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Дозвольте розпочати до-
слідження зазначеного в назві 
нелегкого питання з корот-
кої приємної історії. У люто-
му цього року стоїмо в чер-
зі на реєстрацію на літак. Ми 
(команда студентів 5-го року 
навчання «Києво-Могилянської 
Академії» на чолі з тренером, 
медіатором Діаною Проценко) 
летимо в Париж на змагання 
з комерційної медіації. Мороз 
великий, рейс відкладають по-
стійно, що ж ще робити, як не 
почати з усіма в черзі спілку-
ватись. Студенти, яким на лек-
ціях із медіації розповідала, як 
важко просувається медіація в 
Україні, заклякли з подиву, коли 
американський бізнесмен, який 
також стоїть у черзі, і якому ми 
розповіли про мету нашого ві-
зиту, чудово знає про медіацію. 
Він, як і його колеги, давно її ви-
користовує, і запевнив нас, що 
дуже багато спорів в США вирі-
шуються саме шляхом медіації.

Як приємно чути таке ме-
діатору, але було б ще приєм-
ніше, якби це сказав україн-
ський бізнесмен про Україну. 
Чому в Україні досі не так – це 
багатогранне, складне питан-
ня, особливо зважаючи на те, 
що насправді медіація в Україні 
використовується вже близько 
двадцяти років. Де шукати від-
повіді? А розпочнемо пошуки з 
теорії правових систем. 

Як відомо юристам, існує 
кілька різновидів правових сис-
тем у світі. Нас наразі цікавлять 
дві з них: система загального 
права (США, Великобританія 
тощо) та система континен-
тального права, до якої науков-
ці відносять і Україну, у зв’язку 
з тим, що українській правовій 
системі притаманна ієрархіч-
ність правових норм, кодифі-
кованість, верховенство зако-
ну тощо. Поки мало в’яжеться із 
поставленим у назві статті пи-
танням, чи не так? Але ж хто 
шукає, той знайде.

Праобрази засобів АВС – аль-
тернативного вирішення спо-
рів (ADR – Alternative Dispute 
Resolution), серцем яких нази-
вають медіацію, існували в ба-
гатьох народів з прадавніх ча-
сів. Проте в нинішньому вигляді 
медіація як структурований 
процес розпочинає свою істо-
рію в США приблизно із 1940-х, 
коли було створено Федеральну 
службу медіації та примирення 

(FMCS), яка мала врегульову-
вати трудові спори. Розквіт за-
собів АВС у США настав напри-
кінці 70-х років ХХ ст., зокрема 
після Паундської конференції 
1976 р., присвяченої причинам 
суспільного невдоволення сис-
темою правосуддя. Наступні 
десятиліття ознаменувалися 
бурхливим розвитком різнома-
нітних схем та процедур поза-
судового врегулювання спорів. 
І лише у 2003 році було розро-
блено та прийнято Модельний 
закон США про медіацію. Таким 
чином, ми спостерігаємо, що 
прийняттю нормативного акта 
про медіацію в США передува-
ла бурхлива історія створення, 
апробації, використання та від-
точення різноманітних засобів 
АВС. Модельний закон закрі-
пив те, що було напрацьовано 
і вивірено на практиці. Так, 
закріплено, що медіація – це 
процес, в якому медіатор ске-
ровує комунікацію та пере-
говори між сторонами, щоб 
посприяти їм у досягнен-
ні добровільної згоди щодо 
їх спору. Існує точка зору, що 
Модельний закон про медіа-
цію у США мав, власне, таку 
головну мету – однаковий за-
хист конфіденційності медіа-
ції у різних штатах, аби задо-
вольнити очікування сторін і 
медіатора щодо конфіденцій-
ності посередництва з метою 
сприяти щирості учасників у 
процесі медіації незалежно 
від місця її проведення. Тобто 
нормативний акт не вводив, не 
регламентував детально якийсь 
новий механізм, а лише вирі-
шував конкретне поставлене 
перед ним завдання: однакові 
вимоги до конфіденційності з 
метою забезпечення щирос-
ті у процесі, яка є запорукою 
ефективності медіації.

Шлях медіації в Україні 
принципово інший. Близько 20 
років тому медіація прийшла 
в Україну і в більшій мірі, як 
не дивно, розвивалась у кри-
мінальних справах, адже між-
народні організації надавали 
підтримку цьому рухові, а від-
повідні статті Кримінального та 
Кримінально-процесуального 
кодексів допускали застосуван-
ня медіації, хоча вона прямо й 
не згадана в кодексах. 

Проте використовувати 

медіацію новоспеченим біз-
несменам у неоднозначні 90-ті 
роки ХХ ст. було не до снаги. За 
даними «Дослідження питань 
розв’язання господарських спо-
рів в Україні. Опитування укра-
їнських підприємств про госпо-
дарські спори», що проводилось 
у 2006 р. Міжнародною фінан-
совою корпорацією (підрозділ 
Групи Світового банку), кожне 
українське підприємство у се-
редньому мало 4 спори протя-
гом року, і майже всі вони ви-
никали стосовно контракту із 
важливим діловим партнером, з 
яким бажано працювати в май-
бутньому. Водночас 44% під-
приємств як метод вирішен-
ня спору з важливими, а іноді 
й ключовими партнерами, 
використовують розриван-
ня відносин. У тих випадках, 
коли ділові відносини припи-
нялись, 59% компаній зазна-
ли фінансових збитків. У 30% 
таких випадків втрата відносин 
оцінювалась у понад половину 
суми, що була предметом спору. 

Дослідження 2006 року 
показало, що «під час остан-
нього спору переговори без 
залучення третьої сторони 
використовували 77% усіх 
підприємств, 73% підпри-
ємств розв’язували спір за 
допомогою претензійного 
порядку і 67% – подали по-
зов до господарського суду. 
Менш ніж 7% усіх спорів вирі-
шуються через арбітраж – або 
в міжнародному арбітражно-
му суді, або в третейському 
суді в Україні. Жоден з респон-
дентів не вказав медіацію як 
механізм розв’язання госпо-
дарських спорів, і наразі вона 
не існує в Україні»1.

Безумовно, зазначені ре-
зультати дослідження не озна-
чають, що медіації в Україні 
немає зовсім, адже є інші ка-
тегорії справ, крім господар-
ських, є вірогідність похиб-
ки дослідження, промайнуло 
6 років з часу проведення до-
слідження, – однак все одно ре-
зультат показовий.

З одногу боку, Україна в рам-
ках міжнародних зобов’язань 
щодо гармонізації законодав-
ства із законодавством ЄС, має 
здійснити деякі кроки для ство-
рення умов для застосування 

медіації, зокрема у сімейних, 
кримінальних, адміністра-
тивних та цивільних справах 
(відповідно Рекомендації Ради 
Європи Rec(98) 1; Rec(99) 19; 
Rec(2001)9; Rec(2002) 10). На 
рівні вищого керівництва дер-
жави вже було прийнято рішен-
ня, що держава повинна сприя-
ти розвитку таких недержавних 
інституцій, як третейські суди, 
посередники (медіатори) тощо, 
які допомагають залагодити 
спір, не доводячи його до суду 
(Указ Президента України 
№ 361/2006 від 10 травня 2006 
року «Про Концепцію вдоско-
налення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в 
Україні відповідно до європей-
ських стандартів»). Однак, як 
кажуть, віз і нині там, адже обі-
знаність населення у питанні 
медіації дуже низька, внаслі-
док чого мала й кількість справ, 
що передаються на медіацію.

З іншого боку, без будь-
якого стимулювання дер-
жавою розвитку та попу-
ляризації самої медіації як 
механізму позасудового вре-
гулювання спорів, спроби її 
законодавчого врегулюван-
ня розпочалися ще з проек-
ту Закону про медіацію від 
Мін’юсту, що був винесений 
на громадське обговорення 
у 2008 році (так і не був заре-
єстрований у Верховній Раді 
України). Згодом після неве-
ликої паузи у Верховній Раді 
України зареєстровано законо-
проект «Про медіацію» № 7481 
від 17.12.2010 р., який був від-
кликаний у зв’язку з подан-
ням іншого законопроекту за 
№ 8137 від 21.02.2011 р., до 
складу авторського колективу 
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ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ

(1) – Принагідно зауважимо, що за даними компанії, що виконувала зазначене вище дослідження, аналогічна 
ситуація спостерігається і в інших країнах, які мають значно довші традиції цивільного права, наприклад, у 
Німеччині або Австрії. Дослідження «Врегулювання господарських спорів – порівняльне дослідження проце-
дур розв’язання спорів у Німеччині», проведене компанією PricewaterhouseCoopers у 2005 р., також відобра-
жає подібне ранжування показників.
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якого уже увійшли професійні 
медіатори. Однак 23.09.2011 р. 
за зазначений проект не про-
голосува ли народні де-
путати України. Невдовзі 
05.04.2012 р. повторено спро-
бу і знову зареєстровано проект 
закону «Про медіацію» № 10301 
разом із проектом закону «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо за-
стосування медіації» (реєстра-
ційний номер 10302), а також 
подано альтернативний проект 
10301-1 від 19.04.2012р. 

Очевидно, що на голосу-
вання один із проектів, за-
значених вище, може бути 
поставлений досить скоро. 
Але чи отримаємо ми те, чого 
прагнемо? Справа в тому, що 
під час бурхливого законот-
ворчого процесу при складан-
ні текстів проектів законів ав-
торський колектив щоразу 
стикався з одними й тими ж пи-
таннями, які потребували від-
повідей для відображення у за-
коні, проте жодна з відповідей 
не відображала повною мірою 
потреби української практики, 
за браком значної кількості за-
стосувань медіації у різнома-
нітних сферах. У зв’язку з цим 
авторський колектив був зму-
шений наперед вирішити, якій 
бути законодавчо закріпленій 
медіації в Україні, адже варіан-
тів, виходячи з міжнародного 
досвіду, може бути багато. 

Які ж дилеми стоять нара-
зі перед українською медіаці-
єю? Яким буде закон, якщо за 
нього проголосує Верховна Рада 
України?

Чи не найперше питання, 
що постає: чи повинен взага-
лі бути закон про медіацію? 
Чи потрібен він саме зараз? 
Наскільки деталізованим він 
має бути? Автори статті, які та-
кож брали участь у зазначеній 
законопроектній роботі, схиля-
ються до думки, що неможливо 
наперед достеменно точно ска-
зати, яка модель медіації стане 
найвдалішою та приживеться і 
дасть найбільше користі, тому 
має бути прийнятий лише рам-
ковий, т.зв. стартовий закон, 
який би виконав конкретні 
справді потрібні на цей мо-
мент завдання, а саме:

1. Має бути впроваджено в 
законодавче поле термін меді-
ації та «легалізовано» медіа-
ційні послуги, тобто відповід-
ні зміни мають бути внесені до 
державних класифікаторів ви-
дів економічної діяльності, про-
фесій тощо, з метою забезпе-
чити можливість медіаторам 
виконувати свою роботу, в тому 
числі на комерційній основі в 
рамках правового поля;

2.  Необхідні процесуаль-
ні гарантії можливості про-
ведення медіації  у спра-
вах, де розпочато те чи інше 

провадження, а з цим пов’язані 
й перерви у строках розгляду 
справ, але в певних визначених 
межах, і закріплення згоди на 
участь у добровільній/рекомен-
дованій/обов’язковій медіації, 
і вплив застосування медіації 
на строки позовної давності, і 
можливість призупинення ви-
конавчого провадження у разі 
проведення медіації після ви-
несення рішення;

3. Конфіденційність медіа-
ції і всієї чи певної інформації, 
що стала відома в процесі меді-
ації, заборона допиту медіато-
ра у якості свідка тощо;

4. Необхідні гарантії для 
виконання рішення, прийня-
того за результатами медіації. 

По суті, перелічені вище 
питання – це саме ті питання, 
на які зараз необхідно отри-
мати позитивну законодав-
чу відповідь, щоб простиму-
лювати подальший розвиток 
безпечної практики медіації. 
Усі інші вкрай важливі питання 
та дилеми повинні, якщо можна 
так висловитись, дозріти й ви-
явити самі себе і з часом отри-
мати законодавче закріплен-
ня. До таких питань належать 
наступні:

1) Професійна чи держав-
на підготовка та сертифіка-
ція медіаторів. Зазначене пи-
тання по-різному вирішують 
інші країни. Відповідно країни 
із більш тоталітарним спряму-
ванням управління схиляють-
ся до державної чи недержав-
ної, але суворо контрольованої 
підготовки та сертифікації, а 
країни розвиненої демократії 
надання та підтвердження по-
трібної кваліфікації медіато-
рів віддають професіоналам, 
у тому числі їх громадським 
об’єднанням.

 На чому варто наголосити, 
так це на тому, що на початко-
вому етапі у разі включення до 
закону про медіацію положен-
ня про державну сертифікацію 
нікому буде сертифікувати пер-
ших, адже не можуть навчити 
та перевірити знання та нави-
чки ті представники держави, 
що самі на цьому не розуміють-
ся. З іншого боку, обов’язково 
постане питання про підтвер-
дження кваліфікації медіаторів, 
що вже здійснюють свою діяль-
ність або завершили своє на-
вчання в Україні чи за кордоном 

до моменту набрання чиннос-
ті законом. Тобто в будь-якому 
випадку в законі має бути зна-
йдене рішення, яким чином 
визнати кваліфікацію існую-
чих медіаторів, а також саме 
їх у першочерговому поряд-
ку включати до органів чи ор-
ганізацій, що проводитимуть 
навчання та/чи сертифікацію 
наступних. 

Найвдалішою для авторів 
статті та переважної більшос-
ті спільноти медіаторів видаєть-
ся думка про те, що саме рин-
кові механізми мають бути 
залучені до цього процесу, тоб-
то навчальні центри та трене-
ри-медіатори на комерційній 
та в певних випадках громад-
ській основі мають здійснювати 
навчання та сертифікацію на-
ступних поколінь медіаторів. 
Від якості підготовки медіато-
рів залежить репутація послу-
ги, репутація медіатора і без-
пека потенціальних клієнтів.

2) Обов’язкова, добровіль-
на чи рекомендована медіа-
ція. Йдеться про те, чи визнача-
ти на рівні закону медіацію як 
обов’язкову в усіх справах, що 
подані на розгляд суду, чи лише 
в певних категоріях справ, чи 
зобов’язати суд лише рекомен-
дувати сторонам медіацію. 
Професійні медіатори схиля-
ються до того, що, зважаючи 
на основоположний принцип 
медіації – добровільність учас-
ті сторін у медіації, – просто не-
можливо нав’язувати законом 
обов’язкову участь у медіації. 

З іншого боку, є успішний 
досвід інших країн у викорис-
танні обов’язкової присудової 
медіації, наприклад: деякі шта-
ти в США, Італія, де нещодав-
но також було прийнято закон 
з відповідною вимогою щодо 
обов’язковості присудової ме-
діації. Деякі країни Європи 
вирішили використати більш 
м’яку модель – рекомендована 
судом медіація з чітким обме-
женням часу на медіацію (до-
свід Словенії – рекомендовано 
взяти участь у двох медіаційних 
сесіях по 4 години). Однією з 
основних переваг запроваджен-
ня обов’язкової присудової ме-
діації автори вбачають гаран-
товану популяризацію медіації 
та розвантаження судів. Одним 
із мінусів законодавчого закрі-
плення обов’язкової присудової 

медіації є те, що одразу виника-
ють питання оплати таких ме-
діацій та підготовки кадрів. За 
загальним правилом послуги 
медіатора в рівній мірі сплачу-
ють сторони, які беруть участь 
у медіації, проте якщо медіа-
ція обов’язкова, то чи можна 
зобов’язати сторони сплачувати 
за медіацію додатково, чи пови-
нні на оплату послуг медіаторів 
спрямовуватись уже сплачені 
судові збори в тій чи іншій час-
тині. Також у разі обов’язкової 
медіації не можна забувати про 
необхідність формування кор-
пусу медіаторів, які будуть за-
кріплені за кожним судом чи 
територією. Але це можливо 
лише згодом, коли достатня 
кількість присудових медіато-
рів буде підготована, особливо 
для віддалених регіонів. Також 
постане питання, чи повинен 
бути наданий таким медіато-
рам статус державних службов-
ців із відповідним, у т.ч. соці-
альним, забезпеченням. Якщо 
медіатори будуть позаштатні, 
то як проводитиметься судами 
закупівля послуг у самозайня-
тих медіаторів? 

3) Медіатори та уповнова-
жені медіатори. У даному ви-
падку йдеться про те, що для 
певних категорій справ (кри-
мінальних, адміністративних, 
сімейні, наприклад), або в разі 
обов’язкових медіацій, мож-
ливо, є обґрунтована потреба 
мати т.зв. уповноважених ме-
діаторів, які мають гарантова-
ний рівень кваліфікації. У тако-
му випадку як підготовка, так і 
сертифікація таких медіаторів 
повинна відбуватися під осо-
бливим контролем тієї чи іншої 
установи, у тому числі реєстр 
таких уповноважених медіа-
торів повинен вестися такою 
установою. Звичайно, виникає 
питання, яка це має бути уста-
нова. З огляду на те, що наразі 
держава не має відповідних спе-
ціалістів серед державних служ-
бовців, цілком закономірно, що 
державний орган не може на-
вчати, сертифікувати нових 
медіаторів та тримати такий 
реєстр. 

Отже, відповіддю на постав-
лене завдання може бути само-
регулівна організація (СРО) 
професіоналів, які насампе-
ред уболівають за репутацію 
медіаційної послуги як такої, 
тому як ніхто інший зацікавле-
ні в якості її надання та профе-
сіоналізмі медіаторів і тренерів, 
що готують наступні покоління 
медіаторів. Варто зауважити, 
що реєстри чи списки медіато-
рів – не новина для медіацій-
ної практики у світі, адже поши-
реною є практика державних 
медіаторів, федеральних меді-
аторів, а також практика скла-
дання списків арбітрів-медіато-
рів при арбітражних судах, які 

надають послуги як арбітражу, 
так і медіації.

Перелічені вище питання – 
це лише найболючіші дилеми, 
що вже відкрилися професій-
ним медіаторам як в процесі 
практики, так і в процесі учас-
ті в законопроектній робо-
ті. Цілком очевидно, що далі 
буде… Головне, про що не тре-
ба забувати, – чи після прийнят-
тя закону в тій чи іншій редак-
ції щось зміниться. Адже навіть 
через рік після впровадження 
обов’язкової медіації в Італії 
професійні італійські юристи 
відзначають, що пересічні гро-
мадяни і надалі не знають, що 
таке медіація. Тобто ключове 
питання для України досі – чи 
готова громадськість до альтер-
нативних методів вирішення 
спорів? На превеликий жаль, 
як показує досвід, навіть країн 
системи загального права, зо-
крема Великобританії, перед за-
провадженням медіації на рівні 
нормативних актів було прове-
дено тривалу та широкомасш-
табну популяризаційну кампа-
нію, що ознайомила всі верстви 
населення із самою медіацією, 
її основними перевагами, як-то: 
економія часу, коштів та інших 
ресурсів на розв’язання спору, 
«збільшення пирога», тобто ви-
хід за межі предмета спору, на-
лагодження конструктивного 
діалогу з іншою стороною, по-
части збереження та інколи й 
покращення відносин із іншою 
стороною тощо. 

Отже, зважаючи на все ви-
кладене вище, беручи до уваги, 
що Україні як країні з континен-
тальною правовою системою 
притаманно закріплювати все 
на рівні законодавства, закону 
про медіацію в Україні – бути! 
Але яким йому бути, залежить 
від далекоглядності народних 
обранців, на яких лежить від-
повідальність виконати між-
народні зобов’язання України 
щодо вдосконалення судівни-
цтва, відкрити широку доро-
гу медіації, але не обгороди-
ти цей шлях такими мурами, 
через які медіація не досту-
кається до своїх споживачів – 
українських громадян, яким 
час випробувати прогресивні 
методи розв’язання будь-яких 
життєвих конфліктів.

Автори статті щиро вдячні 
українським центрам і осеред-
кам медіації, а також незалеж-
ним медіаторам та науковцям 
за їхні зусилля в процесі напра-
цювання правил, норм та стан-
дартів медіації в Україні, за ви-
явлення всіх болючих питань 
та дилем, що потребують ви-
рішення, за їхню натхненну 
працю в написанні проектів 
закону про медіацію – за все, 
що стало поштовхом та ма-
теріалом для написання цієї 
статті.  

Як показує досвід навіть країн системи 

загального права, зокрема Великобританії, перед 

запровадженням медіації на рівні нормативних 
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популяризаційну кампанію, що ознайомила всі 

верстви населення із самою медіацією


