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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

      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-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. 

Позитивом є підписання Україною 7 серпня 2019 року Конвенції ООН «Про 

міжнародні угоди за результатами медіації».   

      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 
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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, зокрема, 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. 

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;   
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 - на підставі всебічного та повного дослідження теоретичного, нормативного і 

практичного матеріалу виробити та сформулювати конкретні пропозиції, 

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 

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: 
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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 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 визначаються у договорі про 

проведення медіації.  
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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. 

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 матеріалів 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), 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв'язок із 

науковими програмами, планами та темами, сформульовано мету та завдання, 

предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методи наукового пізнання, 

використані у дослідженні, визначено наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, охарактеризовано особистий 

внесок здобувача, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації, 

анонсовано структуру дисертації, зазначено її загальний обсяг.  

Перший розділ «Теоретико-правові основи формування медіації як 

самостійного способу врегулювання спорів у приватно-правових 

відносинах» складається із трьох підрозділів, у яких досліджуються історичні 

передумови виникнення та розвитку інституту медіації, правова природа 

медіації, види та моделі медіації і розкривається їх зміст. 

      У підрозділі 1.1 «Історичні передумови виникнення та розвиток інституту 

медіації» розкривається історія становлення та розвитку медіації з часів 

римського приватного права до сьогодення. Дисертанткою проаналізовано 

правову регламентацію інституту медіації в різних соціально-економічних 

формаціях, що дозволило їй запропонувати відповідну періодизацію історії 

становлення та розвитку даного інституту.   

      Ретроспективний аналіз правових порядків у різних історичних умовах та 

історичних періодах демонструє існування різних підходів та способів до 

врегулювання приватно-правових спорів. А саме, врегулювання приватно- 

правових спорів відбувалося з позиції сили, з позиції права та з позиції 

інтересів. Кожен із зазначених підходів надавав можливість врегулювати спір, 

проте лише останній із них – з позиції інтересів визнавався найефективнішим, 



7 

 

 

оскільки сторони намагалися не лише врегулювати спір, а й з’ясувати причини 

його виникнення, і, по можливості, максимально забезпечити ті інтереси, які 

були порушені. 

      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.  

      У підрозділі 1.2 «Поняття та правова природа медіації» на підставі 

дослідження норм чинних нормативно-правових актів, правових положень 

міжнародних договорів і конвенцій, та наукових доробок правників 

аналізується юридична природа медіації та пропонується авторське визначення 

даного поняття.  

      Окреслення правових ознак медіації, дозволяє визначити, що 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. Медіація, сьогодні, не відноситься до 

альтернативних способів врегулювання спорів, оскільки «альтернативний» 

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

медіації не виключає право сторін звернутися до суду чи іншого органу 

державної влади до компетенції якого належить право вирішити відповідний 

спір.  

      З метою виокремлення медіації як самостійного способу врегулювання 

приватно-правових спорів проведено співвідношення останньої з такими 

альтернативними способами вирішення спорів (надалі при згадуванні – АВС), 

зокрема: консиліацією, посередництвом, переговорами, претензійним 

порядком, третейським судом, арбітражем, а також, було здійснено 

співвідношення медіації із мировою угодою. 

      В результаті співставлення та тлумачення змісту правових понять - метод, 

процес, процедура, форма, спосіб зроблено висновок про те, що зазначені 

поняття не є тотожними, а медіацію слід розглядати як самостійний спосіб 

врегулювання приватно-правових спорів. 

      У підрозділі 1.3 «Види та моделі медіації» дисертанткою проаналізовано 

різноманітні наукові підходи щодо можливості класифікації медіації на види 

медіації. Аргументовано практичну значущість існування наступних видів 

медіації: приватна (позасудова); супутня судовому розгляду (присудова); 

судова. При чому, аналіз положень чинного законодавства України про 

медіацію та дослідження його практичного застосування, дозволяє підсумувати 

про доцільність застосування в Україні лише приватної (позасудової) медіації. 

Медіацію слід використовувати лише до моменту звернення сторін чи однієї зі 

сторін в суд. 

Обґрунтовано положення щодо форми медіації. Шляхом виведення 

етимології змісту самого поняття «форма», а також, дослідження наукових 
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позицій щодо форми медіації визначено, під поняттям форма медіації слід 

розуміти зовнішнє вираження медіації як правового явища. Наприклад, медіація 

може застосовуватися у «чистій формі» або ж «комбінованій» - медіація та 

арбітраж. 

      Розглядаючи питання моделей медіації, автор вказує, що наявність 

відповідної моделі медіації відображає правила її організації та проведення. 

Обрання тієї чи іншої моделі медіації забезпечить сторонам розуміння її 

проведення. Існування різних моделей медіації виконує низку функцій: 

пізнавальну функцію, тобто класифікація моделей медіації орієнтована на 

глибоке вивчення медіації як правового явища, а також на здобуття і 

розширення наукових знань про медіацію; 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; аналітичну функцію, яка дає змогу зробити, на основі 

порівняння, висновки про можливість застосування певної моделі медіації у 

конкретній ситуації; евристичну функцію, яка спрямована на пізнання 

закономірностей виникнення, функціонування, розвитку та використання 

різних моделей медіації. 

Другий розділ  «Порядок організації та проведення медіації» складається 

із двох підрозділів, у яких визначаються учасники медіації, окреслюються 

принципи медіації та досліджується порядок її організації та проведення на 

визначених стадіях. 

      У підрозділі 2.1 «Правовий статус учасників медіації» зазначається, що 

учасниками медіації є медіатор та сторони медіації. У дисертаційній роботі 

автор визначає правовий статус сторін медіації, окреслює критерії хто може 

бути медіатором.  

      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.  

      На основі досвіду зарубіжних країн, зокрема, Республіки Польща, 

Німеччини, аргументовано доцільність проведення медіації лише на 

професійній основі (професійної медіації). У зв’язку з чим,  дисертантка 

вважає, 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 
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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. 

      У підрозділі 2.2 «Стадії та принципи медіації» окреслюються стадії та 

принципи медіації, досліджується порядок організації та проведення останньої. 

А також, визначаються права та обов’язки медіатора та сторін спору.   

      Пропонується виокремлення п’яти стадій медіації. Пропозицію про 

проведення медіації може ініціювати кожна із сторін спору. Така пропозиція 

може виражатися в усній або письмовій формі. У разі прийняття відповідної 

пропозиції сторони повинні укласти договір про проведення медіації. Після 

укладення договору про проведення медіації сторони медіації переходять до 

стадії її проведення. Медіація проводиться в порядку та на умовах визначених 

сторонами у договорі про проведення медіації, з урахуванням вимог чинного 

законодавства України про медіацію та положень міжнародних договорів і угод 

ратифікованих Верховною Радою України про медіацію. Медіація проводиться 

медіатором самостійно. Медіатор вправі обирати засоби і методи проведення 

медіації, проте порядок проведення медіації повинен узгоджувати зі сторонами 

медіації. Медіатор не вправі вносити сторонам свої пропозиції про 

врегулювання спору та «нав’язувати» їх сторонам. Останній може взаємодіяти 

як з усіма сторонами разом, так і з кожною з них окремо. При цьому, медіатор 

немає права своїми діями ставити будь-яку зі сторін у переважне становище, 

так само, як і применшувати права і законні інтереси однієї зі сторін.  

      За результатами проведення медіації укладається медіаційна угода. 

Медіаційна угода укладається у письмовій формі та підписується сторонами і 

не повинна містити положень, які суперечать законам України, інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам. Медіаційна угода набуває 

юридичної сили з моменту її підписання.  

      Дисертанткою аргументовано те, що медіація може бути завершена і без 

укладення угоди сторін, проте, її проведення мало істотне значення для 

врегулювання спору. Адже існують випадки, коли медіація «направлена» не 

стільки на вироблення взаємоприйнятного рішення та укладення угоди, скільки 

на з'ясування підстав та передумов, що спричинили виникнення спору та 

попередження розбіжностей. 

      Медіація припиняється: підписанням сторонами медіаційної угоди за 

результатами медіації; письмової відмови сторін від медіації у зв’язку з 

неможливістю врегулювати спір шляхом медіації, адресованої медіатору, про 

припинення медіації – з дня підписання сторонами письмової відмови; 

письмової відмови однієї зі сторін від медіації, адресованої медіатору, про 

припинення медіації – з дня отримання медіатором такої відмови; письмовою 

відмовою медіатора після консультацій зі сторонами про те, що подальші 

зусилля на досягнення згоди в межах медіації більше себе не виправдовують, 

або про встановлення медіатором обставин, які унеможливлюють 

врегулювання спору шляхом медіації – з дня отримання сторонами такої 
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відмови; у разі смерті однієї зі сторін, яка є фізичною особою, або ліквідації 

однієї із сторін, яка є юридичною особою; спливу строку проведення медіації. 

      У даному підрозділі досліджується й питання принципів медіації та 

обґрунтовується актуальність наступної класифікації принципів медіації: 

загальноправові та спеціальні, спеціальні, в свою чергу, класифікуються на 

галузеві та міжгалузеві, а галузеві – на приватно-правові та публічно-правові. 

      Третій розділ «Особливості запровадження медіації для врегулювання 

спорів в приватно-правових відносинах» складається із трьох підрозділів, у 

яких окреслюються перспективи інституціоналізації медіації у сімейних 

правовідносинах, особливості використання медіації для врегулювання 

корпоративних спорів, а також, досліджуються актуальні питання 

запровадження медіації для врегулювання спорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

      У підрозділі 3.1 «Перспективи інституціоналізації медіації у сімейних 

правовідносинах» зазначається, що в силу специфіки сімейних правовідносин, 

особливо їх моральної складової, найбільш ефективним способом для 

врегулювання сімейних спорів є застосування медіації, оскільки, застосування 

останньої сприяє збереженню нормальних взаємовідносин між сторонами 

спору, якими виступають, зазвичай, учасники сімейних правовідносин. 

      Використання сімейної медіації характеризується певними особливостями, 

зокрема: в багатьох випадках можливість проведення медіації залежить від 

правового статусу та особистісних якостей учасників сімейного спору; чинним 

цивільним та сімейним законодавством України передбачено низку державних 

органів, куди можуть звернутися сторони для отримання відповідної допомоги 

(органи опіки та піклування, комісії у справах неповнолітніх, органи державної 

реєстрації актів цивільного стану, органи нотаріату тощо); значний обсяг 

сімейних спорів знаходиться поза межами правового регулювання, тому, в ході 

сімейної медіації основним орієнтиром для примирення виступають не лише 

норми права, а й норми моралі, в тому числі, і суб’єктивні уявлення сторін 

спору про добро, зло, справедливість тощо; якщо спір, що має місце між 

учасниками сімейних правовідносин, стосується прав та інтересів дитини або 

особи, яка перебуває під опікою чи піклуванням, то в ході сімейної медіації 

доцільне врахування позиції органів опіки та піклування (в тому числі, комісії з 

питань захисту прав дитини), до компетенції яких належать, серед іншого, 

питання нагляду за діяльністю опікунів і піклувальників.  

      Констатовано те, 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 України – шлюб, який визнається 

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

рішенням суду, глава 18 СК України – усиновлення). 

      У підрозділі 3.2 «Медіація як спосіб врегулювання корпоративних спорів» 

досліджуються особливості використання медіації для врегулювання 

корпоративних спорів.  
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      Аналіз законодавства іноземних держав дозволяє зробити висновок про те, 

що на національних рівнях багатьох держав прийняті спеціальні нормативно-

правові акти з таких питань, наприклад, в Італії, Австрії. 

      Застосування медіації для врегулювання корпоративних спорів забезпечує: 

по-перше, можливість збереження партнерських стосунків; по-друге, 

зменшення кількості корпоративних спорів розвантажить судову систему. 

      Врегулювання корпоративних спорів в позасудовому порядку має два 

напрямки: врегулювання спорів, що виникають з установчого документа 

(статуту чи засновницького договору) і за договором про проведення медіації. 

При чому, в установчому документі дозволяється вписувати норми, які 

передбачатимуть можливість використання медіації, або ж, укладати договір 

про проведення медіації та застосовувати останню в загальному порядку. 

      У підрозділі 3.3 «Актуальні питання запровадження медіації для 

врегулювання спорів у сфері інтелектуальної власності» зазначається про те, 

що 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 цьому напрямі вже 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», схвалено Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

      Зроблено висновок про те, що застосування медіації у сфері інтелектуальної 

власності має свої переваги, зокрема, дозволяє зберегти партнерські відносини 

між сторонами спору; дозволяє припинити правопорушення, завдяки швидкому 

врегулюванню спору; дозволяє знайти рішення, прийнятне для сторін спору. 

      Автором встановлено, 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; спори, що виникають щодо надання правовласником 

дозволу третім особам на використання об’єктів інтелектуальної власності. 
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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: 

І – Виникнення інституту медіації на дохристиянському етапі та в царині 

римського права. 

ІІ – 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). 

ІІІ – 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, 

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 
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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 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: пропозиція про 

можливість використання медіації; укладення договору про проведення 

медіації; проведення медіації; укладення медіаційної угоди та її виконання; 

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; 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». 
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- 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 

спору за результатами проведення медіації у разі врегулювання спору в 

порядку передбаченому Законом України «Про медіацію». 
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           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 Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

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. 
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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 медіації. Визначено учасників медіації, принципи медіації та 

аргументовано порядок застосування останньої.  

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. 

Ключові слова: альтернативні способи вирішення спорів, медіація, 

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

принципи медіації, моделі медіації.  

 

АННОТАЦИЯ 

Иосипенко С.Т. Медиация как способ разрешения споров в частно-

правовых отношениях. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата юридических наук 

по специальности  12.00.03 «гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право».  – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена системному научному анализу вопроса о 

возможности применения медиации при урегулировании частно-правовых 

споров, определении эффективности правового регулирования этого способа 

урегулирования частно-правовых споров и разработке предложений и 

рекомендаций по дальнейшему усовершенствованию и правильному 

применению законодательства о медиации. 

В работе исследуются вопросы посвященные теоретико-правовым 

основам формирования медиации как самостоятельного способа 

урегулирования споров в частно-правовых отношениях. В частности, 

установлено исторические предпосылки возникновения и развития института 

медиации, понятие и правовую природу медиации, виды и модели медиации. 

Определены участники медиации, принципы медиации и аргументированно 

порядок применения последней. 

В диссертации исследованы, также, особенности внедрения медиации, 

как самостоятельного способа урегулирования отдельных категорий частно-

правовых споров - в семейных правоотношениях, при урегулировании 

корпоративных споров и споров в сфере интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, 

медиация, медиатор, стороны медиации, договор о проведении медиации, 

Медиационное соглашение, принципы медиации, модели медиации. 
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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. 

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. 

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. 

The grounds of mediation came into Ukraine. However, the problem of 

practical application of mediation is the absence of a relevant Law of Ukraine "On 

Mediation", the adoption of which would resolve disputes and controversies in the 

scientific doctrine and jurisprudence concerning the application of mediation. 

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 

legislation 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. 

The research examines special aspects of mediation application as independent 

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

corporate disputes and intellectual property disputes. 

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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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. 

Key words: alternative ways of resolving disputes, mediation, Ombudsperson, 

parties to a mediation agreement, mediation implementation agreement, principles of 

mediation, modeles of mediation. 
 

 


