядок проведення медіації, її цілі і 

правові наслідки; керувати процесом медіації, зберігаючи нейтральність і 

неупередженість; докладати всіх зусиль, щоб сторони прийшли до 

взаємоприйнятного рішення; у разі завершення медіації укладенням медіаційної 

угоди докладати всіх зусиль для недопущення вмісту в ньому положень, що 

суперечать закону або нормам моралі; повернути документи, які були довірені 

йому сторонами при проведенні медіації; дотримуватися норм професійної етики. 

Медіатор має й інші обов'язки, передбачені законодавством або договором 

про проведення медіації. 

4. Діяльність медіатора припиняється у випадках: з укладенням сторонами 

медіаційної угоди; після закінчення строку проведення медіації, визначеного 

договором про проведення медіації з урахуванням імперативно визначеного 

строку проведення останньої – 3 місяці; за письмовою заявою однієї, декількох 

або всіх сторін спору, направленій медіатору, про відмову від продовження 

медіації; у разі смерті медіатора чи сторін спору; внаслідок винесення щодо 

медіатора обвинувального вироку суду і вступу його в законну силу; на прохання 

медіатора, у разі неможливості ним проводити медіацію за станом здоров'я; в 

інших випадках, передбачених Законом України «Про медіацію». 

5. Визначено права та обов’язки сторін спору, які використовують медіацію. 

Сторони мають право: за взаємною згодою обирати медіатора (медіаторів); 



 108 

 
відмовитися від медіатора; в будь-який момент медіації відмовитися від 

участі в ній; брати участь у проведенні медіації; отримувати інформацію про 

медіацію, її наслідки, а також про наслідки підписання медіаційної угоди; 

підписати медіаційну угоду; користуватися допомогою перекладача, фахівця, 

консультанта (експерта) з відповідних питань; у разі порушення медіатором вимог 

Закону «Про медіацію» та (або) своїх зобов’язань за договором про проведення 

медіації звернутися до суду; при невиконанні чи неналежному виконанні 

медіаційної угоди у встановленому порядку звернутися до суду. 

Сторони мають і інші права, передбачені законодавством. 

Сторони зобов’язані: дотримуватися вимог чинного законодавства та 

договору про проведення медіації; виконувати медіаційну угоду в порядку і в 

строки, передбачені цією угодою. 

Сторони мають і інші обов'язки, передбачені законодавством. 

Основні ідеї та думки розділу висвітлені в авторських публікаціях 

[57,158,186] 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

СПОРІВ У ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен має право після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати 

свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

Захист свого права особа здійснює на власний розсуд, самостійно обираючи 

той чи інший спосіб та форму захисту. Проте, потрібно визнати, що найчастіше 

для вирішення спорів фізичні чи юридичні особи, а також й держава, звертаються 

до суду з надією на те, що саме суд за результатами розгляду їхнього спору 

прийме законне та обґрунтоване рішення. 

Але розвиток суспільних відносин, сьогодні, в Україні призводить до 

необхідності проведення державно-правових реформ як публічного так і 

приватного сектора життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим виникають різні 

спори, які потрібно вирішувати. Тому, й постає питання досудових (позасудових) 

способів врегулювання спорів, зокрема медіації. 

Медіація є одним з досудових способів врегулювання спорів, який часто 

використовується у світовій практиці як в європейській так і в анло-

американській правових системах. Кімберле-Ковач, американська вчена та 

провідний спеціаліст з медіації, зазначає, що медіація є універсальним засобом 

вирішення конфліктів та застосовується у багатьох сферах суспільного життя. 

Завдяки медіації можуть вирішуватися дрібні побутові суперечки, спори 

сімейного характеру, закінчуючи конфліктами за участі громади та міжнародних 

конфліктів» [201, с.15]. 
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Щодо України, то як ми вже зазначали вище, проблемою сьогодні є те, що 

відсутнє належне законодавче регулювання медіації. В інтерв’ю газеті «Голос 

України» та юридичному журналу «Право України» попередній голова 

Верховного Суду України Ярослав Михайлович Романюк зазначив, що Комітет 

Міністрів Ради Європи рекомендував державам-учасницям зменшувати 

навантаження на судову систему шляхом запровадження позасудових процедур 

вирішення окремих категорій спорів. Так, в позасудовому порядку справи можуть 

розглядатися та вирішуватися у третейських судах, у міжнародних арбітражах, 

шляхом перегоорів чи то медіації. Дані рекомендації ряд європейських держав 

сприйняли  і врахували в положеннях національних законодавств. Тому, сьогодні, 

маємо низку напрацювань та самостійних законів «Про медіацію» прийнятих, 

практично у всіх держава, що є учасницями світової спільноти – ЄС. 

З огляду на це, в Україні вже давно назріла необхідність у правовому 

регулюванні медіації та застосуванні останньої для вирішення низки правових 

спорів. Проте, без внесення відповідних змін до Основного закону держави – це 

неможливо, і це не принесе жодного ефекту [54]. 

Внісши відповідні зміни у Конституцію України, зокрема статтю 124 

Основного Закону, законодавець врахував позиції Конституційного та Верховного 

Судів України з приводу того, що, сьогодні, існує необхідність у «виведенні» 

категорії тих спорів, які підлягають обов’язковому досудовому врегулюванню. 

Так, у статті 124 Конституції України зазначається: «Законом може бути 

визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору» [68]. 

Щоправда, на законодавчому рівні, сьогодні, відсутній перелік приватно– 

правових чи публічно–правових спорів, що мали б врегульовуватися в 

досудовому порядку, та й, відсутність Закону України «Про медіацію» «затягує» 

відповідний процес. 

Враховуючи наведене, виникає запитання, чи виокремлення категорії спорів, 

які підлягатимуть обов’язковому досудовому врегулюванню не обмежуватиме 

право на суд, у тому числі, право на доступ до суду, яке гарантоване ст.6 

Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод». Романюк Я.М. з 
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цього приводу зазначив, що таке право передбачене даною Конвенцією не 

обмежується. Оскільки, поняття «суд» це - орган, який створений на підставі 

закону, є незалежним від виконавчої та законодавчої гілок влади або користується 

в конкретних випадках судовою незалежністю у прийнятті рішень із правових 

питань у розглядах, які є судовими за своїм характером. Головна функція суду, як 

відповідного органу держави – це прийняття законних та обґрунтованих рішень, 

що є обов’язковими для виконання. 

Досудове врегулювання спорів, наприклад, за допомогою медіації не 

обмежує право особи в подальшому звертатися в суд, якщо досягти згоди шляхом 

застосування медіації не вдалося або ж рішення не задовільняє одну із сторін 

спору чи обидві сторони, а це сприятиме розвантаженню судів у розгляді 

величезної кількості справ. 

Тому, в Україні впровадження досудових, позасудових процедур 

врегулювання спорів не порушуватиме статті 6 Конвенції «Про захист прав 

людини і основоположних свобод», якщо буде збережено судовий контроль за 

рішеннями та діями позасудових органів [54]. 

Ми вважаємо, що врегулювання приватно–правових спорів шляхом 

використання неюрисдикційних способів, в тому числі, і медіації не забороняє 

право особи звернутися в суд для вирішення спору в майбутньому, і не порушує 

статтю 55 Конституції України, яка гарантує, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. 

Зважаючи на наведене вище, у даному розділі ми досліджуватимемо 

медіацію 

як самостійний спосіб врегулювання спорів в сімейних, корпоративних 

відносинах, а також, відносинах в сфері інтелектуальної власності. Оскільки, 

питанню медіації як способу врегулювання окремих приватно-правових спорів, 

зокрема, цивільних та господарських, науковцями присвячувалися ряд 

дисертаційних досліджень. 
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3.1 Перспективи інституціоналізації медіації у сімейних правовідносинах 

Реформування судової системи в Україні, сьогодні, відображається на усіх її 

рівнях. Одним з важливи аспектів такого реформування є не лише зміни у судовій 

системі, а й удосконалення правових положень законодавства нашої держави та 

приведення у відповідність з міжнародно-правовими договорами та конвенціями в 

межах правового регулювання відповідних суспільних відносин. Окрім того, 

важливим елементом даної реформи є запровадження медіації як способу 

врегулювання спорів різного виду та на різних рівнях. Так, за допомогою медіації 

можливо врегулювати як публічно-правові так й приватно-правові спори, 

зокрема, спори, які виникають у сімейних правовідносинах. 

Згідно ч.1 ст.3 Сімейного Кодексу України сім'я є первинним та основним 

осередком суспільства. Враховуючи положення вказаної правової норми слід 

зазначити, що до врегулювання сімейних спорів потрібно підходити з особливою 

увагою враховуючи специфіку правової природи сімейних правовідносин та 

правове становище їх учасників. 

Особливістю сімейних правовідносин є й те, що вони пов’язані з морально-

духовними цінностями а це дозволяє стверджувати, що на відміну від інших 

приватно-правових відносин, правове регулювання не може охопити усі сфери 

сімейного життя і не до всіх сімейних спорів можуть застосовуватися 

юрисдикційні процедури їх розгляду та вирішення. Окрім цього, сімейні спори 

пов’язані з емоційністю їх учасників, і це зрозуміло, оскільки вирішення питань 

щодо поділу майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, 

питань по утриманню, з ким і де мають проживати діти після розлучення, питань 

щодо аліментних зобов’язань тощо, далеко не завжди є приємними для сторін 

спору. Хоча, потрібно пам’ятати, що емоції далеко не завжди призводять до 

позитивного результату врегулювання спорів. 

Для врегулювання сімейних спорів важливим завданням для медіатора є 

сприяти сторонам спору у їх комунікації та обміні власними думками. Для кожної 

із сторін спору важливим є зрозуміти позицію іншої сторони та окреслити своє 

бачення вирішення конкретного питання. Сторонам спору потрібні й прямі 
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переговори, а не лише спілкування з медіатором, оскільки це сприятиме у 

досягненні позитивного результату та пришвидшить врегулювання спору. 

Сторонам спору не потрібно соромитися своїх почуттів, оскільки, відкритість 

сторін – це теж важлива складова у врегулюванні сімейно-правових спорів. 

Ще однією особливістю врегулювання сімейних спорів за допомогою 

медіації є те, що такі спори дуже часто стосуються життя не лише їх сторін, але й 

життя дітей, інтереси яких потрібно враховувати передусім. І в такому випадку, 

на відміну від адвоката, для якого важливо задовільнити бажання сторін і 

отримати за це винагороду, медіатор сприяє і надає можливість батькам виробити 

план дій щодо виховання дітей та їх майбутнього. 

Належному правовому регулюванню та практичному застосуванню сімейної 

медіації приділяється значна увага в іноземних держава. Наприклад, в Ізраїлі 

сімейній медіації присвячений Закон «Про суди по сімейних справах» від 1995 

року, а медіації загалом – Закон «Про судову систему» 1984 року. В Ізраїлі 

медіація є стадією судового процесу. Сторони сімейного спору отримують 

підтримку від медіатора з метою його врегулювання. Медіатор – це особа, яка має 

спеціальну освіту, що надає право йому врегульовувати спір. Завдання медіатора 

– полегшити напругу між сторонами і надання можливості сторонам спору чітко 

висловити свою позицію з відповідних питань. Рішення за результатами 

проведення медіації оформляється відповідним договором, котрий пізніше 

отримує юридичну силу судової постанови. Після затвердення такої постанови 

розгляд справи в суді припиняється, спір вважається врегульованим, а конфлікт 

вичерпаним. 

Цікавим є те, що за законодавством Ізраїлю медіатори є вузько 

спеціалізованими особами, для прикладу, медіатори для врегулювання сімейних, 

господарських, кримінальних та інших спорах. 

В країнах англо-американської правової системи сімейна медіація, як спосіб 

врегулювання сімейних спорів знайшла своє правове регулювання в окремих 

законодавчих актах ще в ХІХ-ХХ століттях. Так, відповідні Закони прийняті у 

кожному штаті США. Наприклад, відповідно до Закону «Про сімейну медіацію» 
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штату Луїзіана сімейна медіація – це процедура, за якої медіатор сприяє 

спілкуванню між сторонами сімейного спору, пропонує та досліджує можливі 

рішення для сприяння примирення сторін спору, порозуміння сторін і 

врегулювання останнього. 

При чому, в Америці виокремлюють категорію сімейних спорів для яких 

застосування медіації є обов’язковим. Наприклад, спори про опіку та піклування 

дітей, спори, пов’язані з утриманням батьків чи дітей тощо. Часто, сімейну 

медіацію використовують й при розгляді кримінальних справ. Варто зазначити, 

що у США медіацію проводять фахові медіатори, які є зареєстровані і діють на 

постійній основі Служби сімейної медіації тощо [182, с.2]. 

В Австралії система врегулювання сімейних спорів визначена положеннями 

Закону про сім’ю 1975 року. Сімейна медіація включає медіацію та примирення, 

як дві складові одного процесу. Сімейна медіація проводиться поза межами 

судового процесу і є самостійною правовою процедурою. Таку медіацію 

проводять спеціально підготовлені та акредитовані фахівці згідно Системи 

практикуючих фахівців у галузі вирішення сімейних спорів. В Австралії існує 

мережа Центрів сімейних відносин, яка створюється державою та фінансується з 

державного бюджету. З 2007 року для врегулювання окремих категорій сімейних 

справ медіація стала обов’язковою, зокрема, у справах про виховання дітей після 

розлучення батьків стало обов’язковим [182, с.9]. 

У Англії процедура врегулювання спору за участю медіатора регулюється 

Законом про сім’ю 1996 року. Згідно даного Закону соліситор зобов’язаний 

скеровувати клієнтів які звернулися для надання юридичних послуг в сімейних 

спорах до медіатора. Послуги медіатора є безкоштовними. Медіатор – це особа, 

яка має державну акредитацію для проведення медіації. Останній повинен 

роз’яснити сторонам спору суть медіації та її переваги для врегулювання 

сімейного спору. Застосовувати для врегулювання сімейного спору медіацію – це 

право сторін спору, а не їх обов’язок. Сторони спору мають дати згоду на 

проведення медіації впродовж 14 днів з моменту звернення до медіатора, якщо ж 

така згода відсутня, то медіатор оформляє письмовий висновок, що є підставою 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn21
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надання безкоштовної юридичної допомоги для розгляду справи в суді. Лише за 

наявності згоди обох сторін проводиться медіація [180, с.5–7]. 

Так, у Північній Америці 55 % з 80 % сімейних спорів врегульовуються 

завдяки медіації, в Австралії - 83-90 %, у Швеції - 90 %, у Данії - близько 64 % 

[181; 182]. 

У країнах Європи, зокрема, В Німеччині сімейна медіація стала одним із 

найбільш затребуваних видів медіації. Такий вид медіації регламентується в 

спеціальному галузевому Законі і є обов’язковим у проведенні для врегулювання 

сімейних спорів. 

В Німеччині сімейна медіація проводиться під час судового розгляду справи 

практикуючими медіаторами, а також, може проводитися державними службовця-

ми управлінь у справах молоді, які наділені повноваження щодо організації та 

проведення медіації та проходять для цього спеціальне навчання і підготовку. До 

сімейної медіації відносяться усі категорії сімейних спорів, а також, спадкові 

спори, коли сперечаються спадкоємці - члени однієї сім’ї [179]. 

У Фінляндії прийнято Закон про шлюб, у якому глава V «Сімейна медіація», 

присвячена питанням медіації. Згідно з ч.1 ст. 20 Закону пріоритетним способом 

врегулювання спорів є переговори між членами сім’ї й укладення угоди. 

Медіацію можуть проводити практикуючі медіатори на підставі дозволу, 

виданого уповноваженими державними органами провінцій та спеціалізовані 

організації. Контроль їх діяльності здійснюють спеціально уповноважені державні 

органи провінцій під керівництвом Міністерства соціальних справ та охорони 

здоров’я Фінляндії. Сімейна медіація проводиться на двох основних засадах, 

визначених законодавством Фінляндії – це конфіденційність та добросовісність її 

застосування [181, с.7-10]. 

Сімейній медіації приділяється значна увага не лише в національному 

законодавстві відповідних держав, але й в міжнародних договорах та конвенціях. 

Зокрема, у Європейському Союзі 02 січня 1998 році прийнято Рекомендацію Rec 

N (98) 1 «Про сімейну медіацію», у якій розкрито основні принципи й правила 

сімейної медіації. Медіаторам у сімейних справах, згідно положень даного 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn19
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn26
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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документу, рекомендується приділяти особливу увагу дітям та враховувати їх 

інтереси, а також, нагадувати батькам про їхній головний обов’язок – піклуватися 

про своїх спільних дітей та їх добробут. 

Державам - членам ЄС пропонується вжити заходи щодо поширення 

інформації про сімейну медіацію, а також забезпечити правові можливості та 

механізми проведення судової сімейної медіації та приведення у виконання 

досягнутих за результатами медіації угод [132]. Окрім того, державам, які не 

імплементували відповідні правові норми даної Рекомендації пропонується 

гармонізувати своє законодавство та привести у відповідність до вказаної 

Рекомендації. 

Мета прийняття Рекомендації полягала в стимулюванні впровадження, 

поширення й уніфікації інституту сімейної медіації в європейських країнах, і, як 

можемо спостерігати сьогодні, визначена мета у даній Рекомендації – досягнута. 

Згідно пункту 7 Рекомендації «Про сімейну медіацію» значення медіації в 

сімейних справах полягає в наступному: застосування сімейної медіації 

забезпечує мирне врегулювання спору; зменшує вірогідність виникнення 

сімейних спорів в майбутньому (оскільки, сімейні спори можуть виникати не 

лиши при розлученні і при чиненні сімейних відносин); сприяє взаємному 

спілкуванню між членами сім’ї; економить кошти та час сторін сімейних спорів; 

знижує соціальні та економічні збитки від розлучень; підвищує цінність сім'ї, як 

соціального інституту [132]. 

Про можливість врегулювання відповідного спору шляхом медіації 

зазначається й в Гаазькій Конвенції «Про цивільно–правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей» від «25» жовтня 1980 року, мета розроблення якої полягала у 

запровадженні міжнародно-правового механізму мирного та впорядкованого 

повернення до держави постійного проживання дітей, яких незаконно 

вивезено або які незаконно утримуються у порушення прав опіки та піклування, а 

також забезпечення захисту прав належного доступу. 
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Зазначена Конвенція набула чинності для України з «01» вересня 2006 року у 

зв’язку із прийняттям ВР України Закону України «Про приєднання України до 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей». 

Згідно з ст.7 Гаазької Конвенції на Мін’юст покладено виконання таких 

функцій: запобігання нанесенню подальшої шкоди дитині або збитку 

зацікавленим сторонам шляхом вжиття тимчасових заходів (зокрема шляхом 

звернення до суду та отримання ухвал про заборону виїзду дітей із території 

України, або відібрання паспортів (свідоцтв про народження) дітей до 

остаточного вирішення справи з метою запобігти їх вивезенню на територію 

іншої держави); забезпечення добровільного повернення дитини або досягнення 

дружнього вирішення питань; ініціювання судових або адміністративних 

процедур або сприяння таким процедурам з метою домогтися повернення дитини 

та, якщо це доречно, організація або забезпечення ефективного здійснення права 

доступу; якщо потребують обставини, надання або сприяння наданню юридичної 

допомоги і консультацій, враховуючи участь адвокатів і юридичних радників; 

надання такої організаційної допомоги, яка може бути необхідна і доречна для 

забезпечення безпечного повернення дитини. 

На жаль, у відповідній Конвенції не регламентується порядок проведення 

медіації для врегулювання приватно–правових спорів у даній сфері, проте, 

зазначається, що шляхом домовленостей можливо вирішити окремі сімейно – 

правові спори. 

Узагальнюючи судову практику Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ Суд прийшов до висновку, що під час 

вирішення спорів щодо протиправного переміщення або утримування дітей Суд 

має звертати увагу на чинність Гаазької конвенції у взаємовідносинах між нашою 

державою та відповідними державами у кожному конкретному випадку. 

Досліджуючи зміст та значення Гаазької Конвенції 1980 року, у своїй 

науковій статті «Гаазька Конвенція 1980 року, про цивільно–правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України» 

Ю.В. Черняк 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063303.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063303.html
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приходить до висновку, що найпершим і основним критерієм визначення 

того, чи підпадає спір щодо дитини під предметну сферу дії Гаазької конвенції 

1980 року, є спосіб захисту порушеного права і, відповідно, предмет позову. 

Отже, аналіз вище зазначеного міжнародно–правового документу дозволяє 

зробити висновок про те, що на міжнародному рівні можливо використовувати як 

юрисдикційні так і неюрисдикційні (позасудові) способи захисту для 

врегулювання сімейно–правових спорів. 

Сімейна медіація як і будь-яка інша медіація здійснюється відповідно до 

принципів медіації, які є загальними і застосовуються для відповідного виду 

медіації. 

В Україні, сьогодні, є низка наукових напрацювань присвячених питанню 

сімейної медіації, мають місце й позитивні результати її застосування на практиці, 

хоча відсутнє належне правове регулювання такого правового інституту. 

У підсумку слід зазначити, що використання сімейної медіації для 

врегулювання сімейно-правових спорів має наступні переваги: 

- знижує напругу між сторонами спору, тим самим, сприяє у їх комунікації та 

спілкуванні; 

- за допомогою посередника сторони спору обмінюються думками та вільно 

висловлюють своє бачення щодо вирішення конкретних питань; 

- сприяє у збереженні дружніх відносин між сторонами спору; 

- дії медіатора спрямовані на те, щоб налаштувати сторони сімейних спорів 

на діалог, заохотити до співпраці та довіри; 

- медіація не допускає застосування медіатором технік, що спрямовані на 

тиск сторін спору чи жорстких тактик ведення відповідних бесід зі сторонами; 

- сприяє тому, що сторони почувають себе вільно, безпечно та комфортно; 

- застосування медіації сприяє розумінню сторонами спору відповідальності 

за своє майбутнє та майбутнє дітей; 

- допомагає сторонам у вільному висловленні своїх емоцій та почуттів; 

- сторони контролюють сам процес переговорів і можуть на нього впливати; 

- забезпечує збереженню поваги один до одного; 
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- надає можливість сторонам сімейних спорів почувати себе переможцями; 

- сприяє тому, що сторони спору після розлучення (якщо ж його не уникнути) 

чітко розуміють свої права та обов’язки, які виконують та дотримуються не на 

основі неприязних відносин. 

Мають місце й випадки, коли при застосуванні медіації сторони приймали 

рішення – збереження сім'ї та підтримка сімейних відносин. 

Особливим учасником сімейних правовідносин є діти, на емоціях, психології 

та дії яких, такі правовідносини відображаються. Тому, при прийнятті конкретних 

рішень сторони сімейних спорів повинні враховувати, в першу чергу, 

інтереси дітей. У зв’язку з цим, медіація надає переваги для дітей у разі її 

використання, зокрема: 

- медіатор акцентує на тому, що діти – це майбутнє подружжя і найкраще, що 

у них є; 

- у разі можливості медіатор залучає до медіації дітей для того, щоб почути їх 

думку і бачення ситуації, що склалася; 

- сприяє тому, що питання розлучення зводиться до мінімуму, а якщо 

розлучення мало місце, тоді зводить до мінімуму наслідки розлучення для дітей; 

- медіаційні угоди враховують інтереси дітей, в тому числі, й особисті 

інтереси; 

- медіація допомагає сформувати сторонам модель поведінки по відношенні 

до дітей і змін у їхньому житті; 

- сприяє сторонам сімейних спорів розробити план дій щодо виховання та 

утримання дітей. 

Необхідно зазначити, що сторонами сімейних спорів можуть бути не лише 

подружжя, часто сімейні спори виникають між батьками та дітьми і для таких 

спорів застосування медіації для їх вирішення є необхідним та дає позитивний 

результат. 

При застосуванні сімейної медіації  дії та поведінка медіатора мають 

особливе значення, тому, можемо визначити наступні його функції  - допомогти 

учасникам 
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сімейного спору опанувати «мистецтво сімейних відносин» шляхом 

партнерських відносин його учасників; сприяти у стримуванні зайвих емоцій 

сторін спору; забезпечити максимальну довіру до себе та стати радником кожної 

зі сторін; бути «джерелом інформації» та «виробником» максимальної кількості 

пропозицій для сторін. 

Враховуючи вище наведене, пропонуємо наступне, у СК України визначити 

право учасників сімейних відносин на досудове врегулювання окремих сімейних 

спорів (в тому числі, із застосуванням медіації). Проте, слід пам’ятати, що не всі 

сімейні спори можна врегулювати використовуючи медіацію, оскільки СК 

України окреслює категорію сімейних спорів, які підлягають вирішенню 

виключно юрисдикційними органами, в тому числі й судом (наприклад, ст.ст.40, 

41 СК – шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду, шлюб, який може 

бути визнаний недійсним за рішенням суду, глава 18 СК – усиновлення і.т.д) [184, 

с. 207]. 

 

3.2 Медіація як спосіб врегулювання корпоративних спорів 

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки можемо спостерігати про 

все частіші випадки виникнення корпоративних спорів, що часто переростають у 

«корпоративні війни» і завдають шкоди не лише його учасниками, а в цілому 

іміджу нашої держави. Варто зазначити, що вирішувати корпоративні спори 

досить складно, в силу специфіки їх правової природи, кількості і складу його 

учасників та, досить часто, відсутністю належного правового регулювання 

корпоративних відносин в Україні. Але, незважаючи на труднощі у врегулюванні 

корпоративних спорів, вирішувати їх все ж таки потрібно. 

Сьогодні, існує два способи врегулювання корпоративних спорів – судовий 

та позасудовий. Традиційним способом врегулювання корпоративних спорів в 

Україні, звичайно, вважається звернення до господарського суду. Проте, аналіз 

порядку розгляду корпоративних спорів у судовому порядку свідчить про 

існування недоліків судового розгляду таких спорів, що пов’язані з 

недосконалістю корпоративного законодавства, публічністю, значними 
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фінансовими та часовими затратами тощо. Крім того, рішення господарського 

суду за результатами розгляду тієї чи іншої справи у сфері корпоративних 

відносин, завжди, задовольнятиме інтерес лише однієї із сторін спору, і 

прослідковуватиметься ситуація «переможця та переможеного». 

Тому, щоб цього уникнути у розвинених європейських та англо-

американських державах існує реальна можливість використання альтернативних 

способів вирішення спорів, які є менш формалізованими, фінансово менш 

затратними та економлять час для вирішення спорів. 

Найпоширенішим самостійним, позасудовим способом врегулювання спорів 

є медіація, яка успішно використовується для врегулювання й корпоративних 

спорів та законодавчо закріплена, наприклад, у Норвегії, Фінляндії, Польщі, 

Іспанії, Італії здійснені перші кроки у запровадженні медіації для врегулювання 

корпоративних спорів у вигляді пілотних проектів. 

Для підтвердження ефективності використання медіації у корпоративних 

відносних слід навести приклад соціологічного дослідження проведеного у 

Польщі. Так, за останні п’ять років близько 20% корпоративних спорів 

врегульовані із використанням медіації, у США – за останні десять років 70% 

корпоративних спорів врегульовані в такий спосіб [16, с.123]. 

Верховна Рада України ратифікувала Директиву ЄС «Про деякі аспекти 

медіації у цивільних та господарських правовідносинах» від «21» травня 2008 

року, тим самим, розширивши можливості використання медіації і для 

врегулювання корпоративних спорів. 

Проаналізувавши світовий досвід застосування медіації для врегулювання 

корпоративних спорів Чехії, Австрії, Польщі, можемо стверджувати, що у світі 

медіація для врегулювання корпоративних спорів застосовується частіше ніж 

вирішення спорів судом. Бажання України бути учасницею світової спільноти 

зумовлює потребу у дослідженні та впровадженні даного інституту і в 

національному законодавстві. 

Спостерігається, що наше суспільство готове до застосування медіації, 

особливо ті власники бізнесу, які прагнуть плідно працювати, задовільняти 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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інтереси споживача та отримувати прибуток. Першими ознаками того, що фізичні 

та юридичні особи шукають можливість позасудового врегулювання спорів є, 

наприклад, зростання кількості звернень до третейських судів. 

Окреслюючи питання врегулювання корпоративних спорів, науковці 

зазначають, що важливим є питання щодо розмежування понять правової охорони 

та правового захисту таких спорів. Шишка Р.Б. зазначає, що загальновідомо, що 

суб’єктивне право і охоронюваний законом інтерес чогось варті за умови, що 

вони охороняються і можуть бути захищені в разі їх порушення. Це стосується й 

суб’єктивних корпоративних прав, зокрема, в прагматичній їх площині, для 

забезпечення їх стабільності та протидії порушення і зловживанням зі сторони 

керівництва корпоративних утворень та інших осіб. Тому, законодавець 

передбачає засоби, форми, порядок та способи охорони та захисту порушених 

корпоративних прав. 

Право на охорону  та на захист мають двоякий характер: є правом і 

гарантією. 

По суті воно є видом і мірою можливої поведінки управленої особи, яка 

набула корпоративних прав, і надає її можливість діяти певним чином у разі 

порушення такого права чи загрози порушення. Особа вступаючи до 

господарського товариства вимагає ознайомлення її з відповідними документами, 

отримання інформації про засновників, зокрема, бенефіціарія, то вона реалізує 

своє право на охорону. Якщо ж права особи порушуються, то вона реалізує своє 

право на захист, при цьому, використовуючи відповідні способи захисту своїх 

невизнаних, порушених чи оспорюваних прав. 

Охорона корпоративних прав є ширшим поняттям на відміну від захисту 

корпоративних прав. Під поняттям охорона корпоративних прав слід розуміти 

систему засобів та способів правового, організаційного, процедурного чи іншого 

характеру, що встановлює правове становище учасників корпоративних відносин, 

правовий режим їх об’єктів, порядок набуття, здійснення і припинення 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, способи і порядок діяльності 
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управнених органів та осіб у випадку їх порушень. Загалом, охорона 

корпоративних прав спрямована на недопущення порушень таких прав. 

В свою чергу, захист корпоративних прав включає в себе відповідні способи 

та форми захисту, які може обрати сторона спору у випадку порушення її прав. 

Охорона корпоративних прав існує завжди незалежно від волі учасників 

корпоративних відносин та пов’язується з моментом виникнення таких прав, а 

захист корпоративних прав – це право, а не обов’язок відповідних учасників 

відносин і реалізовується тоді, коли має місце відповідне правопорушення. 

Досліджуючи особливості застосування медіації для вирішення 

корпоративних спорів необхідно визначити поняття «корпоративний спір». 

Вчені зазначають про те, що сьогодні актуальним є питання методології 

вирішення корпоративних спорів. Методологія врегулювання будь-якого спору, у 

тому числі, й корпоративного є системою принципів і методів пізнання права 

загалом, його закономірностей і використання під час розгляду конкретного 

корпоративного спору, які впливають на відповідний результат. 

Сьогодні методологія врегулювання корпоративних спорів включає в себе 

кілька концепцій: ліберальна ідеологія (корпоративний спір врегульовується в 

позасудовому порядку); юриспруденція інтересів і цінностей (вирішення 

корпоративних спорів виключно судами); ліберальна юриспруденція інтересів і 

цінностей (можливість врегулювання спорів за допомогою неюрисдикційних 

способів або ж судом, надається можливість сторонам корпоративного спору 

обирати в який спосіб його вирішувати). 

У даному підрозділі ми розкриємо зміст ліберальної ідеології. Отже, зміст 

такої ідеології полягає в розумінні корпоративного спору як конфлікту 

протилежних інтересів учасників корпоративного спору, вирішення якого 

передбачає виявлення та врахування переслідуваних законом цілей і захищуваних 

інтересів, встановлення ціннісних масштабів, що покладено в основу закону та 

балансу захищуваних інтересів згідно з правилами захисту порушеного 

суб’єктивного права та інтересу учасників спору з метою захисту суб’єктивних 
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прав і свобод шляхом виявлення переслідуваних законом цілей і захищуваних 

інтересів, встановлення їх балансу. 

Поняття корпоративного спору розглядають у вузькому та широкому 

значеннях. У вузькому розумінні корпоративний спір – це спір між керівниками 

(органами управління) товариства та його учасником, які виникли у зв’язку з 

участю акціонера (учасника) в товаристві, з питань належного виконання вимог 

корпоративного законодавства і внутрішніх документів товариства, або спір між 

акціонерами (учасниками), якщо вони торкаються інтересів товариства, його 

акціонерів (учасників). 

У широкому розумінні корпоративний спір – це поєднання внутрішнього та 

зовнішнього середовища товариства, які розглядаються як взаємопов’язаний 

комплекс, до яких відноситься: зовнішнє середовище – споживачі, постачальники, 

конкуренти, партнери, заінтересовані особи, громадські організації, органи влади; 

внутрішнє середовище – учасники товариства, органи управління, персонал 

товариства його керівництво. 

Сторони корпоративного спору можуть переслідувати різні інтереси, і далеко 

не завжди, їх інтереси пересікаються з інтересами самого ж товариства. 

Об'єктом корпоративного спору згідно даної концепції є рішення зборів 

учасників, частка в статутному капіталі, акції, запис у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань, 

майнові права, результати інтелектуальної діяльності тощо. 

Корпоративний спір, здебільшого, є внутрішнім конфліктом учасників 

юридичних осіб корпоративного типу. 

Науковець О. Беліков зазначає, що важливою рисою медіації у 

корпоративних відносинах є те, що при застосуванні медіації для врегулювання 

корпоративних спорів останній трактується не лише з правової точки зору, а й з 

врахуванням інших факторів, наприклад, взаємовідносини сторін, психологічні 

чинники. Вчена наголошує, що під час медіації у корпоративних відносинах діє 

принцип – «нічого не вирішено, поки не вирішено все» [6]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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Джемілова Ф.С. – чинне законодавство не містить визначення поняття 

«корпоративний спір». У практиці склалася точка зору, згідно з якої корпоративні 

спори – це спори у відносинах засновників та учасників товариства, засновників 

та менеджменту суспільства, інвесторів та суспільства, який призводить або може 

призвести до наступних ситуацій: порушення норм чинного законодавства, 

статуту, засновницького договору або внутрішніх документів товариства, прав 

засновників чи окремих з них, істотні зміни в складі засновників тощо. В свою 

чергу, правознавець зазначає, аналіз положень ГК та ЦК України дозволяє 

визначити корпоративний спір як спір, що виникає між господарським 

товариством та його учасником, у тому числі, учасником який вибув, а також між 

учасниками господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, 

управлінням та припиненням діяльності господарського товариства [32, с.350-

353]. 

А.В. Замзей досліджуючи корпоративні спори зазначає наступне, при 

окресленні правових ознак корпоративного спору, необхідно виходити з ознак, 

характерних будь-якому правовому спору. Ознаками корпоративного спору є 

наявність матеріальних правовідносин, суб’єктивного інтересу та суб’єктивного 

права одночасно. Корпоративний спір виникає тоді, коли порушується 

корпоративний інтерес або система інтересів, яка віддзеркалює зв’язки та 

залежності між ними (певну структуру інтересів). Зокрема те, що особливістю 

конфлікту інтересів, які призводять до корпоративних спорів, є те, що 

суперечливість цих інтересів містить одночасно і їхню єдність, наявність 

загальнокорпоративного інтересу, і відрізняє корпоративні спори від інших 

господарських спорів. Очевидно, що найбільш адекватними природі 

корпоративних відносин є позасудові способи вирішення корпоративних спорів 

[49]. 

Корпоративні спори (конфлікти) та їх особливості окреслив у своїй 

дисертаційній роботі й Жорнокуй Ю.М. «Цивільно-правовоа природа 

корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах». Автор у своїй науковій 

праці зазначив, що корпоративний спір є юридичною перешкодою у здійсненні 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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корпоративних прав або загрозою їх порушення. Корпоративний спір впливає на 

стан корпоративних відносин, і є підставою для захисту прав та інтересів сторін 

корпоративного спору, що впливає на стан корпоративних правовідносин. Під час 

корпоративного спору корпоративні правовідносини перебувають у стані 

«напруження», що свідчить про необхідність в охороні корпоративних прав. Ю.М. 

Жорнокуй обґрунтовує доречність відмежування наступних правових понять: 

«корпоративний конфлікт», «конфлікт інтересів», корпоративний спір», 

«цивільно-правовий конфлікт». Так, - корпоративний конфлікт і конфлікт 

інтересів співвідносяться як правовідносини та підстава їх виникнення 

(юридичний факт); - корпоративний конфлікт і корпоративний спір є різними 

стадіями конфліктної ситуації, що вирішуються по-різному (про корпоративний 

спір варто говорити у випадку, коли конфліктна ситуація розглядається судом); - 

корпоративний конфлікт і цивільно-правовий конфлікт співвідносяться як 

загальне та конкретне або ж як родове та видове [38, с.20]. 

Об’єктом корпоративного спору є порушене корпоративне право або 

корпоративний інтерес учасників корпоративних правовідносин. Підставами 

виникнення корпоративного спору є порушення прав та інтересів учасників 

корпоративних відносин, а також, зловживання правом учасників таких відносин. 

Ми погоджуємося з думкою Ю.М. Жорнокуй, що багатоманітність 

корпоративних інтересів та різноспрямованість таких інтересів учасників 

корпоративних відносин не сприяють виведенню єдиного поняття 

корпоративного спору. На нашу думку, під поняттям корпоративний спір слід 

розуміти юридичний стан, що носить негативний характер і суперечить правовим 

основам правового регулювання корпоративних відносин в якому перебувають 

учасники таких відносин, під час якого унеможливлюється здійснення 

корпоративних прав. 

Корпоративний спір як правове явище характеризується таким ознаками: по-

перше, корпоративний спір виникає тоді, коли порушуються права учасників 

корпоративних відносин іншими учасниками або ж сторонніми особами; по-

друге, існування корпоративного спору перешкоджає належно здійснювати 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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корпоративні права та реалізовувати відповідні інтереси; по-третє, наявність 

корпоративного спору породжує виникнення охоронних правовідносин; по-

четверте, для врегулювання корпоративного спору важливим є наявність правової 

норми у законодавстві чи положення установчого документа господарського 

товариства; по-п’яте, корпоративний спір вирішується за допомогою 

встановлених правових механізмів, передбачених у законі, статуті та (або) у 

договорі; по-шосте, бажання вирішити корпоративний спір є у всіх його 

учасників. 

Корпоративні спори можуть стосуватися, зокрема: спорів, які пов’язані з 

корпоративним управлінням; спорів між засновниками товариств з приводу 

скликання загальних зборів чи порушення порядку скликання загальних зборів та 

визначенням кворуму на загальних зборах учасників господарського товариства; 

спори щодо діяльності наглядової ради чи визнання недійсними її рішень; спори, 

пов’язані з внесенням змін та доповнень до установчих документів юридичної 

особи; спори, пов’язані з виключенням чи включенням учасника у господарське 

товариство; спори щодо виплати дивідендів, активів учасникам товариства тощо. 

Даний перелік корпоративних спорів не є вичерпним і може розширюватися 

враховуючи специфіку юридичної особи, яка створена у відповідній 

організаційно-правовій  формі. 

У науковій літературі корпоративні спори класифікують на різні види, 

обираючи відповідний критерій класифікації, проте, ми не розглядатимемо дане 

питання у цьому підрозділі, оскільки воно виходить за межі нашого наукового 

дослідження. 

Аналізуючи міжнародний досвід щодо врегулювання корпоративних спорів, 

можна однозначно стверджувати, що корпоративні спори найчастіше 

врегульовуються із застосуванням позасудових способів, зокрема медіації. 

Щоправда, у всіх розвинених правових державах світу на національному рівні 

прийняті відповідні нормативно-правові акти з таких питань. 
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Наявність можливості використання позасудових способів врегулювання 

спорів (в тому числі, і корпоративних спорів) є ознакою розвиненої правової 

держави з високим рівнем громадянського суспільства та правової культури. 

Міжнародна правова практика врегулювання корпоративних спорів визнає 

три найбільш ефективні способи їх врегулювання: міжнародний комерційний 

арбітраж (якщо одна зі сторін спору є іноземцем чи спір підпадає під вирішення 

МКАС), третейський суд, медіація. Щодо перших двох, то у чинному ГПК 

України, зокрема статті 22 ГПК законодавець закріпив право сторін на передачу 

спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, при 

цьому, окресливши ті види спорів, які розгляду у третейському суді та 

міжнародному комерційному арбітражу не підлягають. 

Щодо України, то медіація, як спосіб врегулювання корпоративних спорів, 

перебуває лише в зародковому стані та потребує належної легалізації та правової 

регламентації на законодавчому рівні. А правові норми розміщені у главі 4 ГПК 

України (Врегулювання спору за участю судді) не до кінці відповідають порядку 

проведення медіації. 

Слід зазначити, що врегулювання корпоративних спорів в позасудовому 

порядку має два напрямки: врегулювання спорів, що виникають зі статуту і за 

договором. Якщо корпоративний спір визначений у договорі, то, в принципі, 

питань щодо його врегулювання не виникає. Дещо по-іншому складається 

ситуація, коли йде мова про врегулювання спору, що виник зі статуту. 

Так, не можна не згадати про дискусію, яка існує в доктрині цивілістики з 

приводу того, що слід розуміти під статутом – договір чи правочин. Аналіз 

положень ЦК та ГК України дозволяє зробити висновок, що статут не є договором 

і не може розцінюватися як правочин, оскільки, загальні положення про договори 

чи правочини визначені у ЦК на нього не поширюються. 

Існує позиція, що статут – це документ, який має відповідні реквізити, що є 

для нього обов’язковими. У докорпоративній історії статут розглядався як вид 

засновницького договору. 
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У науці корпоративного права панує думка, яку ми поділяємо, що статут є 

формою корпоративної угоди, а не цивільного договору. Тому, що в ньому 

можуть закріплюватися правові положення про можливість передачі 

корпоративного спору для розгляду у третейський суд, міжнародний комерційний 

арбітраж чи медіатора. 

Досліджуючи особливості корпоративних спорів та їх врегулювання, цікавим 

є й питання медіаційного застереження при застосуванні медіації. Даючи 

визначення даного поняття у законопроектах «Про медіацію» законодавець 

імперативно наголошує, що медіаційне застереження - це положення, що може 

бути включено до цивільно-правового, господарсько-правового, трудового або 

шлюбного договору за взаємною згодою сторін договору, які домовились про 

можливість звернення до процедури медіації у разі виникнення між ними 

конфлікту (спору) з приводу правовідносин, врегульованих таким договором, та 

не є перешкодою для звернення до суду [121], але чи це не звужуватиме право 

учасників корпоративних відносин на медіаційне застереження, яке може 

визначатися й у статуті господарського товариства. На нашу думку, на 

законодавчому рівні потрібно надати право на медіаційне застереження 

учасникам корпоративних відносин і право визначати медіаційне застереження як 

у договорі, так і у статуті. 

Окрім того, як шлях до швидкого та ефективного впровадження та 

популяризації медіації іноді називають обов’язкову медіацію, тобто закріплення 

на законодавчому рівні переліку корпоративних спорів для вирішення яких 

обов’язковим буде використання медіації. Проте, з такою позицією складно 

погодитися, оскільки остання не відповідає Директиві Європейського Союзу № 

2008/52 від «21» травня 2008 року. 

На жаль, Директива ЄС «Про деякі аспекти медіації у цивільних та 

господарських правовідносинах» не містить спеціальних положень щодо 

особливостей врегулювання корпоративних спорів шляхом застосування медіації, 

та не визначає категорію корпоративних спорів, для якої застосування медіації є 

обов’язковим. 
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Проте, досвід запровадження обов’язкової медіації для корпоративних спорів 

має місце в окремих європейських державах, наприклад, в Іспанії та Німеччині 

обов’язкова медіація проводиться у справах з невеликою сумою позову 

[28, с.170]. 

В Англії Правилами цивільного судочинства рекомендується застосовувати 

альтернативні способи врегулювання спору. Апеляційним судом Англії було 

прийнято ряд рішень, відповідно до яких сторона, що виграла судовий процес не 

отримує компенсації судових витрат, якщо така сторона проігнорувала вимогу 

або рекомендацію суду звернутися до медіації [23, с.115]. 

Досить цікавою є практика Канади, яка показує відсоток примирення 40% –  

у справах, де медіація була обов’язковою та 70% – за рішенням сторін 

(спадкування, нерухоме майно, дієздатність, довірче управління майном, 

благодійність, сімейні спори) [20, с.156-165]. Це свідчить про те, що все ж таки, 

медіація повинна застосовуватися на розсуд сторін. Адже, наприклад, до 

арбітражного розгляду сторін ніхто не змушує, однак його авторитет призводить 

до популяризації. У період з 2006 по 2014 рр., 20% спорів, урегульованих 

Міжнародною торговельною палатою, були пов’язані із спорами що стосувалися  

корпоративного управління, а саме оцінювання акцій; спори між акціонерами; 

спори, пов’язані з питаннями банкрутства; участь акціонерів у процесі ухвалення 

рішень, питання поглинання тощо. 

Враховуючи вище наведене, вважаємо, що у ГПК України немає необхідності 

закріплювати правові положення, які стосуються порядку проведення медіації, 

тим більше, судової медіації (про що ми зазначали у попередніх розділах), проте, 

у ГПК необхідно визначити правову норму, яка б стосувалася вирішення 

корпоративних спорів до яких застосування медіації – неможливе. 

У підсумку слід зазначити, що перевагами використання медіації у 

корпоративних відносинах є: застосування медіації завжди є добровільним 

рішенням учасників; це найшвидший спосіб врегулювання корпоративного спору, 

що не передбачає оскарження досягнутої домовленості; це взаємовигідне 
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врегулювання такого спору, що дозволяє зберегти належні партнерські відносини 

його учасників; конфіденційність проведення медіації. 

Тому, застосування медіації для врегулювання корпоративних спорів є 

важливою складовою модернізації господарсько-процесуального механізму. 

 

3.3 Актуальні питання запровадження медіації для врегулювання спорів 

у сфері інтелектуальної власності 

Врегулювання правових спорів поза судовими органами за допомогою 

арбітра, третейського судді, медіатора набули за останні роки значної 

популярності в економічно розвинених країнах світу, зокрема й при врегулюванні 

спорів у сфері інтелектуальної власності. На відміну від системи державних 

органів, в тому числі й судів, в яких питання підвідомчості та підсудності 

закріплені чинним законодавством, врегулювання спорів за допомогою медіації 

не пов’язано з жорсткими процедурними нормами, і це позитивно позначається на 

індивідуальному підході до розгляду кожної справи, створює можливість пошуку 

варіантів для досягнення взаємоприйнятної угоди для сторін та їх добровільного 

примирення. 

Історія становлення та розвитку інституту права інтелектуальної власності в 

цивілізованих країнах світу нараховує вже декілька століть, але проблема 

боротьби з правопорушеннями у цій сфері продовжує залишатись однією з 

найскладніших для судового вирішення. Постійне збільшення кількості 

правопорушень, обсягів реалізації контрафактної продукції, спори щодо 

здійснення прав інтелектуальної власності в мережі-інтернет, інші проблемні 

питання активно впливають на еволюційний розвиток правової охорони 

інтелектуальної власності у сучасному світі. 

Порушення прав інтелектуальної власності в багатьох державах є тривожним 

сигналом назріваючих протиріч між економічними реаліями і правовими 

інститутами, які різні держави намагаються використовувати для юридичного 

впливу на суспільні відносини, пов’язані із набуттям, здійсненням та захистом 
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прав інтелектуальної власності. Однак, високий рівень порушень прав 

інтелектуальної власності притаманний не тільки країнам, що розвиваються, але й 

економічно розвинутим країнам, в яких законодавство спрямоване на досягнення 

високих стандартів правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. В 

першу чергу, це стосується нових високотехнологічних сфер. Цифрові технології 

дозволять легко робити копії творів, забезпечуючи їхню абсолютну 

ідентичність оригіналу. За умови перетворення будь-якого твору у цифрову 

форму стає можливим швидко і без суттєвих витрат відтворювати його 

екземпляри практично без втрати якості та поширювати їх з використанням 

телекомунікаційних засобів. 

Сьогодні відбувається поширення обсягів електронної торгівлі, до якої 

залучаються малі і середні підприємства в різних країнах. Однак, зручність, яку 

надає торгівля через інтернет, ускладнюється відсутністю єдиної юридичної 

природи відносин між інтернет – суб’єктами: власниками інформації, її 

користувачами, провайдерами, іншими суб’єктами. По суті, інтернет-відносини – 

це комплекс відносин, що регулюються нормами різних галузей права. Інтернет 

як засіб інформаційного обміну глобального масштабу нікому не належить, але 

його сегменти входять в інфраструктуру і юрисдикцію держав-учаниць 

Всесвітньої мережі. Все це викликає необхідність у позасудовому врегулюванні 

спорів, пов’язаних з питаннями прав інтелектуальної власності. Наприклад, 

унікальна ситуація виникла у зв’язку з використанням імен доменів в Інтернеті: у 

світі будь-яке ім’я домена може бути надано лише одному власнику цього імені. 

Внаслідок намагань впорядкувати діяльність численних користувачів 

кіберпростору була розроблена система реєстрації і управління доменними 

іменами, важливим елементом якої є застосування медіації для врегулювання 

спору. 

В останні роки все більше міжнародних спорів у сфері прав інтелектуальної 

власності врегульовуються за допомогою медіації. Важливу роль у врегулюванні 

спорів у сфері інтелектуальної власності відведено Всесвітній Організації 

Інтелектуальної Власності (ВОІВ) в структурії якої створено Центр медіації. 
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Центром медіації затверджені Правила з медіації. Відповідно до положень даних 

Правил медіація не є обов’язковою процедурою. Підписуючи договір про 

проведення медіації сторони спору зобов’язані звернутися та передати спір до 

Центру з медіації ВОІВ. 

Відповідно до статей 6, 13а та 18іі – медіаторів призначає Центр медіації і 

така процедура не є обов’язковою. Окрім того, Центр медіації розподіляє витрати 

між сторонами; гарантує сторонам конфіденційність розгляду спору; дає 

рекомендації про те як краще розпочати медіацію та вести процес для досягнення 

позитивного результату. Медіацію можна застосовувати будь-коли за бажанням 

сторін спору з метою його врегулювання. Слід зазначити, що Центр медіації не 

лише призначає медіатора, але й визначає предмет спору. 

Центр з медіації ВОІВ пропонує послуги медіаціїї щодо врегулювання спору 

у сфері інтелектуальної власності, а саме: щодо встановлення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; щодо припинення протиправних дій іншх осіб; про 

умови договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності; щодо визначення прав на об’єкти інтелектуальної власності, які 

випливають з ліцензій чи патентів. 

Центр з медіації ВОІВ організовує навчальні програми з медіації та 

проводить різні заходи по питаннях інтелектуальної власності: круглі столи, 

конференції тощо. Окрім того, розробляє низку документів з питань медіації, 

зокрема: Інструкцію з медіації Центру ВОІВ й акти Конференції ВОІВ з питань 

медіації. 

Проведення медіації Центром медіації ВОІВ має свої переваги: 

- невеликий збір за надання послуг; 

- ведення процедури незалежним міжнародним і спеціалізованим органом з 

інтелектуальної власності; 

- міжнародний перелік фахівців-медіаторів з питань інтелектуальної 

власності, що мають досвід роботи в галузі міжнародного комерційного 

посередництва; 

- забезпечення конфіденційності; 
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- якщо медіація проводиться в Женеві надаються безкоштовні конференц-

зали. 

Згідно Правил медіації Центру ВОІВ основними етапами (стадіями) її 

проведення є наступні: 

1) складання угоди про медіацію; 

2) запит про призначення медіації до ВОІВ; 

3) призначення медіатора Центром медіації ВОІВ; 

4) перший контакт між медіатором і сторонами; 

5) складення угоди про організацію першої наради; 

6) перший можливий обмін документами; 

7) перша зустріч і призначення часу та місця наступних зустрічей; 

8) встановлення основних правил процедури; 

9) інформація та розмежування питань; 

10) пошук можливих рішень; 

11) оцінка можливих рішень; 

12) дискусія сторін; 

13) висновок. 

Необхідно зазначити, що ВОІВ поняття медіації та посередництва розглядає 

як тотожні. 

Сторони спору самостійно обирають мову проведення медіації. Вони можуть 

обрати дві мови, з перекладом від професійного перекладача, але це збільшує 

вартість послуги. 

Центр медіації з уважністю відноситься до призначення медіатора сторонам 

для врегулювання спору враховуючи інтереси та побажання самих сторін. 

Загалом, Центр медіації є самостійним органом в структурі ВОІВ, і дана 

організація приймає основні рішення щодо його діяльності, проте на ВОІВ 

покладаються низка обов’язків щодо якості надання послуг медіації та 

відповідальність за такі послуги. 

Оскільки, обрання сторонами відповідного медіатора для врегулювання 

спору є більш легким, швидким і, головне, більш дешевшим способом 
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врегулювання міжнародних спорів в сфері інтелектуальної власності з огляду на 

необхідність вести довготривалі судові справи в різних державах та враховуючи 

невідповідність правових норм національних законодавств держав. При цьому, 

необхідно користуватися послугами адвокатів, кваліфікованих у питаннях 

національного законодавства і таке інше. 

Перспективи вступу України до ЄС та надання Україні права бути 

повноцінними членом даної міжнародної організації гостро поставили проблему 

формування в нашій державі цивілізованого ринку інтелектуальної власності, 

найважливішою складовою якого є ефективний захист прав інтелектуальної 

власності. В Україні активно здійснюється гармонізація нормативно-правової 

бази в сфері інтелектуальної власності відповідно до міжнародних норм, а 

глобалізація інтелектуальної власності, відповідно, потребує вдосконалення 

національного законодавства. 

У зв’язку з цим ВР України ратифіковано Угоду про партнерство та 

співробітництво між Україною і ЄС, затверджено Концепцію  розвитку 

національної системи правової охорони інтелектуальної власності, прийнято 

Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу» [125], схвалено Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, розроблено ряд законопроектів з таких 

питань. 

Реформування системи охорони і захисту інтелектуальної власності із 

застосуванням медіації для врегулювання відповідних спорів є важливим 

напрямом для наближення України до міжнародної спільноти. Відповідно до ст.3 

законопроекту №3665-1 «Про медіацію», медіація може застосовуватися у будь-

яких спорах, в тому числі, у спорах в сфері прав інтелектуальної власності [124]. 

У державах ЄС медіація, як спосіб врегулювання спору, що виник у будь-

яких правовідносинах застосовується набагато частіше у порівнянні з іншими 

позасудовими (досудовими) способами. 

Вчений М.Бобровіч у сфері інтелектуальної власності виділяє «медіацію 

спору» та «медіацію угоди». Медіація спору застосовується коли спір вже виник. 
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Медіація угоди – коли спору ще немає, з можливістю уникнення його 

виникнення в майбутньому. Медіатор здебільшого виконує функцію сприяння 

сторонам у врегулюванні спору, допомагаючи сторонам провести діалог таким 

чином, щоб укласти медіаційну угоду. У разі укладення медіаційної угоди за 

результатами застосування медіації для врегулювання спорів у сфері 

інтелектуальної власності можуть народжуватися між сторонами нові відносини, 

скріплені позитивними емоціями від домовленості і детальним опрацюванням 

інтересів, які можуть бути реалізованими лише в медіації [192, с.13-14]. За 

результатами відповідних досліджень, зазначає І. Гарольд-Амбронсон у країнах 

Європи, частіше використовується «медіація спору» або «лікувальна медіація» 

[188, с.484]. 

На думку деяких науковців, медіацію у сфері інтелектуальної власності 

потрібно застосовувати не лише у випадках виникнення спору, а й взагалі у 

відносинах, які потребують оновлення, поліпшення, удосконалення, відкритті 

нових перспектив [166, с.43-44]. 

Розглянемо детальніше питання, які ж спори у сфері інтелектуальної 

власності можна вирішувати за допомогою застосування медіації. 

Г.О. Ульянова, спори у сфері інтелектуальної власності, врегулювання яких 

можливе за допомогою медіації, поділяє на декілька категорій, а саме: 

1) спори, які виникають між сторонами договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності та інших договорів, що 

укладаються в даній сфері правовідносин. В даному випадку, медіацію можна 

застосовувати на стадії укладення договорів, за умови, коли сторони не можуть 

дійти згоди щодо істотних та додаткових умов договору, а також, на стадії їх 

виконання, коли сторона договору не виконує умов договору або ж виконує їх 

неналежним чином; 

2) при врегулюванні спорів, які виникають у зв’язку з використанням об’єктів 

інтелектуальної власності без згоди правовласника; 

3) спори, які виникають у зв’язку з неналежним використанням відповідних 

об’єктів третіми особами, а також,  у примусовому порядку за рішенням суду. 
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Залежно від категорії об’єктів права інтелектуальної власності, права на які 

порушені, медіація застосовується при: 

1) порушенні авторських і суміжних прав; 

2) порушенні прав промислової власності; 

3) порушенні прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту; 

4) порушенні прав, що випливають з нетрадиційних об’єктів прав 

інтелектуальної власності [150, с.107-110]. 

Вчений Є.В. Єрйохіна вказує, що за допомогою медіації можна врегулювати 

наступні спори у сфері інтелектуальної власності: 

1) ліцензування та передачі прав інтелектуальної власності; 

2) порушень прав інтелектуальної власності; 

3) права власності на винахід; 

4) авторства на винахід, якщо третя сторона зробила суттєвий внесок [35, с.9-

13]. 

Досліджуючи питання удосконалення механізмів цивільно-правового захисту 

прав інтелектуальної власності В. Дручек зазначає, що на сьогоднішній день 

питання захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й у межах цивільно-

правового захисту, доцільно розглядати більш широко, ніж застосування судом 

або іншим уповноваженим державним органом примусових засобів. Адже сфера 

інтелектуальної власності, як засвідчує світова практика, є сферою активного 

використання позасудових способів вирішення спорів, зокрема й медіації. При 

цьому, застосування медіації сприймається світовою спільнотою як дієвий спосіб 

врегулювання спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності та їх 

захисту. 

Суб’єктами захисту прав інтелектуальної власності є суб’єкти права 

інтелектуальної власності як первинні (тобто творці, автори, винахідники тощо), 

так і вторинні (особи, яким такі права належать або переходять за договором чи 

законом). Що стосується порушників прав інтелектуальної власності, то ними 

виступають фізичні та юридичні особи, що своїми діями (бездіяльністю)  

порушують права інтелектуальної власності суб’єкта таких прав, якими він 
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володіє в силу закону чи договору. За результатами проведеного наукового 

дослідження, В. Дручек робить висновок, що позасудові способи вирішення 

спорів, в тому числі, і медіація, поряд із патентним судочинством, є перспективою 

розвитку України у сфері удосконалення захисту прав інтелектуальної власності 

[34, с.158-164]. 

Дж. Фолберг, виконавчий директор Інституту JAMS (США), медіатор, арбітр 

та почесний професор правознавства, вважає медіацію частиною правової 

культури суспільства. Він стверджує, що близько 75% усіх спорів можна 

розв’язувати за допомогою медіації, а 50% спорів – у сфері інтелектуальної 

власності [197, с.223]. 

О. Орлюк зазначає, що використання медіації у сфері інтелектуальної 

власності має свої переваги, зокрема: дозволяє зберегти партнерські відносини 

між сторонами спору; дозволяє припинити правопорушення, завдяки швидкому 

вирішенню спору; дозволяє знайти прийнятне для обох сторін рішення 

врегулювання спору [107, с.15]. 

Підсумовуючи вище викладене, вважаємо, що застосування медіації для 

вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності є не лише можливим, але й 

необхідним позасудовим способом використання останньої. 

На нашу думку, медіація у сфері інтелектуальної власності може 

застосовуватись у випадках: 

1) при врегулюванні спорів, що виникають у зв’язку з використанням 

об’єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника (автора, творця, 

винахідника або ж особи, якій належать права інтелектуальної власності 

відповідно до договору чи закону); 

2) спори, що виникають у разі порушень прав інтелектуальної власності; 

3) спори, що виникають при ліцензуванні та передачі прав інтелектуальної 

власності; 

4) спори, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням договорів у 

сфері інтелектуальної власності, зокрема, договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності; 
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5) спори, що виникають із використанням об’єктів інтелектуальної власності, 

які передані третім особам. 

 

Висновки до Розділу 3 

У розділі 3 ми намагалися дослідити особливості застосування медіації в 

окремих приватно-правових відносинах, зокрема: сімейних, корпоративних, у 

сфері прав інтелектуальної власності. За результатами такого дослідження 

необхідно зробити наступні висновки: 

1. Аргументовано, що застосування сімейної медіації є найбільш 

оптимальним позасудовим способом врегулювання сімейних спорів. При 

застосуванні сімейної медіації медіатор повинен враховувати не лише інтереси 

сторін спору, але й інтереси дитини. 

2. Обгрунтовано позицію про можливість закріплення у СК України правової 

норми яка визначатиме право учасників сімейних відносин на досудове 

врегулювання окремих сімейних спорів (в тому числі, із застосуванням медіації). 

3. Визначено категорію сімейних спорів, які підлягають вирішенню 

виключно юрисдикційними органами, в тому числі й судом (наприклад, ст.ст.40, 

41 СК – шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду, шлюб, який може 

бути визнаний недійсним за рішенням суду, глава 18 СК – усиновлення і.т.д). 

4. Визначено, що об’єктом корпоративного спору є порушене (невизнане, 

оспорюване) або щодо якого створено загрозу порушення корпоративне право та 

(або) корпоративний інтерес учасників корпоративних правовідносин. 

5. Підставами виникнення корпоративного спору є правопорушення 

корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин. 

Основні ідеї та думки розділу висвітлені в авторських публікаціях [184] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає в розробці сучасної концепції медіації, як самостійного 

способу врегулювання приватно–правових спорів, а також, правова регламентація 

медіації у законодавстві України. 

На підставі проведеного дослідження сформульовані наступні основні 

висновки: 

1. Запропоновано авторську періодизацію історії становлення та розвитку 

медіації: 

I – Виникнення інституту медіації на дохристиянському етапі та в царині 

римського права. 

II – Запровадження медіації в період християнства в системі правових норм 

Київської Русі (початок ІХ середина ХІІ століть) та Галицько-Волинської держави 

(друга половина ХІІ - ХІІІ століття). 

III – Розвиток інституту медіації за часів захоплення українських земель 

Литвою та Польщею (ХІV- ХVІІ століття). 

IV – Медіація у праві Козаччини, Гетьманщини (ХVІ - ХVІІІ століття). 

V – Застосування медіації в Дореволюційний період (ХІХ - початок ХХ 

століття). 

VI – Сучасний період розвитку медіації (середина ХХ - ХХІ століття). 

2. Розкриття змісту понять «правовий спір» та «правовий конфлікт» 

дозволив зробити висновок про те, що вони є тотожними правовими категоріями і 

їх слід розцінювати як синоніми. 

3. Визначено ознаки медіації, зокрема: медіація – це самостійний спосіб 

врегулювання спорів; неюрисдикційний (позасудовий, досудовий) спосіб 

врегулювання спорів; неформалізований спосіб врегулювання спорів; 

добровільний спосіб врегулювання спорів; примирний спосіб врегулювання 

спорів; учасниками медіації є сторони спору і медіатор (медіатори); метою 

медіації є врегулювання спору та укладення угоди між сторонами таким чином, 
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щоб максимально врахувати інтереси кожної з них; завдання медіації полягає 

у налагодженні діалогу, сприянні ефективній комунікації сторін, створенні умов 

для їхньої співпраці з метою пошуку взаємовигідного рішення; застосування 

медіації неунеможливлює право сторін звертатися до суду в майбутньому; 

наявність основних нормативно-визначених правил проведення медіації; 

особливістю медіації є те, що вона може бути завершена і без укладення угоди 

сторін, проте, її проведення, мало істотне значення для врегулювання спору. 

4. Доведено, що медіація як один із способів врегулювання приватно– 

правових спорів має як свої переваги так і недоліки. 

Перевагами використання медіації є: простота процедури, відсутність 

жорстких процесуальних і доказових правил; можливість економії часу для 

врегулювання спору. Так, врегулювати спір можливо від одного дня до декількох 

місяців, але не роки як це іноді трапляється в судовій системі; можливість сторін 

самим обрати медіатора, який буде сприяти врегулюванню спору; 

конфіденційність врегулювання спору, яка проявляється як у проведенні закритих 

засідань, тобто в негласній формі, так і в збереженні в таємниці інформації, 

отриманої в ході альтернативних слухань. Інші особи допускаються лише за 

згодою сторін; у більшості випадків, медіація завершується укладенням 

взаємовигідної угоди; використання медіації часто дозволяє зберегти ділові 

відносини, оскільки головна мета є пошук спільних взаємних інтересів; 

універсальність медіації, перш за все в рамках медіації можуть розглядатися 

конфлікти, що випливають з правових і не правових (міжособистісних) відносин; 

медіація дає можливість розвантажити справами судову систему та скоротити 

терміни розгляду справи. 

Незважаючи на всі перераховані вище переваги і позитивні риси медіації, 

остання має й певні недоліки. Зокрема: медіацію не застосовують для 

врегулювання складних правових спорів та вирішення складних правових питань; 

у спорах з множинністю сторін медіація може виявитися неефективною, так як 
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досягнути позитивного рішення – укласти угоду, практично неможливо; для 

застосування медіації необхідно наявність бажання сторін співпрацювати; 

зацікавленість учасників спору в залученні суспільної уваги до тієї чи іншої 

проблеми, або прагнення до «затягування» врегулювання спору, коли одній зі 

сторін це вигідно. 

5. Аргументовано практичну значущість існування наступних видів медіації: 

приватна (позасудова) - абсолютно незалежна від судового розгляду, 

застосовується медіаторами без подальшого судового процесу; супутня судовому 

розгляду (присудова) - проводиться паралельно з розглядом справи у суді, 

ініціюється самим судом, але проводиться медіаторами без подальшої судової 

участі у врегулюванні спору; судова - проводиться суддею та ініціюється в суді 

під час судового розгляду справи і включає консультації та допомогу у 

врегулюванні спору, проте виключає подальшу участь судді - медіатора у 

вирішенні справи. 

6. Обґрунтовано те, що виокремлення видів та моделей медіації за різними 

критеріями класифікації сприяє правильному розумінню використання медіації та 

її природно-історичного розвитку; забезпечує можливість розкрити внутрішню 

логіку та закономірності обрання певного виду чи моделі медіації для 

застосування; створює всі необхідні передумови й можливості для широкого 

узагальнення, систематизації і аналізу всього фактичного та наукового матеріалу, 

який стосується медіації загалом; створює об’єктивне підґрунтя для наукового 

проникнення у внутрішні процеси виникнення, функціонування та використання 

медіації як самостійного способу для вирішення приватно-правових спорів. 

7. Аргументовано застосування в Україні лише приватної (позасудової) 

медіації, тобто врегулювання спорів шляхом медіації використовувати до 

моменту звернення сторін чи однієї зі сторін в суд. 

8. Сторонами спору, які використовують медіацію, можуть бути як фізичні, 

так і юридичні особи, в тому числі, органи публічної влади. Медіація може мати 

місце між двома і більше сторонами спору і здійснюватися одним або декількома 

медіаторами. 
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9. Запропоновано виокремлення наступних стадій медіації: 

1- Пропозиція про можливість використання медіації. 

2- Укладення договору про проведення медіації. 

3- Проведення медіації. 

4- Укладення медіаційної угоди та її виконання. 

5- Припинення медіації. 

10. Аргументовано положення про те, що використання медіації не 

унеможливлює в майбутньому право сторін звернутися в суд для розгляду 

відповідної справи в суді. 

11. Встановлено, що застосування медіації не створює обов’язку для сторін 

спору укласти медіаційну угоду. 

12. Визначено, що медіація як самостійний спосіб врегулювання спорів є 

більш прийнятною для врегулювання спорів, які виникають у приватно-правових 

відносинах. У зв’язку з цим, досліджено особливості застосування медіації для 

врегулювання сімейних, корпоративних спорів та спорів, що виникають у сфері 

прав інтелектуальної власності. 

13. Зроблено висновок про те, що значний обсяг сімейних спорів знаходиться 

поза межами правового регулювання, а основним орієнтиром для примирення 

виступають не лише норми права, а й норми моралі, тому застосування сімейної 

медіації є найбільш конструктивним самостійним способом їх врегулювання, 

який, здебільшого, завершується позитивним результатом. 

14. Аргументовано, що медіація у сфері інтелектуальної власності може 

застосовуватись у випадках: при врегулюванні спорів, що виникають у зв’язку з 

використанням об’єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника 

(автора, творця, винахідника або ж особи, якій належать права інтелектуальної 

власності відповідно до договору чи закону); спори, що виникають у разі 

порушень прав інтелектуальної власності; спори, що виникають при ліцензуванні 

та передачі прав інтелектуальної власності; спори, що виникають у зв’язку з 

укладенням та виконанням договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, 

договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; 
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спори, що виникають щодо надання правовласником дозволу третім особам на 

використання об’єктів інтелектуальної власності. 

15. У процесі дослідження було сформульовано конкретні пропозиції щодо 

внесення змін та доповнень до законодавства України, а саме: 

- доповнити ГПК України правовою нормою наступного змісту: «Проведення 

медіації не допускається у спорах (справах): про відновлення платоспроможності 

боржника чи визнання його банкрутом; за заявами про затвердження планів 

санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; у випадку 

вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору». 

- доповнити СК України правовою нормою наступного змісту: «Учасники 

сімейних правовідносин мають право на врегулювання сімейно-правових спорів 

шляхом застосування медіації, окрім випадків передбачених законом». 

- запропоновано на законодавчому рівні закріпити правову норму, в якій 

встановлюватимуться вимоги до медіатора, зокрема: «Медіатором може бути 

фізична особа, яка наділена повним обсягом цивільної правосуб’єктності; така 

особа має бути незалежною та неупередженою у здійсненні медіації; є 

громадянином України; вільно володіє державною мовою; пройшла відповідне 

навчання та професійну підготовку і отримала диплом або ж сертифікат 

медіатора; досягла 25-ти річного віку; має вищу юридичну освіту; внесена до 

загальнодержавного Реєстру медіаторів; особа, яка немає судимості за вчинення 

умисного злочину або, якщо ця судимість погашена і знята у встановленому 

законом порядку; наділена високими морально-діловими якостями для здійснення 

медіації»; 

- у спеціальному законі «Про медіацію» визначити імперативне положення 

щодо строку проведення медіації: «Строк проведення медіації не повинен 

перевищувати трьох місяців». 

- запропоновано внести у спеціальний закон «Про медіацію» визначення 

медіаційної угоди, під якою слід розуміти письмову угоду, укладену сторонами 
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спору за результатами проведення медіації у разі врегулювання спору в порядку 

передбаченому Законом України «Про медіацію». 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ  РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації: 
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Науковий вісник Ужгородського національного університету. Електронне наукове 
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URL: http://www.pap.in.ua/3_2015/26.pdf.  
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Відомості про апробацію результатів дисертації: 

Основні положення дисертаційного дослідження обговорювались на 

засіданнях кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Одержані в рамках дисертаційного дослідження висновки та узагальнення 

отримали апробацію у виступах автора на: Міжнародній науково–практичній 

конференції «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. 

Львів, 18-19 вересня 2015 року), Львівському форумі медіації 2016 року, 

Міжнародній науково–практичній конференції «Актуальні питання регулювання 

суспільних відносин» (м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 6-8 квітня 2016 року), Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 року), Міжнародній 

науково–практичній конференції «Міжнародне приватне право: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 21 грудня 2017 року), Львівському 

форумі медіації 2017 року, а також у проведенні семінару в Центрі розвитку 

підприємництва на базі Києво-Святошинського районного центру зайнятості.       
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ДОДАТОК Б 

СХЕМИ 

 

Види медіації 

 

І. Залежно від цілей її проведення 

 

1) Превентивна медіація 

а) медіація укладання угоди; 

б) супровідна медіація; 

в) медіація вироблення політичного рішення. 

2) Медіація існуючого конфлікту 

а) «оглядова» медіація; 

б) медіація стримування конфлікту; 

в) медіація врегулювання конфлікту. 

 

ІІ. Залежно від порядку застосування медіації сторонами конфлікту та підстав виникнення конфлікту 

 

1) Добровільна медіація 

а) добровільна медіація, що проводиться внаслідок 

власної ініціативи сторін; 

б) добровільна медіація, що проводиться за 

ініціативою суду. 

2) Обов’язкова медіація 

а) обов’язкова медіація, що проводиться за вимогою 

суду; 

б) обов’язкова медіація, що проводиться згідно 

імперативної норми закону. 

 

 

а)  Спільна медіація; 

б)  човникова медіація; 

ІІІ. Залежно від технологій проведення 
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в)  медіація, що проводиться одним медіатором; 

г)  медіація за участі двох і більше медіаторів; 

ґ) «очна» медіація; 

д) медіація з використанням технічних засобів зв’язку. 

IV. Залежно від категорії конфліктів 

 

Медіація у приватно-правових конфліктах (сімейних, 

цивільних, корпоративних) 

Медіація у публічно-правових конфліктах 

(адміністративних, податкових) 

 

V. Залежно від ступеня інтегрованості в діяльності органів державної влади 

 

1) Приватна медіація (досудова, позасудова) 2) Інтегрована медіація 

а) судова, присудова; 

б) нотаріальна; 

в) адвокатська; 

г) власне професійна медіація 
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Принципи медіації 

 

 

 

 

Загальноправові 

 

 

Спеціальні 

 

 

 

 

Галузеві 

 

 

Міжгалузеві 

 

 

 

 

Приватно-

правові 

 

 

Публічно-

правові 
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Стадії медіації 

 

 

Пропозиція про можливість 

використання медіації 

Укладення договору про проведення 

медіації 

Проведення медіації 

 

 

Укладення медіаційної угоди та її 

виконання 

Припинення медіації 

 

 

 

 

 

 


