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Передмова

В Українській державі під час глобальних процесів еко-
номічних, політичних, правових та інших реформ посилена 
соціально-правова напруженість, виникає значна кількість 
конфліктів у правовій сфері, багато з яких роками залишають-
ся невирішеними. Традиційно захист порушених прав і охо-
ронюваних законом інтересів здійснюється судами, які ство-
рюються та фінансуються державою. Однак, сучасне україн-
ське правосуддя має низку таких недоліків: перевантаженість 
судів, тривалість і складність судочинства, значні судові ви-
трати, недосконалість механізму досягнення змагальності 
та рівності сторін у процесі, критерії справедливості вирішен-
ня спору знаходяться в юридичній площині та подекуди не 
збігаються з уявленнями про справедливість осіб із побуто-
вою правовою свідомістю, тому дуже часто рішення суду за-
ли шають негативну реакцію у сторін. Відтак конфлікт припи-
няється силовим рішенням, але не вирішується, через що акти 
правосуддя не виконуються. У цих умовах правникам необхід-
ні знання та навички у сфері управління та вирішення кон-
фліктів альтернативними способами.

Перехід України до ринкових відносин, правове регулю-
вання останніх новим законодавством відкривають можли-
вості для використання недержавних форм вирішення кон-
фліктів, які істотно розвантажують державну судову систему. 
Це альтернатива державному правосуддю і тому в нау ці їх на-
зиваються альтернативними формами (способами, методами, 
процедурами) вирішення спорів і конфліктів (англ. Alternative 
Dispute Resolution, ADR). Розвивається також онлайн-вирішення 
спорів (англ. Online Dispute Resolution, ODR). Суб’єкти право-
відносин більше зацікавлені у гнучких, оперативних формах 
урегулювання розбіжностей, ніж у тривалій, дорогій судовій 
процедурі.

Нерозробленість багатьох теоретичних питань у сфе-
рі альтернативного вирішення правових спорів і конфліктів, 
а також велика практична необхідність у розвитку цього 
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механізму стали передумовами для написання цього навчаль-
ного посібника.

Цей посібник є спробою комплексного теоретичного ана-
лізу окресленої проблематики, у якому здійснено загальноте-
оретичну характеристику альтернативних способів вирішен-
ня цивільних спорів, досліджено поняття, ґенезу та значення 
альтернативних способів вирішення спорів, проаналізовано 
різні способи несудового вирішення спорів, з’ясовано сутність 
посередництва як способу альтернативного вирішення спорів. 
Окрему увагу приділено особливостям арбітражу і третей-
ського судочинства, комбінованих способів альтернативного 
вирішення спорів. У посібнику проаналізовано низку прикла-
дів із практики та наукові підходи з юридичної літератури й на 
основі цього сформульовано бачення шляхів розвитку чинно-
го законодавства, яке забезпечує правову регламентацію аль-
тернативних способів вирішення цивільних спорів в Україні.

Ольга ВЕРБА-СИДОР,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Інституту права

Львівського державного університету
внутрішніх справ
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РОЗДІЛ І
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ 

СПОРІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ, 
СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ

§ 1.1. Поняття та значення альтернативних способів 
вирішення спорів, місце в механізмі захисту прав 

та інтересів особи 
Стаття 55 Конституції України1 гарантує кожному права 

щодо захисту своїх прав та свобод від протиправних посягань 
та порушень будь-якими засобами, незабороненими законом. 
Також за змістом ст. 124 Конституції України обов’язок досу-
дового порядку врегулювання спору може бути визначено 
винятково на підставі закону. 

Альтернативне вирішення спорів стосується будь-яких 
способів їхнього врегулювання за межами судових процедур. 
Альтернативні способи вирішення спорів зазвичай містять 
ранню нейтральну оцінку, переговори, примирення, посеред-
ництво та арбітраж. У міру збільшення навантаження на судо-
ву систему, зростання витрат на судові процеси та затримок 
часу, що продовжують супроводжувати їх учасників, дедалі 
більша кількість держав експериментують із програмами аль-
тернативних способів вирішення спорів. Деякі з цих програм 
є добровільними; інші – обов’язкові. Хоча двома найпоширені-
шими формами альтернативного вирішення спорів є арбітраж 
та медіація, учасники відповідних відносин майже завжди на-
магаються вирішити суперечки шляхом переговорів, а голов-
ною перевагою цієї форми є те, що вона дозволяє самим сторо-
нам контролювати процес та вирішення2.
______________________________________________

1 Конституція України від 28.06.96. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).

2 Alternative Dispute Resolution / Cornell Law School. URL: https://www.law.
cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution (appeal date: 04.10.2020).
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Закріплення переважаючого значення інтересів особи, де-
кларування людини, її прав і свобод як найвищої со ціальної 
цінності зумовлюють і відповідні вимоги до правової політи-
ки нашої держави та доцільність перегляду низки традицій-
них вимог до способів вирішення спорів, як і їх місця у меха-
нізмі захисту прав та інтересів особи. Слушно вказують у юри-
дичній літературі, що у сучасному світі особливого значен-
ня набувають механізми саморегулювання, коли суб’єкти сус-
пільних відносин мають можливість самостійно встановлю-
вати правила поведінки і контролювати їх дотримання. Зрос-
тання активності і відповідальності учасників цивільного 
обороту дозволяє державі делегувати частину своїх повно-
важень в певних сферах інститутам громадянського суспіль-
ства. Зарубіжний досвід свідчить про те, що вирішення і вре-
гулювання правових спорів належить до однієї із таких сфер. 
Так, при аналізі підсумків судових реформ, проведених у дру-
гій половині XX століття в країнах континентальної Європи, 
у наукових джерелах звертають увагу на загальну відмову від 
«державного патерналізму» (коли вирішення правових спо-
рів здійснюється виключно в ході правозастосовної діяльнос-
ті шляхом прийняття відповідного обов’язкового для вико-
нання рішення) і перехід до «плюралістичного підходу», тобто 
визнання необхідності забезпечення конфліктуючим особам 
права вибору способу врегулювання їхніх розбіжностей шля-
хом надання можливості використання примирних процедур1.

У зв’язку з процесами глобалізації та ускладненням комер-
ційних відносин між суб’єктами економічної діяльності різних 
держав збільшується кількість суперечок і конфліктів. Не іс-
нує єдиного міжнародного органу, що займається вирішенням 
міжнародних комерційних суперечок, тому сторони змушені 
нерідко звертатися щодо захисту своїх прав до націо нальних 
судів відповідних держав. При цьому розгляд спору за учас-
тю іноземних осіб ускладнений зіткненням правових сис-
тем різних держав, які можуть значно різниться між собою, 

______________________________________________

1 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : автореф. 
дисс… канд. юрид. наук. Е., 2010. 26 с. URL: http://law.edu.ru/book/book.
asp?bookID=1425366 (дата обращения: 04.10.2020).
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а часом навіть вирішувати одні і ті ж питання діаметрально 
протилежно, що становить певні труднощі1. 

Так, відповідно до Директиви ЄС про деякі аспекти посе-
редництва (медіації) в цивільних і комерційних питаннях, під 
«транскордонним спором» розуміють будь-який спір, в яко-
му хоча б одна зі сторін має постійне місце проживання або 
звичайне місцеперебування в державі-члені, відмінному від 
будь-якої іншої сторони, в день, коли: сторони погоджуються 
використовувати посередництво після того, як суперечка ви-
никла; посередництво призначається судом; зобов’язання ви-
користовувати посередництво виникає в силу національного 
законо давства; або сторони запрошені звернутися до посеред-
ництва в цілях його застосування1. 

У зв’язку з цим у країнах Європи 80% спорів, що перебу-
вають у провадженні суду і передаються на медіацію, вирішу-
ються без судового розгляду3. 

Як стверджує Н. Л. Бондаренко-Зелінська, з усіх способів 
альтернативного вирішення правових спорів для України най-
більш актуальними є: переговори, медіація та арбітраж, а та-
кож низка специфічних процедур, як-от мед-арб, незалежне 
встановлення обставин справи та приватна судова система. 
Серед інших у світовій практиці застосовують спрощений суд 
присяжних. При цьому, арбітраж – це спосіб вирішення спору за 
допомогою незалежної, нейтральної особи – арбітра (або гру-
пи арбітрів), що вповноважений винести обов’язкове для сто-
рін рішення. В Україні поширеною є назва «третейське судо-
чинство». Посередництво або медіація – це спосіб вирішення 
______________________________________________

1 Бенова В. И. Медиация как альтернативный способ разрешения 
международных коммерческих споров : автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
М., 2013. 26 с. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1535448 (дата 
обращения: 04.10.2020).

2 О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и ком-
мерческих делах : Директива № 2008/52/ЕС  Европейского парламен-
та и Совета от 21.05.2008. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95/conv#Text (дата звернення: 
04.10.2020).

3 Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирі-
шення спорів? Юридична газета. URL: https://yur-gazeta.com/publications/
practice/inshe/mediaciya-alternativniy-chi-efektivniy-sposib-virishennya-
sporiv.html (дата звернення: 04.10.2020).
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спору за допомогою незалежного, нейтрального посередника, 
який сприяє сторонам у досягненні згоди щодо ліквідації спо-
ру. Переговори або негоціація – це спосіб вирішення спору без-
посередньо сторонами спірних правовідносин (представника-
ми сторін) без участі будь-яких посередників1.

Попри те, що хоча й обов’язковий досудовий (претензій-
ний, переговірний) порядок урегулювання спорів в окремих 
галузях (наприклад, у сфері перевезень) і втратив чинність, 
його актуальність не варто недооцінювати. Досі учасники сус-
пільних відносин мають можливість урегулювати свої супер-
ечки саме шляхом переговорів. І для цього законодавчо вста-
новлено низку передумов. Приміром, відповідно до п. 2 ч. 5 
ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України, суд, збері-
гаючи об’єктивність і неупередженість, сприяє врегулюванню 
спору шляхом досягнення угоди між сторонами; відповідно до 
п. 6 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, 
позовна заява повинна містити відомості про вжиття заходів 
досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, зо-
крема, якщо законом визначений обов’язковий досудовий по-
рядок урегулювання спору; відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 197 Ци-
вільного процесуального кодексу України, у підготовчому за-
сіданні суд з’ясовує, чи бажають сторони укласти мирову уго-
ду2. Подібні положення містяться і в Господарському проце-
суальному кодексі України3, що регулює, зокрема, процеду-
ру вирішення цивільних (господарських, комерційних) спорів 
між суб’єктами господарської діяльності, негосподарюючими 
суб’єктами-юридичними особами.

Тому, варто погодитися з О. О. Кармазою, що переговори 
(negotiation) належать до альтернативних процедур вирішення 
спору, в яких безпосередньо сторонами спірних правовідносин 

______________________________________________

1 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативного ви-
рішення правових спорів (ADR – Alternative Dispute Resolution). Приватне 
право і підприємство. Випуск № 9. С. 165–169. С. 167.

2 Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004. Офі-
ційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1618-15/conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).

3 Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991. 
Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 04.10.2020).
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(чи їх представниками) без участі будь-яких посередників до-
сягається згода щодо спірних правовідносин. Під час ведення 
переговорів розбіжності між сторонами вирішуються на їхній 
розсуд без залучення третіх осіб1. 

Своєю чергою, генезис інституції арбітражу сягає періоду 
Греції. Інституція арбітражу виникла як форма вирішення спо-
рів між містами-державами (полісами), між самими держава-
ми. До найбільш відомих, описуваних у літературі об’єктів про-
ваджень, належав спір «Афіни проти Мегари», який вирішила 
трибуна Саламін у 600 році до н. е. Також ще Римський сенат 
діяв спорадично як арбітр у мирових провадженнях, особливо 
у ІІ і ІІІ століттях до н. е. У більшості випадків арбітраж у рим-
ський період мав форму нав’язування волі шляхом прийнят-
тя рішення2. 

Така довголітня історія доводить не тільки поширеність 
процедури арбітражу як способу вирішення цивільних спорів, 
але і його ефективність.

Загалом міжнародний арбітраж – це спосіб вирішення 
спорів між сторонами, міжнародний характер якого визнача-
ють міжнародними договорами багатостороннього характеру. 
Поняття міжнародного арбітражу визначено в Гаазьких кон-
венціях 1899 і 1907 років про мирне вирішення міжнародних 
спорів, у Пакті Ліги Націй за 1919 рік і ст. 33 Статуту ООН3. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж», до міжнародного комерційного арбіт-
ражу можуть за угодою сторін передаватися: спори з договір-
них та інших цивільно-правових відносин, що виникають при 
здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнарод-
них економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча 
б однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також спори під-
приємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань 
______________________________________________

1 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 13–18. С. 16.

2 Міжнародний комерційний арбітраж / Білоусов Ю. В., Конащук В. М., Кос-
сак В. М. та ін.; під ред. У. Гелльманна, В. М. Коссака. Хмельницький : Хмель-
ницький університет управління та права, 2015. 204 с. С. 12.

3 Міжнародний комерційний арбітраж / Білоусов Ю. В., Конащук В. М., Кос-
сак В. М. та ін.; під ред. У. Гелльманна, В. М. Коссака. Хмельницький : Хмель-
ницький університет управління та права, 2015. 204 с. С. 19.
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та організацій, створених на території України, між собою, 
спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими 
суб’єктами права України1. 

Міжнародний комерційний арбітражний суд є само-
стійною постійно діючою арбітражною установою (третей-
ським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом 
Украї ни «Про міжнародний комерційний арбітраж»; Торгово-
промислова палата України затверджує Регламент Міжнарод-
ного комерційного арбітражного суду, порядок обчислювання 
арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат 
суду, сприяє його діяльності2. Подібно, Морська арбітражна ко-
місія є самостійною постійно діючою арбітражною устано-
вою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно 
з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 
Однак, Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випли-
вають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що 
виникають із торгового мореплавства, незалежно від того, чи 
є сторонами таких відносин суб’єкти українського та інозем-
ного або лише українського чи тільки іноземного права3. 

Стосовно третейського судочинства в Україні доцільно 
узагальнити, що, згідно зі ст. 1 Закону України «Про третей-
ські суди», до третейського суду за угодою сторін може бути 
переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та госпо-
дарських правовідносин, крім випадків, передбачених зако-
ном. Третейський суд – це недержавний незалежний орган, що 
утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересо-
ваних фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановле-
ному Законом України «Про третейські суди», для вирішення 
______________________________________________

1 Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України № 4002-XII від 
24.02.1994. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4002-12/conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).

2 Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-
промисловій палаті України : додаток № 1 до Закону України «Про між-
народний комерційний арбітраж» від 24.02.1994. Офіційний сайт Вер-
ховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12/
conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).

3 Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій 
палаті України : додаток № 2 до Закону України «Про міжнародний комер-
ційний арбітраж» від 24.02.1994. Офіційний сайт Верховної Ради України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12/conv#Text (дата звер-
нення: 04.10.2020).
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спорів, що виникають із цивільних та господарських право-
відносин. Третейські суди можуть розглядати будь-які спра-
ви, що виникають із цивільних та господарських правовід-
носин, за винятком: справ у спорах про визнання недійсни-
ми нормативно-правових актів; справ у спорах, що виникають 
при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських 
договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб; 
справ, пов’язаних з державною таємницею; справ у спорах, що 
виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що 
виникають із шлюбних контрактів (договорів); справ про від-
новлення платоспроможності боржника чи визнання його бан-
крутом; справ, однією із сторін в яких є орган державної вла-
ди, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службо-
ва особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управ-
лінських функцій на основі законодавства, у тому числі на ви-
конання делегованих повноважень, державна установа чи ор-
ганізація, казенне підприємство; справ у спорах щодо нерухо-
мого майна, включаючи земельні ділянки; справ про встанов-
лення фактів, що мають юридичне значення; справ у спорах, 
що виникають з трудових відносин; справ, що виникають 
з корпоративних відносин у спорах між господарським товарис-
твом та його учасником (засновником, акціонером), зокрема 
учасником, який вибув, а також між учасниками (засновника-
ми, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із ство-
ренням, діяльністю, управлінням та припиненням діяль ності 
цих товариств; інших справ, які відповідно до закону підля-
гають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції 
або Конституційним Судом України; справ, коли хоча б одна 
із сторін спору є нерезидентом України; справ, за результата-
ми розгляду яких виконання рішення третейського суду по-
требуватиме вчинення відповідних дій органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи 
службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення 
ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 
у тому числі на виконання делегованих повноважень; справ 
у спорах щодо захисту прав споживачів, зокрема споживачів 
послуг банку (кредитної спілки)1.
______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11.05.2004. Офіцій-
ний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1701-15/conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).



15

Чинним процесуальним законодавством України передба-
чено також можливість урегулювання спору за участю судді, 
яке проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи 
по суті та не допускається у разі, якщо у справу вступила тре-
тя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. 
Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюєть-
ся у формі спільних та (або) закритих нарад, а сторони мають 
право брати участь у таких нарадах у режимі відеоконферен-
ції. Під час проведення спільних нарад суддя з’ясовує підстави 
та предмет позову, підстави заперечень, роз’яснює сторонам 
предмет доказування по категорії спору, який розглядається, 
пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного 
врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мир-
не врегулювання сторонами спору. При цьому, суддя може за-
пропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулюван-
ня спору. Врегулювання спору за участю судді припиняється: 
у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання 
спору за участю судді; у разі закінчення строку врегулювання 
спору за участю судді (не більше 30 днів з дня постановлення 
ухвали про його проведення); за ініціативою судді у разі затя-
гування врегулювання спору будь-якою із сторін; у разі укла-
дення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою 
про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою 
про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови 
позивача від позову чи визнання позову відповідачем1. 

Описаний інститут спрямований на спрощене вирішен-
ня спору. При цьому його відмінність від класичної ме діації 
полягає в обов’язковій участі судді в переговорному проце-
сі. Однак роль судді обмежена і зводиться до того, що остан-
ній не вивчає та не оцінює доказову базу сторін, натомість 
ана лізуючи правовідносини конфліктуючих сторін з позиції 
судової практики2. 

______________________________________________

1 Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004. Офі-
ційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1618-15/conv#Text (дата звернення: 04.10.2020).

2 Медіація та врегулювання спору за участю судді в господарському проце-
сі. URL: https://radako.com.ua/news/mediaciya-ta-vregulyuvannya-sporu-za-
uchastyu-suddi-v-gospodarskomu-procesi (дата звернення: 04.10.2020).
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7 серпня 2019 року Україна, в особі Міністра юстиції, під-
писала Конвенцію ООН «Про міжнародні угоди за результата-
ми медіації». Тепер головним викликом для України має бути 
прийняття Закону «Про медіацію» та відповідні зміни до про-
цесуальних законів, робота над якими здійснюється робочою 
групою при Міністерстві юстиції України, в склад якої входять 
представники Національної асоціації медіаторів України1. 

Згідно з проєктом Закону «Про медіацію», медіація може 
застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які вини-
кають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адмі-
ністративних правовідносинах, а також кримінальних прова-
дженнях під час укладання угод про примирення між потерпі-
лим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах сус-
пільних відносин. При цьому, медіація має проводитися за вза-
ємною згодою сторін медіації з урахуванням принципів до-
бровільності, конфіденційності, незалежності та нейтраль-
ності медіатора, неупередженості медіатора, самовизначення 
та рівності прав сторін медіації, а угода за результатами ме-
діації повинна містити спільне рішення сторін медіації про 
врегулювання конфлікту (спору) та має бути обов’язковою 
для виконання сторонами2. Згідно з пояснювальною запис-
кою до проєкту цього Закону, у світовій та європейській прак-
тиці при врегулюванні конфліктів (спорів) широкого засто-
сування набув інститут медіації, який надає можливість оби-
рати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів 
(спорів) при збереженні можливості звертатись до суду для 
їх вирішення3.  Втім, Головне науково-експертне управління, 

______________________________________________

1 Україна підписала Конвенцію ООН «Про міжнародні угоди за результа-
тами медіації». URL: http://namu.com.ua/ua/resources/news/tsnualra-
tketyfaoa-nsrvyershchkyu-ssr-tus-pkzrauserk-tsgsey-ia-uyeitsoekhakhapy-
pyeekashchkl/ (дата звернення: 04.10.2020).

2 Проект Закону України «Про медіацію», внесений Кабінетом Міністрів 
України (Д. Шмигаль). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 
04.10.2020).

3 Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про медіацію». Офі-
ційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 04.10.2020).
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підтримуючи необхідність законодавчого врегулювання ме-
діації як ефективного позасудового способу вирішення пев-
них спорів (конфліктів), висловилося, зокрема, про необхід-
ність визначення змісту базових термінів таких як: «медіація», 
«медіатор», «об’єднання медіаторів» у тих статтях проєкту, 
які присвячені регулюванню відповідних питань1. 

У зв’язку з цим, варто вказати, що, як убачається зі зміс-
ту Директиви ЄС про деякі аспекти посередництва (медіації) 
в цивільних і комерційних питаннях2, терміном «медіація» 
(лат. – mediare – бути посередником) називаються перегово-
ри між сторонами за участю та під керівництвом нейтраль-
ного третьої особи – медіатора (посередника), що не має пра-
ва виносити обов’язкове для сторін рішення (цьому терміну 
тотожні поняття «посередництво», «примирні процедури», 
«погоджувальні процедури»). 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що альтернатив-
ні способи вирішення цивільних спорів – це комплекс заходів 
і процесів, пов’язаний із урегулюванням суперечок чи кон-
фліктів юридично рівних, вільних та самостійних учасників 
цивільного та господарського обороту без винесення судових 
рішень по суті спорів.

Також ще в травні 2000 року Рада ЄС прийняла рішення 
щодо альтернативних способів вирішення спорів у цивільно-
му та комерційному праві і заявила, що встановлення у цій 
сфері основних принципів є необхідним кроком на шляху 
до розвитку і нормального функціонування позасудових про-
цедур урегулювання суперечок у цивільних і комерційних 
справах, що спростить і поліпшить доступ до правосуддя.

______________________________________________

1 Висновок на проект Закону України «Про медіацію». Офіційний сайт 
Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 04.10.2020).

2 О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и ком-
мерческих делах : Директива № 2008/52/ЕС  Европейского парламен-
та и Совета от 21.05.2008. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95/conv#Text (дата звернення: 
04.10.2020).
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§ 1.2. Виникнення та розвиток альтернативних 
способів вирішення спорів 

За всю тривалу еволюцію примирні процедури застосову-
валися у різні часи різними народами та у різний спосіб. Відтак 
першим, згаданим в історії способом вирішення спору, стає си-
лове протиборство, де виживає найсильніший. Так, Стародав-
ній Вавилон, Фінська цивілізація, Стародавня Греція та Старо-
давній Рим знали три основні шляхи вирішення спорів того 
часу: за допомогою сили, права або інтересів. Перший (анти-
правовий) підхід означає, що сторона, яка має більшу силу та 
фізичні переваги, пригнічуючи іншу сторону, здобуває пере-
могу. Другий підхід надає змогу шляхом використання пев-
них правил, інструкцій та директивів того часу, застосовуючи 
закон, вирішити спір у суді. Третій підхід ставить передусім ані 
фізичні переваги, ані правову регламентацію, а інтереси сто-
рін конфлікту та можливість їхнього забезпечення шляхом 
мирного його подолання1.

Таким чином, першою спробою розв’язання суперечнос-
тей у часи, коли насильство та сила мали рішучу перевагу, 
було залучення примирителів. Розуміючи, що вирішення спо-
ру шляхом каліцтва та насильства можуть призвести до загро-
зи винищення племені, і з’являються перші особи, яким нада-
ється влада примирителя, а кривдник береться під опіку ро-
диною або племенем. Задля запобігання насильству, забезпе-
чення мирного співіснування, роль примирителя відводить-
ся найавторитетнішим вождям або старійшинам, які, будучи 
у поважному віці та маючи неабиякий досвід, стають посеред-
никами між сторонами спору, виконуючи основне завдання – 
підтримання порядку, спокою та миру. Така система залучен-
ня авторитетів задля врегулювання спорів існувала у безлічі 
краї нах, таких як Стародавній Китай, Стародавній Рим, Старо-
давня Греція, а також у арабських країнах та Персії2.

_____________________________________________

1 Леннуар Н. Н. Альтернативное разрешение споров: переговоры и ме-
диация. Изд-во Санкт-Петербургского института права имени Принца 
П. Г. Ольденбургского, 2004. С. 100.

2 Прущак В. Є. Історичні аспекти розвитку альтернативних способів вирі-
шення спорів. Часопис цивілістики. 2019. Випуск 34. С. 90−91.
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За часів первіснообщинного ладу переважала насильниць-
ка форма вирішення спорів, яка взагалі не була обмежена. 
Під час сутичок і збройних зіткнень переможець нав’язував 
свою волю тому, хто зазнав поразки. Крім того, звичаї того пе-
ріоду призводили до того, що суперечка між двома особами 
швидко переростала у суперечку між родинами, родами, пле-
менами, що значно підвищувало її небезпеку1.

У Стародавньому Римі існував так званий принцип Та-
ліону – «око за око», «зуб за зуб», тобто потерпілий здійснював 
самосуд (при цьому він брався під захист своєю родиною або 
своїм племенем) та міг завдати кривдникові шкоди у розмірі, 
що не перевищувала заподіяний збиток. Така ситуація, коли 
будь-який спір у племені призводив до застосування насиль-
ства, каліцтва, вбивства, підривала життєздатність, загрожу-
вала самому існуванню племені і тому ставала неприйнятною. 
Відтак з’являються перші примирителі, роль яких беруть на 
себе вожді й старійшини – найбільш авторитетні члени пле-
мені завдяки своєму віку та особистим якостям. У такий спо-
сіб у первісному суспільстві запобігали поширенню насиль-
ства та забезпечували виживання. Основною метою посеред-
ництва того періоду була не відплата по заслугах, а підтри-
мання миру і порядку. Щодо відновлення справедливості, 
то це завдання було другорядним. Вождь і старійшина одно-
часно були і посередником, і арбітром. Слід зазначити, що, на 
відміну від сучасного інституту медіації (посередництва), у той 
період нейтральна третя особа могла нав’язати сторонам своє 
рішення. Таким чином, унаслідок застосування примусу спори 
часто вдавалося закінчити миром, але не обов’язково на умо-
вах, що цілком задовольняли сторони. Ця мета досягалася не 
тільки за допомогою переговорів між кланами, але і на зборах 
общини, які скликалися для розгляду спорів. Проте юрисдик-
ція таких зборів повністю залежала від волі сторін, причому 
вони могли й не підкоритися їх рішенням, тобто третейським 
судом ця процедура не була. Ця форма врегулювання спорів 
становила лише зародки процедури примирення. Вона ще не 
була справжньою процедурою примирення, оскільки як під час 
______________________________________________

1 Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та ін-
ших державах. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 29.
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переговорів, так і на зборах сторони вели себе вкрай вороже, 
були налаштовані на те, щоб не робити жодних поступок, нічо-
го не забувати і не прощати. Однак цінність зборів общини по-
лягала в тому, що вони дозволяли сторонам знайти більше до-
віри один до одного, оскільки взаємини між кланами того часу 
будувалися за принципом «свій-чужий». Загалом взаємна не-
довіра було загальним правилом, а добра воля сторін виклас-
ти свої розбіжності зборам общини свідчила про їхню здат-
ність до конструктивних переговорів. На рівні всього племені 
збори общини вирішували суперечки, обговорювали пробле-
ми дружнім шляхом. Поради давали люди, які користувалися 
найбільшим авторитетом через свій розум, – witan («обізнана 
людина», «розумна людина»). Мирову угоду скріпляли клят-
вою перед богами. Вона мала велике значення для підтримки 
миру, причому її не можна було порушити, інакше можна було 
поставити під загрозу ввесь уклад життя сім’ї та племені1.

У цей період у римському праві вперше було здійснено 
доктринальну розробку й законодавче оформлення інститу-
ту мирової угоди, розроблено її цілісну концепцію. Так, Зако-
ни ХІІ таблиць передбачали можливість укладання сторонами 
такої угоди перед початком судочинства (стадія in jure)2. Та-
ким чином, стадія in jure означала «на чому домовляться, про 
те нехай [позивач] і просить [на судоговорінні], а якщо [сторо-
ни спору] не приходять до угоди, нехай [вони] до полудня зі-
йдуться для позову на форумі або на коміціумі. Хай присутні 
обидві сторони по черзі захищають [свою справу]» або «якщо 
заподіє членоушкодження та не помириться з (потерпілим), то 
нехай і йому самому буде спричинено теж саме»3. В історичних 
пам’ятках стародавнього Риму посередники мали досить різ-
ні назви: medium, intercessor, interpolator, interlocutor, interpres. 

______________________________________________

1 Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Ев-
ропе и США. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции. 2004. № 1. С. 165; Карпенко Р. Історичні передумови впровадження 
ме діації в Україні та інших державах. Підприємництво, господарство і пра-
во. 2020. № 4. С. 29−30.

2 Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та ін-
ших державах. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 30.

3 Законы XII таблиц (Legesduodecem Tabutarum). URL : http://kulturoznanie.
ru/?work=rome_law_tables (дата звернення: 01.10.2020).
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Надалі, з розвитком римського права, з’являється особливий 
вид угод, що мають на меті припинення спірних зобов’язань, 
які отримали назву fransactio – мирова угода1. Д. Давиденко за-
уважує, що факт встановлення грошового еквіваленту право-
порушення полегшив проведення переговорів з урегулювання 
спорів2. Таке відшкодування було відоме римському праву під 
назвою «композиція» (тобто штраф, що правопорушник спла-
чував потерпілому). Композиція спочатку мала добровільний, 
а пізніше обов’язковий характер відповідно до встановленого 
законом порядку (так звана «законна композиція»)3.

Цікавим є приклад Стародавньої Греції, яка використову-
вала такий суспільно-правовий інститут, як проксенія, що по-
ходить від слова «гостинність». Під ним розумілося звернення 
до посередника з метою налагодження та підтримання зв’язків, 
ведення переговорів та взаємодії між окремими громадяна-
ми, сім’ями, родами, племенами і навіть містами-державами. 
Такий посередник іменувався як proxenetas4. У римському пра-
ві, починаючи з Дігестів Юстиніана, посередник іменував-
ся по-різному: internuncius, medium, intercessor, philantropus, 
interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, і нарешті mediator. 
Інститут проксенії був дуже поширений у Стародавній Греції 
та пізніше запозичений іншими країнами стародавнього сві-
ту, увійшовши в практику міжнародних відносин. Ще одним 
поширеним у Греції способом урегулювання приватних спо-
рів, які сторони не могли залагодити самостійно, була проце-
дура diaetesia, яка включала в себе diallage (діа лог, або проце-
дуру примирення) і, у разі потреби, krisis (винесення рішення). 
Використовуючи сучасну термінологію, її можна умовно на-
звати «посередництво-арбітраж». Ця, а також інші неформаль-
ні примирні процедури застосовувалися і для врегулювання 
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спорів із публічною владою. При цьому схиляння сторін до 
миру було ключовим складником функцій як арбітра, так 
і державного судді: krisis міг і не настати, якщо в тому не було 
потреби. Навіть після винесення рішення судом або арбітра-
жем нерідко здійснювалися заходи щодо примирення сторін 
для сприяння добровільному виконанню даного рішення, дій-
сного припинення конфлікту і запобігання нових суперечок1.

Є докази того, що в Єгипті за доби Птолемеїв був також по-
ширений приватний арбітраж, у результаті якого часто укла-
дали мирову угоду. Так, папірусовий лист, який датується 
209 р. до н. е., фіксує мирову угоду, яку гречанка уклала з іншою 
жінкою, мабуть, єгиптянкою, за позовом, що випливає з образ-
ливої поведінки. Поширеною практикою було звернення пози-
вачів до місцевого правителя (стратегу) за вирішенням спору. 
Нерідко стратег доручав розглянути спір нижчому за рангом 
чиновнику (epistates) за місцем проживання відповідача, при-
чому зазвичай йому пропонувалося, за можливості, примири-
ти сторони («malista dialus on autous» – «краще примирити їх»), 
а якщо не вдасться, то повернути справу стратегу для вирі-
шення або направити в певний судовий орган2. Крім того, суди 
священиків користувалися схваленням, допомогою і підтрим-
кою в імператорів Римської імперії. Слід зазначити, що, заохо-
чуючи до примирення сторін, звичаєве і церковне право мали 
різні цілі: світська влада – насамперед придушити або по-
передити насильницькі конфлікти в громаді, а церковна вла-
да дбала про спасіння душ. З часом церковні примирителі ста-
ли нав’язувати свої послуги, що мало негативні наслідки для 
сприйняття примирливих процедур суспільством. Священни-
ки дедалі частіше втручалися у вирішення спорів навіть тоді, 
коли сторони до них не зверталися: нерідко за власною ініці-
ативою приходили до осіб, які зверталися до світського суду і, 
посилаючись на божественні настанови, наполегливо переко-
нували відмовитися від судового розгляду та вирішити спір, 
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ґрунтуючись на принципах моральності. Тому Римська дер-
жава вживала заходів для того, щоб єпископський третей-
ський суд не втратив статусу добровільного і необов’язкового. 
Характерною особливістю суперечок періоду середньовіччя 
було те, що вони головним чином відбувалися між фізичними 
особами і, як зазначалося вище, між сім’ями і родами (до роз-
паду родового ладу)1.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що перший 
етап зародження та розвитку альтернативних способів вирі-
шення спору виник ще за часів існування первісного суспіль-
ства, тобто його можна назвати дохристиянським періодом, 
коли посередництво та арбітраж не тільки стають природнім 
способом подолання супречностей, а й засобом встановлення 
порядку та стабільності2.

Наступний, так званий другий, період християнського се-
редньовіччя відзначається тим, що на рівні з світськими суда-
ми починають своє становлення суди церковні. Особливою 
різницею між шляхами подолання суперечностей між мир-
ською та церковною владою була різна мета: головною метою 
світської влади було запобігання насильства та використан-
ня сили при подоланні конфліктів, натомість влада церков-
на ставила на меті схиляння конфліктуючих сторін до спра-
ведливого миру задля людського порятунку душі. Конфлікти 
як у сім’ях, так і між ними вирішувалися за допомогою церков-
них судів, що мали на чолі єпископів, пап та інших священнос-
лужителів. Такі суди користувалися великим моральним впли-
вом та авторитетом. Суспільство за вирішенням спору зверта-
лося до церкви, священнослужителі якої користувались схва-
ленням та допомогою імператорів Римської імперії3.

У період середньовіччя, з прийняттям європейськими наро-
дами християнства та розвитком писемності, звичаєве право 
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було закріплене в письмових документах та містило норми 
про відшкодування заподіяної шкоди: зокрема, «Салічна прав-
да», а через чотири століття й «Руська правда», містили поло-
ження стосовно точного розміру грошових сум, що підляга-
ють сплаті за різні правопорушення й за заподіяння різного 
роду збитків особі та майну, які раніше визначити було вкрай 
складно. Так система була відома й англосаксонському пра-
ву, де вона мала назву bot1. У «Саксонському зерцалі» – джере-
лі права Німеччини XIII ст. – також відображено принцип від-
шкодування шкоди. Згідно зі ст. 14 Книги II «Земського права», 
у разі необережного вбивства та вбивства в умовах необхідної 
оборони судова справа, як правило, обмежувалася добровіль-
ними угодами про відшкодування збитків потерпілій стороні2.

В Європі перші спроби вирішити спори за допомогою меді-
ації були зафіксовані відповідними письмовими згадками про 
це у IX ст. У ті часи медіація найчастіше слугувала способом ви-
рішення політичних конфліктів, пов’язаних із спорами між па-
нуючими династіями або сім’ями3.

XI ст. – час відродження ідеї права і підвищення ролі судо-
вого розгляду спорів. Формується канонічне приватне право 
та система торговельного права. Посередництво розвивало-
ся й у врегулюванні торгових суперечок. У ХІ–ХІІ столітті в Єв-
ропі відбулося суттєве зростання торгівлі, з’явилася професія 
купців. Інтереси стабільного розвитку торгівлі вимагали як 
зрозумілих і чітких правил торгівлі, так і наявності механіз-
мів оперативного вирішення і врегулювання спорів. Розвиток 
пересувних ярмарків сприяв зростанню числа торгових супер-
ечок. Вироблення правил торгівлі та розв’язання спорів від-
бувалося на ярмарках у великих торгових центрах (у Шампа-
ні, Ліоні, Анвер, Генуї). Самі комерсанти виступали як арбітри 
та примирителі у врегулюванні торгових спорів. Так з’явився 
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і комерційний арбітраж. Крім ярмарків, традиційним місцем 
для ведення переговорів з урегулювання суперечок, пов’я-
заних з веденням професійної діяльності, були гільдії і цехи1.

Цікаво зазначити, що у судах багатьох європейських дер-
жав (зокрема Англії) у ХІІ–ХІV ст. регулярно проводилися так 
звані dies amori (дні примирення). Ці дні суди повністю при-
свячували проведенню заходів щодо примирення сторін2. 
У 20-ті рр. XII ст. в Англії в підручнику з права, відомому як 
«Закони Генріха І», одним із основних принципів був такий: 
«Pactum legem vincit et amor judicium» – угода перевищує право, 
а мир – судове рішення3.

Серед збережених письмових джерел найбільш ранньою 
є  гадка про вирішення за допомогою медіації спору між спад-
коємцями Карла Великого. Медіатором у цьому спорі став ко-
роль Людовик Німецький. Пізніше, у 1339 р., медіацію впер-
ше почали чітко відмежовувати від судового та арбітражного 
вирішення спору. На підтвердження цього зберігся лист Папи 
Бенедикта XII, у якому він написав про те, що отримав про-
хання допомогти вирішити спір між королем Англії Едвардом 
III та королем Франції Філіпом VI. При цьому королі просили 
його посприяти позасудовому вирішенню спору та виступити 
не суддею або арбітром, а медіатором та спільним приятелем 
обох сторін4.
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У середньовічній Франції процедури примирення також 
були головним способом урегулювання спорів. Прикладом 
може стати південь середньовічної Франції, Прованс, а також 
статути міст Арля, Марселя, Ніцци та Авіньйону в XIII – XIV ст., 
які передбачали мирне врегулювання спорів між громадяна-
ми, наприклад, у конфліктах між близькими родичами. Прин-
цип мирного врегулювання спорів базувався на компенсації 
шкоди1 та відбувається за допомогою духовенства, дворян, но-
таблів, тобто знову ж таки найавторитетніших осіб2. Основ-
ний кодифікований акт того часу – Кодекс Етельреда – вста-
новлював: «Якщо в людини є вибір між примиренням та пра-
вом, і вона обирає мирову угоду, то вона (мирова угода) буде 
мати таку ж саму обов’язкову силу, що й судове рішення»3.

Схожі норми були закріплені в джерелах права Угорщини, 
Німеччини, Польщі, Сербії, Франції, Чехії, Швеції в ХIII–ХIV сто-
літтях4. У нотаріальних реєстрах департаментів Овернь і Лан-
гедоку були знайдені тексти мирових угод (accordsprives), 
складених у XVIII столітті. Ними можна було врегулювати на-
віть справу про вбивство, коли сільська громада, з’ясувавши, 
що вбивство мало поважну причину, бажала уникнути втру-
чання суду і сприяла примиренню сімей5. До середини XVIII 
століття інститут суддів-примирителів (faiseurs depaix) широ-
ко застосовувався у Голландії6.

Основні принципи здійснення медіації були вперше сфор-
мульовані у 1644 році. Один із медіаторів, який сприяв укладен-
ню Вестфальського миру, що завершив Тридцятирічну війну, 
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отримав письмові вказівки від Папи, у яких той описував такі 
засади медіації, як нейтральність та безсторонність медіатора 
і конфіденційність1. Окрім цього, медіація у Європі застосову-
валась також для мирного залагодження конфліктів між гро-
мадянами та владою, а також як спосіб вирішення спорів, що 
виникали із торговельних відносин2.

Більш детально процедуру примирення розглянемо на 
прикладі французького двохсотлітнього досвіду застосування 
інституту мирової угоди, який був закріплений у Цивільному 
кодексі Франції 1804 року, який увійшов в історію під назвою 
«Кодекс Наполеона». Так, головним завданням інституту ми-
рових судів у Франції було примирення сторін, а додатковим – 
вирішення незначних майнових спорів3. Першочергово сторо-
ни зверталися саме до мирових суддів, головним завданням 
яких було примирення, лише якщо мировим суддям не вда-
валося вирішити конфлікт мирними шляхом та домовленос-
тями, сторони могли звертатися до суду з відповідним позо-
вом4. Тільки після проходження процедури примирення у ми-
рового судді і в разі її невдачі можна було звертатися з позовом 
до суду. Мировий суддя видавав акт про проведення процеду-
ри примирення. За наявності цього акта можна було подава-
ти позовну заяву. Процедура судового примирення була закрі-
плена в частині 2 Цивільного процесуального кодексу Фран-
ції, який набрав чинності в 1807 році. Цікаво звернути ува-
гу на те, що закон забороняв юристам брати участь у прими-
ренні як представникам або консультантам сторін, вважалося, 
що юристи лише заважають досягненню миру між сторонами. 
Така логіка зрозуміла: під час примирення суперечка врегу-
льовується відповідно до інтересів сторін, а не до їхніх прав, і, 
крім того, юристів підозрювали в матеріальній зацікавленості 
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1 Меdіасjе. Теогіа і ргакtука / pod red. Е. Gmurzyńska, R. Могек. Warszawa: 
Wolters Kluwer. 2018. S. 35.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 110.

3 Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та ін-
ших державах. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 31.

4 Прущак В. Є. Історичні аспекти розвитку альтернативних способів вирі-
шення спорів. Часопис цивілістики. 2019. Випуск 34. С. 91.
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продовження спору та тривалому судовому розгляді, оскільки 
від цього залежав розмір їх винагороди. Згодом Конституційні 
збори вирішили, що примирення має застосовуватися не лише 
в мирових судах, а у всіх без винятку1.

У XIX столітті відбулося усвідомлення того, що не слід на-
магатися врегулювати всі спори мировою угодою, оскільки 
є суперечки, які доцільніше вирішувати в судовому порядку. 
У цивільне процесуальне законодавство були внесені істотні 
зміни: встановлювалося, що спроба примирення не вимага-
ється у провадженні справи другої інстанції; між сторонами, 
не здатними до мирової угоди; в справах, які не можуть бути 
припинені миром. Обов’язкова процедура примирення не за-
стосовувалася у справах, що вимагають швидкого вирішення. 
Було знято заборону юристам бути повіреними в процедурі 
примирення2.

Можливо, першим за часом і одним із найбільш перекона-
них противників обов’язкової процедури примирення був ві-
домий англійський юрист і філософ Ієремія Бентам. Він ствер-
джував, що примирителю неодмінно доведеться вислуховува-
ти сторону, заглиблюватися в усі обставини справи, що при-
зведе до затягування процесу і фактично до подвійного судо-
вого розгляду. Бентам виділяв такі виняткові випадки, коли 
доречним є укладення мирової угоди: витрати судового роз-
гляду перевищують цінність предмета спору, а у правопозива-
ча немає твердих підстав; суперечка виникає між родичами чи 
сусідами. «Поза цими випадками, – вважав він, – мирова уго-
да становить відмову у правосудді, а держава повинна гаран-
тувати сторонам повне правосуддя, а не правосуддя наполо-
вину». Бентам вважав, що, якщо сторони бажають примири-
тися, вони досягнуть цього і без судді і тому функція прими-
рення для судді зайва3. Інститут мирової угоди був включений 
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1 Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Ев-
ропе и США. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2004. № 1. С. 173.

2 Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та ін-
ших державах. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 32.

3 Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Ев-
ропе и США. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2004. № 1. С. 173.
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до Цивільного кодексу Франції 1804 року, де йому був при-
свячений окремий титул у книзі третій «Про окремі способи, 
якими набувається майно». Натепер процедура примирення 
обов’язкова в суді дрібних позовів, у раді примирення, у сімей-
ному суді у справах розлучення (ст. 252 ЦПК Франції). У разі 
не проведення спроби примирення рішення суду може бути 
визнано недійсним1.

Із другої половини ХІХ ст. до початку Другої світової війни 
відбувається розвиток права, в т.ч. у частині регулювання при-
мирних процедур. У цей період у міжнародних правових ак-
тах регламентуються добрі послуги, переговори, посередни-
цтво, арбітраж та інші способи мирного вирішення міжнарод-
них конфліктів. Зокрема, відповідні положення було закріпле-
но в Гаазьких конвенціях про мирне розв’язання міжнародних 
зіткнень 1899 і 1907 років, а пізніше – у ст. 33 Статуту ООН2.

У 30-х роках ХХ ст. посередництво почало застосовуватись 
у США переважно для вирішення трудових спорів. Водночас 
значні кроки щодо забезпечення широкого застосування спо-
собів вирішення спорів на засадах примирення були вчинені 
державами лише в другій половині ХХ ст. У результаті усклад-
нення суспільних відносин і зростання чисельності населення 
в 60-і роки XX століття у США криза судової системи обумови-
ла необхідність розвитку альтернативних судовій способів ви-
рішення правових спорів, у т. ч. посередництва, та їх перехід 
на якісно нову професійну основу3.

У 60–70-ті роки ХХ ст. способи альтернативного вирішен-
ня спорів почали активно розвиватись у Великобританії, Ка-
наді, Австралії. З 80–х років ХХ ст. відповідні тенденції поча-
ли спостерігати і в інших країнах Європи: Австрії, Німеччині, 
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М., 2010. 22 с.; Миколаєнко Я. Ю. Гаазькі конвенції 1899 та 1907 рр. про 
мирне вирішення міжнародних суперечок. Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету. 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 179–181.

3 Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, 
Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.]; під ред. У. Хелльманна, 
Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права, 2017. C. 30.
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Данії, Швеції, Франції, Нідерландах, Ірландії, Іспанії та Італії. 
У цей же період для багатьох країн істотною складовою систе-
ми кримінального правосуддя стало відновне правосуддя. Піз-
ніше активізувався рух за впровадження програм примирен-
ня у Східній Європі та країнах СНД. Прийняття Погоджуваль-
ного регламенту ЮНСІТРАЛ (1976), схваленого Резолюцією 
Генеральної асамблеї ООН 35/52 (1980); Рекомендації R (81)7 
Комітету міністрів Ради Європи щодо полегшення доступу до 
правосуддя від 14 травня 1981 р., якою державам-членам ре-
комендувалось вживати заходи щодо заохочення примирен-
ня сторін конфлікту; № (98) 1 щодо медіації в сімейних пи-
таннях від 2 січня 1998 р.; Rec (2001) 9 щодо альтернатив су-
довому розгляду між адміністративними органами влади 
і при-ватними сторонами від 5 вересня 2001 р.; Зеленої книги 
з питань альтернативного вирішення спорів у цивільному і ко-
мерційному праві, Типового закону про міжнародну погоджу-
вальну процедуру та низки інших рекомендацій і директив ста-
ло важливим стимулом для розробки внутрішньо державних 
правових актів у цій сфері1.

§ 1.3. Ґенеза української моделі альтернативних 
способів вирішення спорів 

Розвиток альтернативних способів вирішення спорів 
в Україні загалом є складним і довготривалим процесом та за-
лежить від багатьох факторів. Зокрема, одним із основних чин-
ників, що безпосередньо впливають на поширення медіації в 
Україні та довіру суспільства до цієї процедури, є національні 
особливості, а також правові традиції, до яких належать і тра-
диції вирішення спорів. Передусім варто звернути увагу на те, 
що правова система України формувалась під впливом романо-
германської правової традиції. Таким впливом обумовлений 
поширений у суспільстві підхід до вирішення спорів. Українці 
традиційно розглядають процес вирішення спору як боротьбу 
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або суперництво, результат яких обмежується двома варіан-
тами: одна сторона завжди отримує бажаний результат, а дру-
га – залишається у невигідному становищі (у США такий підхід 
окреслюється усталеним терміном «win-lose strategy»). Указа-
не розуміння спору його сторонами цілком узгоджується із ти-
повою для романо-германської правової сім’ї інтерпретацією 
функцій суду, згідно з якою саме судові органи володіють най-
більшим обсягом повноважень щодо вирішення спорів. Крім 
того, характерною рисою романо-германської правової тради-
ції є довіра до судової гілки влади, а також авторитетність суд-
дів, яким у судовому процесі відводиться домінуюча роль1.

Щодо існування традицій процедур примирення на те-
риторії нашої держави, то найдавніші згадки можна знайти в 
джерелах права часів Київської Русі. Як зазначає Н. В. Нестор, 
правові норми «Руської правди» закріплювали можливість 
заміни кровної помсти грошовим викупом за образу. Дослід-
ниця тлумачить цю норму як доказ зародження примирен-
ня на українських землях2. Такої ж думки дотримувався і вче-
ний А. М. Ященко, вважаючи, що саме встановлення компен-
сації скривдженому та своєрідна домовленість між кривдни-
ком та скривдженим є прикладом зародження примирення 
та компромісу як засобів врегулювання соціально-правового 
кон флікту3.

Іншої точки зору дотримується А. М. Гриб, який вважає, 
що «не можна розглядати компенсаційні санкції норм «Русь-
кої правди» як примирну процедуру. Адже компенсація зав-
даної шкоди є не зародком примирення, а зародком віднов-
ного (компенсаційного правосуддя), бо за завдані моральні 
та, можливо, фізичні страждання, за вербальну образу, одна 
із сторін конфлікту отримує грошові відшкодування, але така 
компенсація відбувається не за угодою сторін, а за рішенням 
суду. Отже, відсутній наріжний камінь примирної процедури – 
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1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
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активність сторін у вирішенні ними спору»1. Д. Л. Давиденко 
схильний вважати, що установлення грошового еквіваленту 
правопорушення полегшило проведення переговорів з урегу-
лювання спорів. Норми «Руської правди» не дають інформації 
про те, як, у який спосіб та за чиєю ініціативою відбувалося 
відшкодування завданої шкоди і чи у такому випадку був кон-
флікт вичерпаний чи ні2.

Аналізуючи морально-правові засади та соціально-
політичний лад того часу, В. Є. Прущак також робить висно-
вок про те, що інститут примирення не повною мірою розви-
вся та підтримувався суспільством Київської Русі, адже кров-
на помста потерпілого (або його родичів) кривднику вважала-
ся благородним ділом, проте правові норми «Руської правди» 
не надавали вичерпної інформації про те, як, у який спосіб та 
за чиєю ініціативою має відбуватися відшкодування завданої 
шкоди, і чи у такому випадку буде конфлікт вичерпано повною 
мірою чи ні, а тому і випадки примирення скоріш були винят-
ками, аніж правилом3.

На думку Р. В. Карпенка, практика примирення просте-
жується у політичній історії Київської Русі. Прикладами по-
передження конфліктних ситуацій завдяки договірному вре-
гулюванню відносин є такі інститути влади, як співправлін-
ня князів та князівські з’їзди (снеми). Як відомо, після смерті 
Володимира Великого між його нащадками розпочалася бра-
товбивча війна. Її завершення пов’язують із досягненням 
компромісу між Ярославом і Мстиславом, ініціатором якого 
виступив останній. «Літопис руський» так описує цю подію: 
«І послав Мстислав услід за Ярославом (посла) говорячи: 
«Сиди ти на столі своїм у Києві, оскільки ти єси старший брат, 
а мені хай буде ся сторона». Та не одважувався Ярослав у Київ 
іти, допоки вони оба (не) замирилися. І сидів Мстислав у Чер-
нігові, а Яро слав у Новгороді, а в Києві сиділи мужі Ярославо-
ві». У 1026 р. «Ярослав зібрав воїв многих, і прийшов до Києва, 
______________________________________________

1 Прущак В. Є. Історичні аспекти розвитку альтернативних способів вирі-
шення спорів. Часопис цивілістики. 2019. Випуск 34. С. 92.

2 Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры и арбитраж в Древней Гре-
ции. Третейский суд. 2010. № 5. С. 160.

3 Прущак В. Є. Історичні аспекти розвитку альтернативних способів вирі-
шення спорів. Часопис цивілістики. 2019. Випуск 34. С. 92.



33

і вчинив мир з братом своїм Мстиславом коло Городця (Пісоч-
ного). І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв 
сю сторону. А Мстислав – ту. І стали вони оба жити в братолюб-
стві, і перестали усобиця і заколот, і була тиша велика у зем-
лі Руській». У цьому уривку з літопису чітко вказано на проце-
дуру укладення угоди про примирення: її ініціював Мстислав, 
а результатом став територіальний розподіл владних повнова-
жень між братами-князями, який мав силу аж до смерті Мстис-
лава. Цю зустріч Ярослава і Мстислава вважають першим кня-
зівським з’їздом. О. С. Щавельов так відтворює про цедуру кня-
зівських з’їздів, що склалася стихійно: домовленість про збо-
ри; «стояння», тобто зайняття очікувальної позиції на міс-
ці проведення з’їзду (як правило, це було село або невелике 
місто); обговорення питань, що виносились на з’їзд; укладен-
ня угоди (це було не завжди); спільний бенкет, інколи з розда-
чею подарунків1. Процедура медіації у сучасних правових сис-
темах теж складається із цих стадій: ініціатива; угода про пе-
редачу справи на медіацію; попередні зустрічі; зустріч сторін; 
укладення угоди. Незвичною для сьогодення формою закріп-
лення угоди про примирення було хресне цілування. Христи-
янська релігія забороняла клятви як рудимент язичництва. 
Натомість цілування хреста на знак дотримання укладеної 
угоди, надання обіцянки розглядалось, по-перше, як символ 
миру та любові між князями, по-друге, як ритуал відвернення 
диявольських лестощів та ненависті2.

М. Я. Білак, розглядаючи питання створення в Україні 
умов, необхідних для розвитку способів альтернативного ви-
рішення спорів, вказує на такі специфічні національні право-
ві традиції, які вже сьогодні мали би сприяти пошуку альтер-
нативи судовому вирішенню спору, як договірна форма вирі-
шення спорів за посередництва третейського суду3. Основним 
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завданням на території Київської Русі третейського суду було 
сприяння припиненню ворожнечі між конфліктуючими сто-
ронами. Це завдання частково відображає і сама назва третей-
ського суду тих часів − «compromissum». Староруські третей-
ські суди існували у таких формах: 1) третейський суд із супер-
арбітром, функції якого часто виконував митрополит; 2) тре-
тейський суд без суперарбітра, до складу якого входило де-
кілька осіб, на чолі яких стояв ігумен; 3) мировий ряд − досить 
поширена форма вирішення спорів за допомогою мирової уго-
ди. Рішення третейських суддів за староруським правом було 
лише думкою (sententia) і одразу повідомлялось сторонам1.

В. Є. Прущак, аналізуючи історичний досвід, також зазна-
чає про таку альтернативну процедуру примирення, що існу-
вала у ХІV ст. на території Київської Русі, а саме – у Великому 
Новгороді, як «мировий ряд». Науковець зазначає, що це був 
один з найперших прообразів примирення шляхом залучення 
нейтрального посередника на території Староруської держа-
ви. Так, рядці з числа «добрих людей» мали на меті примири-
ти конфліктуючі сторони через досягнення полюбовної угоди, 
що базувалася на взаємних поступках, як однієї з головних за-
сад примирення, та закріплювалася у докончальній грамоті2.

Основним джерелом права, що діяло на значній території 
України протягом ХVI–XVII століть, під час влади Литовсько-
го князівства, а згодом Польського королівства, були Литов-
ські статути 1529, 1566, 1588 рр., у яких також була передба-
чена можливість примирення сторін. «Єднанням» (таку на-
зву мало примирення) могли закінчуватися майнові, земельні, 
а також кримінальні справи. Артикул 12 розділ ІХ передбачав 
звільнення ґвалтівника від смертної кари через примирен-
ня, якщо зґвалтована ним жінка «захотіла його собі за чолові-
ка мати». «Єднання» укладалось у письмовій формі, підпису-
валось і засвідчувалось печатками свідків (сторонніх людей). 
Спір, залагоджений єднанням, не підлягав переданню до суду; 
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у разі звернення до суду з питанням, яке було врегульоване 
єднанням, позивач підлягав грошовому стягненню у вигля-
ді сплати відповідачу сім кіп грошей, судді – двох кіп грошей, 
і підсудку – копи грошей1.

«Єднання» могло укладатися за посередництвом полю-
бовного суду, судді якого призначали самі сторони, що нага-
дує інститут третейського розгляду. Разом із тим полюбов-
ний суд міг не тільки виносити рішення як третейський суд, 
але й сприяти виробленню рішення самими сторонами, чим 
наближався до ролі посередника-медіатора у врегулюванні 
конфлікту. За результатами розгляду полюбовний суд ухва-
лював компроміс (мирову угоду) сторін конфлікту, підписа-
ний сторонами і засвідчений печатками суддів лист2. Комп-
роміс підлягав обов’язковому виконанню, інакше сторона, 
зобов’язання на користь якої не виконано, могла звернутися з 
позовом до земського суду. Земський суд перевіряв законність 
полюбовного суду та його рішення, підписи та печатки сторін 
на виданому судом листі, у разі відповідності закону залишав 
рішення чинним, а в іншому – скасовував та виносив закон-
не рішення. Козацьке право, як правило, не мало нормативно-
го виразу в окремих документах, а мало звичаєвий характер 
та було згідно зі «стародавнім звичаєм словесним правом 
і здоровим глуздом»3.

Як зазначає Д. І. Яворницький, акти судових козацьких 
справ указують на визнання запорожцями права договору 
між товаришами. Тобто сторони кримінального чи цивіль-
ного конфлікту могли завершити судову справу шляхом при-
мирення й укладення відповідного договору про це. Інститут 
примирення та договору між сторонами був поширений у ви-
падках завдання тілесних ушкоджень, майнових злочинах4. 
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Примирення не тільки допускалось, а й заохочувалось пред-
ставниками козацької судової системи. Паланкові судді, курін-
ний отаман та суд, кошовий отаман як остання інстанція на-
магались примирити конфліктуючі сторони, фактично вико-
нуючи роль медіаторів. В актовій книзі Стародубського град-
ського уряду за 1693 рік є запис про досягнення примирення 
за участю медіаторів між Костем Давидовим та Яковом Рад-
ковим, який його побив. У тексті документа вживається сло-
во «медіатор», що свідчить про знайомство урядовців з джере-
лами магдебурзького (міського) права та його використання1.

Третейські суди також активно діяли з другої половини 
XVII і до XVIII ст. на території Лівобережної України. Такі суди 
сприяли роботі Генеральної військової канцелярії та Гене-
рального військового суду, вирішуючи нескладні спори та схи-
ляючи сторони до примирення2.

У XVIII ст. був розроблений проект Кодексу «Права, за яки-
ми судиться малоросійський народ». Хоч цей Кодекс так і за-
ли шився проектом та не був схвалений Сенатом, все одно ви-
користовувався як якісний збірник правових норм XVIII сто-
ліття3. «Права, за якими судиться малоросійський народ» ви-
значили два види примирення: за посередництвом мирите-
лів, обраних сторонами (полюбовний суд), та без посередни-
цтва мирителів. Мирителі обиралися сторонами. «Урядники 
графські» – представники місцевої влади – також могли ви-
ступати мирителями. «Спорні сторони» давали письмове 
зобов’язання не переслідувати мирителів у разі незгоди з їх-
нім рішенням. Рішення «полюбовного суду» не мало виходи-
ти за межі прохань та чолобитних спірних сторін, і навпаки, 
опустити щось з вимог, не повинно було суперечити справед-
ливості та совісті та містити гарантії виконання у вигляді по-
руки або штрафу (пункт 3 артикулу 25 глави VІІ). Чітко вка-
зувалося, у яких випадках укладення угоди про примирення 
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між потерпілим та обвинуваченим виступає обставиною, що 
пом’якшує покарання. Не допускалося укладення угоди щодо 
умисних злочинів, міра покарання за які передбачала смерт-
ну кару або тюремне ув’язнення (пункт 9 артикулу 25 глави 
VІІ). Примирна угода (укладена без посередників) та приго-
вор мирительський (укладений за допомогою посередників) 
з дотриманням необхідних вимог змісту і форми вважалися 
юридичним фактом, що припиняв спір. Апеляція на рішення 
«полюбовного суду» не допускалася (пункт 11 артикулу 25 
глави VІІ). «Права, за якими судиться малоросійський народ», 
і зокрема, інститут примирення, в тому числі за допомогою 
посередників, мали широке застосування на українських зем-
лях наприкінці ХVІІІ і на початку ХІХ століть. Зникла ця прак-
тика з приходом радянської влади та запровадженням радян-
ського права. Підводячи підсумки розвитку примирних проце-
дур на сучасному етапі, слід відзначити основні нововведен-
ня порівняно з попередніми періодами. Посередництво пере-
творилося на самостійну професію. Якщо раніше роль посе-
редників виконували особи, які володіли насамперед висо-
ким соціальним статусом, авторитетом і повноваженнями для 
винесення обов’язкового для сторін рішення, то тепер час-
то посередниками стають особи, авторитет яких ґрунтуєть-
ся єдино на їхньому досвіді і знанні, а головне – спеціальних 
навичках з урегулювання спорів. Посередництво виділилося 
з арбітражу. Сформувався й розширюється світовий ринок посе-
редницьких послуг. Внаслідок переходу процедур примирення 
на професійну основу вони стали різноманітнішими й ефек-
тивнішими. Тепер умови врегулювання спору ґрунтуються на 
інтересах сторін. Узяв гору прагматичний підхід: більшість 
дослідників і практиків вважають, що метою процедур при-
мирення є не справедливість або матеріальна істина, а доціль-
ність, вигода для сторін спору. Посередництво (медіація), при-
мирення стало частиною судового розгляду. Суди стали виділя-
ти працівників апарату для виконання функцій примирителя 
або направляти сторони до професійних посередників. У бага-
тьох країнах з’явилося законодавство, що регулює процедури 
примирення. З’явилися корпоративні багаторівневі програ-
ми управління конфліктами, особливо у довгострокових про-
ектах. Так, багато великих західних компаній дотримуються 
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такої послідовності роботи з комерційними конфліктами: пе-
ріодичні перегляди договорів для попередження суперечок – 
переговори – медіація (посередництво) – незалежний екс-
пертний висновок – рекомендаційний арбітраж – повномасш-
табний арбітраж1.

Подальший розвиток примирних процедур як альтерна-
тива судовому процесу історики пов’язують з виникненням 
системи комерційних судів, що досить ефективно розвивала-
ся у Російській імперії. Саме в Одесі, як в місті, де розвиток тор-
гівлі за допомогою залучення іноземців був на найвищому рів-
ні, 10 березня 1808 року за ініціативою знаменитого губерна-
тора Новоросійського краю герцога Дюка де Ришельє почи-
нає функціонувати перший комерційний суд, основною фор-
мою роботи якого стає саме примирна процедура врегулю-
вання спору, а підґрунтям роботи – прийнятий перший росій-
ський статут комерційного суду. У подальшому такі суди поча-
ли функціонувати у Феодосії й Ізмаїлі, а згодом у таких круп-
них містах, як Кишинів, Москва та Петербург2.

У 1995–1997 роках у багатьох регіонах України перші орга-
нізації почали впроваджувати медіацію для вирішення різних 
видів спорів: трудових, комерційних, споживацьких, шкіль-
них, сусідських тощо. У 1997 році в Одесі відбулося застосу-
вання медіації у цивільному процесі, що свідчить про впро-
вадження цієї процедури у співпраці із держаними органами 
та її визнання3.

З метою протидії промисловим страйкам у 1998 році Уряд 
України за підтримки фінансованого USAID проекту ство-
рив нове урядове агентство – Національну службу посеред-
ництва і примирення, що була підзвітна лише Президентові 

______________________________________________

1 Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Ев-
ропе и США. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2004. № 1. С. 167; Карпенко Р. Історичні передумови впровадження меді-
ації в Україні та інших державах. Підприємництво, господарство і право. 
2020. № 4. С. 33−34.

2 Прущак В. Є. Історичні аспекти розвитку альтернативних способів вирі-
шення спорів. Часопис цивілістики. 2019. Випуск 34. С. 93.

3 Водоп’ян Т. В. До питання історії розвитку медіації в Україні. Приватне 
право і підприємництво. 2020. Вип. 20. С. 47.
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України та уповноважена сприяти врегулюванню колективних 
трудових спорів1.

Одним з перших значних проектів з медіації в Україні 
можна назвати проект за фінансової підтримки USAID (1997–
1999 рр.), в рамках якого по всій території держави було 
створено місцеві центри медіації, здійснювалася підготовка 
медіаторів2.

Значним етапом в розвитку примірювальних процедур 
в Україні стала діяльність Українського центру порозумін-
ня, створеного у 2002 році. Ця організація проводила робо-
ту щодо впровадження медіативних процесів у кримінальне 
судочинство. Відбувалася значна діяльність щодо впроваджен-
ня відновного правосуддя. Цією організацією було створено 
15 україн ських громадських організацій. Український центр по-
розуміння було реорганізовано в Інститут миру і порозуміння 
у 2012 році3.

У 2006 році в Україні відбулося визнання на державному 
рівні необхідності такої процедури, як медіація, про що йдеть-
ся в Указі Президента України «Про Концепцію удосконален-
ня судівництва для утвердження справедливого суду в Укра-
їні відповідно до європейських стандартів». Одним із завдань 
цієї концепції виступає «створення можливостей для розви-
тку альтернативних, тобто позасудових, способів розв’язання 
спорів4.

З 2010 року у Верховній Раді було зареєстровано 13 зако-
нопроектів про медіацію: проєкт Закону України «Про ме-
діацію» від 17.12.2010 року № 74815, проєкт Закону України 
______________________________________________

1 Кисельова Т. Інтеграція медіації в судову систему України : програмний 
документ, Рада Європи. Київ. 2017. URL: https://rm.coe.int/kyselova-t-
mediation-integartion-ukr-new-31-07-2017/168075c1e7 (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Водоп’ян Т. В. До питання історії розвитку медіації в Україні. Приватне 
право і підприємництво. 2020. Вип. 20. С. 47.

3 Там само.
4 Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедли-

вого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Прези-
дента України № 361/2006 від 10 травня 2006 р. URL : http://www.zаkоn.
rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/361/2006 (дата звернення: 01.10.2020).

5 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2010 року № 7481. URL : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5RT00A.html (дата звернен-
ня: 01.10.2020).
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«Про медіацію» від 21.02.2011 року № 81371, проєкт Зако-
ну України «Про медіацію» від 05.04.2012 року № 103012, 
альтернативний проєкт Закону України «Про медіацію» від 
19.04.2012 року № 10301-13, проєкт Закону України «Про ме-
діацію» від 26.06.2013 № 2425а4, альтернативний проєкт від 
03.07.2013 року № 2425а-15, проєкт Закону України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України» (щодо введен-
ня процедури медіації) від 28.12.2014 року № 16666, проєкт 
Закону України «Про медіацію» від 27.03.2015 року № 24807, 
альтернативний проєкт Закону України «Про медіацію» від 
09.04.2015 року № 2480-18, проєкт Закону України «Про медіа-
цію» від 17.12.2015 року № 36659, альтернативний проєкт За-
кону Украї ни «Про медіацію» від 29.12.2015 року № 3665-110,
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 21.02.2011 року № 8137. URL : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6A100A.html (дата звернен-
ня: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 05.04.2012 року № 10301. URL : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7Y500A.html (дата звернен-
ня: 01.10.2020).

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 05.04.2012 року № 10301-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43208 (дата 
звернення: 01.10.2020).

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 26.06.2013 року № 2425а. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2425%D0%B0&sk
l=8 (дата звернення: 01.10.2020).

5 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 03.07.2013 року № 2425а-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47710 (дата 
звернення: 01.10.2020).

6 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни» (щодо введення процедури медіації) від 28.12.2014 року № 1666. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53239 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

7 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 27.03.2015 року № 2480. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

8 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 09.04.2015 року № 2480-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54758 (дата 
звернення: 01.10.2020).

9 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року № 3665. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

10 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 29.12.2015 року № 3665-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620 (дата 
звернення: 01.10.2020).



41

проєкт Закону України «Про медіацію» від 28.12.2019 року 
№ 27061, проєкт Закону України «Про діяльність в сфері медіа-
ції» від 05.07.2019 року № 104252. На жаль, жоден з цих законо-
проектів не був підтриманий народними депутатами.

У серпні 2019 року Міністром юстиції України в Сінгапурі 
було підписано Конвенцію Організації Об’єднаних Націй щодо 
медіації3. А 04.06.2020 року до Верховної Ради України був по-
даний новий проєкт Закону України «Про медіацію»4.

Р. О. Денисова, розглядаючи негативні фактори, що можуть 
гальмувати впровадження медіації в Україні, вказує на наслід-
ки насильницької радянської деформації національного світо-
гляду. У СРСР людина з дитинства виховувалась у дусі колек-
тивізму, що значною частиною населення бачилося як єдино 
можливий спосіб функціонування суспільства. На радянський 
колективізм накладався сільський менталітет, що вкупі дава-
ло гримучу суміш безініціативності й відсутності власної дум-
ки. Колективізм радянського розливу з’явився внаслідок від-
сутності приватної власності й приватних інтересів громадян 
і в результаті породив безідейне і люмпенізоване суспільство5.

Зараз, у постіндустріальному світі, колективізм швид-
ше шкідливий, ініціатива і власна думка сьогодні набага-
то корисніші та продуктивніші. Людина, яка сформувалась 
у радянській дійсності, часто агресивна, не має навичок 
приймати рішення, бо схильна до патерналізму, не вірить 
у свої сили та здібності (і щодо перемовин з іншими особами), 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 28.12.2019 р. № 2706. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67831 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про діяльність в сфері медіації» від 
05.07.2019 року № 10425. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=66139 (дата звернення: 01.10.2020).

3 United Nations Convention on International Settlement Agreements 
Resulting from Mediation. URL : https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en (дата звернен-
ня: 01.10.2020).

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

5 Денисова Р. О. Інститут медіації в Україні (національно-історичний ас-
пект). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 4. URL : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_11 (дата звернення: 01.10.2020).
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не довіряє щирості сторонніх осіб, які прагнуть їй допомог-
ти, підозрює як посередника, так і протилежну сторону у  лих 
намірах проти себе. Саме вказані реалії можуть слугува-
ти підґрунтям для пасивного опору запровадженню медіації 
в україн ському суспільстві, причому як з боку старшого, так 
і пострадянського поколінь, адже цьому може сприяти агре-
сивний безкомпромісний родинний світогляд. Тобто поши-
рення практики застосування медіації в Україні ускладнюєть-
ся наявністю в нашій культурі правової настанови на вирішен-
ня проблем з позиції сили чи влади та уникнення особистої 
відповідальності за те, що відбувається, тенденції шукати ви-
нного ззовні. З іншого боку, медіація має досить сприятливий 
ґрунт унаслідок такої особливості української самосвідомості, 
як велика значущість взаємовідносин між людьми1.

Р. О. Денисова також звертає увагу на певні прогалини в су-
часному вихованні новітнього покоління: зі школи не вчать 
тому, що кооперація (не плутати з колективізмом) приносить 
вигоду всім, а також тому, що причина має наслідок. Тому, коли 
діти виростають, то вони діють у рамках свого вузького его-
їстичного цілепокладання. Як наслідок, щоразу ми дивуємо-
ся, що нас хтось не зрозумів, недооцінив, не розкрив наш та-
лант, не пішов нам назустріч. А нічого дивного в цьому немає. 
Просто потрібно вивчати себе і навколишній світ. Розуміння 
породжує адекватність, адекватність – правильну дію, пра-
вильна дія – позитивний результат. Часто ми не намагаємося 
зрозуміти мотиви інших, щоб через усвідомлення їх інтересів 
діяти таким чином, щоб завдавати мінімальної шкоди своїм 
інтересам, а ще краще – примножувати їх2.

Незайвим буде згадати про насадження суспільству думки 
про суд як єдине місце розгляду суперечок. Неготовність ши-
роких верств населення сприймати медіацію як альтернативу 
державному судочинству викликана насамперед відсутністю 
об’єктивної інформації про можливості та переваги медіації. 
______________________________________________

1 Подковенко Т. О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання 
конфліктів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2009. Вип. 45. 
С. 34−35.

2 Денисова Р. О. Інститут медіації в Україні (національно-історичний ас-
пект). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 5. URL : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_11 (дата звернення: 01.10.2020).
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Основою всіх сумнівів щодо обґрунтованості та правомірності 
функціонування відновного правосуддя є загальні глобальні 
питання ставлення до права як феномену та соціального яви-
ща. Однак ламання стереотипів є вкрай важливим для сприй-
няття нетрадиційних, нестандартних підходів до вирішення 
соціальних конфліктів1.

Тож, з основних складнощів для тих, хто береться «привно-
сити медіацію» в життя українців, на думку вченої, можна ви-
різнити такі: по-перше, недовіра до підходу як такого. Україн ці 
ще дуже не довірливі один до одного. Тому можна припустити, 
що чимало з нас буде скептично ставитися до основного па-
раметру медіації – нейтральності посередника і конфіденцій-
ності процесу; по-друге, низька культура ведення перегово-
рів (знову-таки відбувається з низького рівня довіри), що зво-
диться до маніпуляцій і обману як основних інструментів до-
сягнення цілей. Ці інструменти зазвичай заважають у процесі 
медіації; по-третє, медіація може допомогти зберегти відноси-
ни і «зняти» болючі питання, але в умовах переважання корот-
кострокової вигоди над довгостроковими відносинами і репу-
тацією в сучасному українському суспільстві її застосування 
матиме багато практичних обмежень2.

Об’єктивно багато українців елементарно неосвічені щодо 
такого явища, як медіація, попри те, що й досить «просунуті» 
в сучасному світі. Тож необхідна популяризація медіації як та-
кої не тільки в науковій царині або в рамках підготовчих і тре-
нінгових центрів, медіатори повинні виходити на широкий за-
гал з метою ознайомлення з поняттям та механізмами засто-
сування медіації. В Україні існує проблема недостатнього за-
безпечення кількості професійних медіаторів, які б могли на-
давати послуги клієнту на якісному рівні. Виникла ситуація, 
в якій медіацією займалися в основному психологи, соціологи, 
соціальні працівники, які проходили спеціальні навчальні кур-
си з конфліктології. Для юристів – це порівняно нова площина 
______________________________________________

1 Геселев О. Зміна пануючого праворозуміння як обов’язкова умова впрова-
дження відновного правосуддя в Україні (філософсько-правовий аспект). 
Право України. 2010. № 3. С. 107–108.

2 Денисова Р. О. Інститут медіації в Україні (національно-історичний ас-
пект). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 5−6. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_11 (дата звернення: 01.10.2020).
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діяльності. Підготовка професійного корпусу медіаторів має 
стати обов’язком держави, адже розвиток приватної медіації 
зможе знизити рівень завантаженості судової системи1.

§ 1.4. Зарубіжний досвід альтернативних способів 
вирішення спорів 
Альтернативні способи вирішення спо-
рів у своїй сучасній формі зародилася 
в Сполучених Штатах Америки. Так, при-

міром, перші процедури медіації стосувалися сфери трудо-
вих прав. У 1947 р. при Трудовому департаменті було утворе-
но Федеральну службу медіації та примирення. Створення та-
кої Служби та популяризація медіації були досить актуальни-
ми на той час, оскільки завдяки досягненню консенсусу між 
працівниками та роботодавцями в ході медіації з’являлась ре-
альна можливість уникнути шкідливих наслідків страйків та, 
з іншого боку, забезпечити продуктивність праці. Вирішаль-
ними для розвитку медіації стали 60–70-ті рр. XX ст. Медіація, 
що фінансувалася з державного бюджету, більше не обмежу-
валась лише спорами у сфері трудових правовідносин. На під-
ставі Закону «Про громадянські права» 1964 р. було утворено 
дві важливі інституції, які значною мірою посприяли розвитку 
медіації. Однією з таких інституцій була Служба відносин між 
територіальними громадами (Community Relations Service) при 
Міністерстві юстиції. Одним із основних завдань Служби ста-
ло проведення медіації для вирішення конфліктів, пов’язаних 
із дискримінацією на підставі расової чи національної прина-
лежності. Окрім того, положення Закону «Про громадянські 
права» передбачали створення Комісії із дотримання рівно-
правності при працевлаштуванні (Equal Employment Opportunity 
Commission), яка здійснювала дослідження випадків дискримі-
нації працівників. Такі справи Комісія скеровувала до медіа-
ції. Одночасно із проведенням заходів, спрямованих на бо-
ротьбу із дискримінацією на державному рівні, розроблялися 
______________________________________________

1 Денисова Р. О. Інститут медіації в Україні (національно-історичний ас-
пект). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 6. URL : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_11 (дата звернення: 01.10.2020).
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програми поширення медіації на місцях. З початку 60-х рр. фе-
деральний уряд фінансово сприяв діяльності Центрів терито-
ріальної юстиції (Neighborhood Justice Centers), завданням яких 
було проведення безкоштовних або недорогих процедур ме-
діації для жителів відповідної дільниці1.

У сучасній юридичній літературі найпоширенішими є дві 
теорії щодо причин розвитку медіації в США. Відповідно до 
першої концепції рушійною силою для розвитку медіації ста-
ла криза правосуддя. Медіація була відповіддю на потребу сус-
пільства у забезпеченні швидкого, недорогого та ефективного 
вирішення спорів. Інша теорія підкреслює ідею про те, що саме 
ця процедура забезпечує громадянам кращий доступ до пра-
восуддя. Медіація дозволяє вирішити конфлікт з уникненням 
дорогих та довготривалих судових процедур2.

Окрім того, позитивний вилив на розвиток медіації в США 
здійснила активна участь юристів та суддів у процесі популя-
ризації цього способу вирішення спорів. Після впроваджен-
ня медіації до судової системи на законодавчому рівні суд-
ді окремих судів розпочали реалізацію пілотних програм роз-
витку медіації. У таких програмах саме юристи виступали ме-
діаторами, найчастіше на волонтерських засадах. Однак ви-
рішальним для подальшого поширення медіації став 1976 р. 
та проведення національної конференції імені Р. Паунда 
«Причини невдоволеності населення адмініструванням систе-
ми правосуддя в США», відомої як Паундська конференція. Два 
документи з матеріалів Паундської конференції становлять 
політичну платформу руху АВС у США та інших країнах світу. 
У своїй доповіді Верховний Суддя У. Бергер попереджав, що 
американське суспільство «досягло тієї точки, коли система 
правосуддя − як на рівні штатів, так і на федеральному рівні − 
______________________________________________

1 Moor Ch. W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. 
3rd Edition Revised. San Francisco : Jossey-Bass. 2003. P. 23, 25; Альтерна-
тивні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. Прити-
ка, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : Право, 
2019. С. 110−111.

2 Gmurzyńska E. Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie 
prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo 
C. H. Beck, 2007. S. 4−6; Альтернативні способи вирішення спорів : навч. по-
сіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. 
Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. С. 111.
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може буквально розвалитися на частини ще до кінця цього 
століття, незважаючи на значне збільшення кількості суддів 
і адміністраторів та величезні фінансові вливання». Він виді-
лив найсерйозніші проблеми судової системи − дуже високі су-
дові витрати, тривалі терміни розгляду справ, надмірна фор-
малізація процедур вимагають великих витрат на юридичне 
обслуговування громадян, і запропонував звернутися до не-
формальних альтернатив1.

Другим важливим документом стала доповідь професора 
Франка Сандера, який запропонував концепцію реформи су-
дової системи, за умовами якої справи, що надходять до суду, 
могли б бути вирішені не лише шляхом прийняття рішення 
суддею, але й за допомогою альтернативного вирішення спо-
рів (концепція multi-door courthouse)2. Ф. Сандера назвав свою 
ідею «будинок правосуддя з багатьма дверима» (у подаль-
шому він має перетворитися на Центр з вирішення спорів). 
У такому суді, на його думку, спеціальний службовець попере-
дньо переглядав би позови, що надійшли до суду, і пропону-
вав би сторонам обрати з безлічі варіантів такий метод вирі-
шення спорів, який найповніше задовольняв би їхні потреби 
в конкретному спорі3.

Оцінка спору спеціальним працівником цієї установи за та-
кими критеріями, як природа спору, стосунки між сторонами, 
______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному про-
цесі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 3. С. 60; Кисельова Т. Правове регулювання 
відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах. Право України. 
2011. № 11−12. С. 228; Крисюк Ю. П. Медіація як позасудовий спосіб вирі-
шення спорів: історія впровадження в зарубіжних країнах і перспективи 
для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія: Право. 2016. Випуск 38. Том 2. С. 155.

2 Меdіасjе. Теогіа і ргакtука / pod red. Е. Gmurzyńska, R. Могек. Warszawa : 
Wolters Kluwer. 2018. S. 7; Альтернативні способи вирішення спорів : навч. 
посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. 
Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. С. 112; Мамницький В. Ю., Белей О. В., 
Дулепа В. П. Медіація в цивільному процесі: перспективи запровадження 
в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 60.

3 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у 
зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11–12. С. 228; Березніцький 
Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду цивільних справ. 
Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 147.



47

ціна позову, витрати на різні способи вирішення спору 
та швидкість1, на думку вченого, має допомогти з’ясувати, 
які справи краще розглядати в судовому порядку, а які доціль-
ніше вирішити за допомогою інших способів АВС. Таким чином, 
звертаючись до будинку правосуддя, особа ніби потрапляє до 
першої кімнати, у якій знаходиться працівник, що допомагає 
обрати їй одну з декількох «дверей» до інших кімнат, де зна-
ходяться такі способи вирішення спорів, як: судовий розгляд; 
медіація; арбітраж; встановлення обставин (fact finding); ко-
місія арбітрів у справах з професійної недбалості (Malpractice 
Screening Panel); судовий розгляд; омбудсмен2. Варто зазначи-
ти, що модель «будинку правосуддя з багатьма дверима», за-
пропонована Ф. Сандером, протягом тривалого часу викорис-
товується у США та на практиці довела свою ефективність3. 
Як зауважується в літературі, подальша інституалізація АВС 
як окремого сегменту юридичної практики у зарубіжних краї-
нах мала наслідком певну приватизацію сфери відправлення 
правосуддя у цивільних справах та привела до існування про-
цесуального плюралізму в системі захисту цивільних прав, 
свобод та інтересів4.

Незважаючи на бурхливий розвиток АВС у зарубіжних 
країнах, аналіз літератури з окресленої проблематики до-
зволяє виснувати про відсутність єдиного підходу до ви-
значення змісту цього поняття. Одним із найбільш диску-
сійних залишається питання стосовно розуміння феноме-
ну «альтернативності». Щодо цього питання сформували-
ся декілька основних точок зору. По-перше, альтернатив-
ність може розумітися як можливість вибору між усіма спо-
собами вирішення спорів, враховуючи і судову форму. Так, 
Ф. Сандер зазначав, що альтернатива означає можливість вибо-
ру одного варіанта із багатьох, що дозволяє використовувати 
______________________________________________

1 Sander F. Varieties of Dispute Processing. The Pound Conference: Perspectives 
of Justice in the Future. Minnesota : West Publ. Co, 1979. P. 67, 72–79.

2 Sander F. Varieties of Dispute Processing. The Pound Conference: Perspectives 
of Justice in the Future. Minnesota : West Publ. Co, 1979. P. 84.

3 Kessler G., Finkelstein L. J. The Evolution of multi-Door Courthouse. Catholic 
University Law Review. 1988. Vol. 37, Issue 3. P. 577–590.

4 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 219−220.
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загальне для всіх процедур словосполучення «альтернатив-
ні методи вирішення спорів», враховуючи судовий розгляд1. 
О. І. Носирєва вважає, що у широкому розумінні альтернатив-
ність означає всі можливі способи правового врегулювання 
конфлікту, в тому числі судову процедуру, і можливість вибо-
ру одного з багатьох варіантів2. Це найширше поняття «аль-
тернативності», що дозволяє розглядати усі способи вирішен-
ня спорів як альтернативні один одному3.

По-друге, «альтернативність» розглядається з точки зору 
протиставлення державної судової форми захисту несудо-
вим формам. Зазначений підхід є найбільш поширеним у за-
рубіжній літературі. Так, Оксфордський словник визначає 
АВС як різноманітні методи вирішення цивільних спорів інак-
ше, ніж у звичайному судовому провадженні4. Аналогічне ви-
значення можемо знайти і в інших джерелах, де АВС розумі-
ється як альтернатива державному правосуддю та охоплює 
усі несудові способи вирішення спорів та врегулювання кон-
фліктів, наприклад, арбітраж, посередництво, міні-суд тощо. 
На таке розуміння поняття «альтернативності» звертає увагу 
і О. М. Спектор, зазначаючи, що зовнішнє поняття альтерна-
тивності полягає у можливості звернення за вирішенням спо-
ру або до органу державної влади (суду), або за допомогою од-
ного із способів АВС5. С. С. Сулакшин вважає, що до АВС слід 
ставитися як до системи, існуючої паралельно з офіційним 
правосуддям6.

______________________________________________

1 Sander, F. Dispute Resolution within and outside the Courts: an Overview of 
U. S. Experience. Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution. 
National Association of Attorneys General and ABA. 1990. P. 26.

2 Носырева, Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых спо-
ров в США : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.15. Воронеж, 2001. 65 с.

3 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 220−221.

4 Oxford dictionary of Law. Seventh Edition. Edited by Jonatan Law, Elizabeth 
A. Martin. Oxford University Press, 2009. P. 30.

5 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі 
Украї ни : монографія. К. : Фенікс, 2013. С. 36.

6 Альтернативные способы разрешения споров между субъектами пред-
принимательской деятельности / С. С. Сулакшин, Е. Э. Буянова и др. М. : 
Науч. эксперт, 2013. С. 53.
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По-третє, «альтернативність», на думку деяких авторів, 
полягає не у простому протиставленні державного судочин-
ства іншим несудовим способам вирішення спорів, а у проти-
ставленні змагальних процедур (до яких, окрім судового роз-
гляду, належить третейське судочинство (арбітраж)), проце-
дурам незмагальним, що засновані на примиренні сторін. Зва-
жаючи на це, поняття АВС не повинно охоплювати арбіт раж, 
який хоча і є альтернативою державному правосуддю, про-
те має наслідком вирішення спору з обов’язковим для ви-
конання рішенням. З цієї точки зору, він відмінний від бага-
тьох форм АВС, які засновані на консенсуальному, а не на зма-
гальному, процесі, часто із залученням третьої сторони. Саме 
таке розуміння вкладав у поняття «співіснуюче правосуддя» 
М. Капеллетті1.

По-четверте, «альтернатива» може розглядатися не лише 
щодо змагальних способів розгляду, а й щодо способів врегу-
лювання спорів, що не пов’язані із залученням третьої сторо-
ни, тобто процедурами, які хоча і є консенсуальними за сво-
єю природою, наприклад переговори, однак відбуваються 
без участі третіх осіб. Так, у «Зеленій книзі з альтернативно-
го вирішення спорів у цивільних та комерційних справах» аль-
тернативні методи вирішення спорів визначаються як позасу-
дові процеси вирішення спорів, що проводяться незалежною 
третьою стороною, за винятком арбітражу, що більш близький 
до квазісудових процедур. При цьому зі сфери АВС також ви-
ключаються процедури, що провадяться без участі третіх осіб, 
а також автоматизовані процедури, що не передбачають за-
лучення осіб, а відбуваються автоматично за допомогою 
технічних засобів2.

По-п’яте, «альтернативність» також може означати мож-
ливість вибору не між судовою та несудовими формами за-
хисту, а можливість вибору між різними способами АВС. Так, 
О. М. Спектор вважає, що у вузькому розумінні альтернатив-
ність означає можливість обирати серед кількох способів АВС 
______________________________________________

1 Cappelletti M. Access to Justice as a Theoretical Approach to Law and a Practical 
programme for Reform. South Africa Law Journal. Vol. 109, Issue 1 (February 
1993). P. 34.

2 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 221−222.
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усередині самої системи1. Суголосна позиція висловлюється 
і іншими авторами2.

О. С. Ткачук зазначає, що таке розуміння АВС засноване 
на західній правовій традиції. Що стосується вітчизняної на-
уки, то якщо дослідженню таких видів АВС, як третейське су-
дочинство та міжнародний комерційний арбітраж, традицій-
но приділялася значна увага вченими та практиками, то ак-
туалізація проблематики АВС як самостійної сфери юридич-
ної практики спостерігається лише останнім часом. У цьому 
контексті слід звернути увагу на те, що розуміння право суддя 
та його дос тупності, запропоноване у межах всесвітнього 
руху за доступність правосуддя та панівне у зарубіжних краї-
нах, значно розрізняється із розумінням феномену правосуддя 
у вітчизняній правовій доктрині, для якої невід’ємним є іма-
нентний зв’язок правосуддя із судовою владою та неможли-
вість здійснення правосуддя будь-якими органами, окрім су-
дових органів класичного типу, на що наголошувалося у попе-
редньому розділі цієї роботи3.

Наступна хвиля розвитку медіації припала на 80-ті рр. XX 
ст., підтвердженням чого є численні наукові праці з відповід-
ної тематики, а також розробка нових програм та курсів для 
вивчення альтернативних способів вирішення спорів на юри-
дичних факультетах. У 90-х рр. XX ст. медіація стала поширеним 
способом вирішення спорів. У 1995 р. з’явився перший випуск 
інформаційного видання у сфері медіації (Dispute Resolution 
Directory), яке містило вичерпну інформацію про організації, 
що проводять медіацію4. Сьогодні медіація в різних категоріях 
справ практикується в усіх судах5.
______________________________________________

1 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі 
Украї ни : монографія. К. : Фенікс, 2013. С. 36.

2 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 221−222.

3 Там само. С. 222−223.
4 Barrett J. T., Barrett J. P. A history of alternative dispute resolution: the story 

of a political, social, and cultural movement. San Francisco : Jossey-Bass. 2004. 
Р. 214; Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 112.

5 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 112.
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У 2001 р. був розроблений і прийнятий Уніфікований за-
кон США «Про медіацію». На початку XXI ст. у США вже існувала 
серйозна законодавча база для медіації, діяли сотні організа-
цій, що надають послуги АВС, практикували тисячі професій-
них медіаторів. У всіх без винятку штатах були засновані про-
грами судової медіації, які передбачали цілий набір моделей 
медіації − від добровільної до суворо обов’язкової1.

На відміну від США, де інститут медіа-
ції почав розвиватися ще в 70-х роках 
ХХ століття, у Великобританії, зокрема в 

Англії та Уельсі, медіація почала застосовуватися лише в 1989 
році за ініціативи декількох англійських юристів. Така ініціа-
тива була сприйнята досить скептично як суспільством у ці-
лому, так і професійними юристами2. Була створена ініціатив-
на група юристів, які вивчали питання щодо доцільності впро-
вадження медіації в систему цивільного правосуддя в Англії 
і Уельсі та проводили інформаційно-роз’яснювальну кампа-
нію. Вказані заходи призвели до того, що в 1989 р за підтрим-
ки Конфедерації британської промисловості, а також промис-
лових підприємств і провідних юридичних фірм Великобрита-
нії були засновані ADR Group у Бристолі і Центр ефективно-
го вирішення спорів у Лондоні (CEDR). У кінці 1990-х на ко-
шти уряду були проведені дослідження досвіду альтернатив-
ного вирішення правових спорів в інших країнах і соціологічні 
дослідження на предмет готовності англійської громадськос-
ті та бізнесу сприйняти новий інститут. Результатом цих до-
сліджень стали два Звіти Лорда Вульфа, і, нарешті, включен-
ня інституту медіації у Правила цивільного процесу 1999 р. Це 
слугувало каталізатором розвитку медіації в Англії та Уельсі3.

Великобританія

______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному про-
цесі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 3. С. 60; Кисельова Т. Правове регулювання 
відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах. Право України. 
2011. № 11–12. С. 228; Крисюк Ю. П. Медіація як позасудовий спосіб вирі-
шення спорів: історія впровадження в зарубіжних країнах і перспективи 
для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія: Право. 2016. Випуск 38. Том 2. С. 155.

2 Ивановская Н. В. Медиация в Англии и Уэльсе. Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2013. № 1. С. 130.

3 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 172−173; Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа 
В. П. Медіація в цивільному процесі: перспективи запровадження в Украї-
ні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 60.
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У Шотландію концепція медіації як способу альтернатив-
ного врегулювання спорів прийшла в 1980-х роках. В 1984 
році було утворено Шотландську службу сімейного примирен-
ня, пізніше було утворено ще декілька посередницьких орга-
нізацій. Втім, до початку 2000-х років, незважаючи на достат-
ню кількість посередницьких організацій і, відповідно, до-
ступність медіаційних послуг, у Шотландії не спостерігало-
ся значного прогресу у сфері застосування медіації. На дум-
ку дослідників, це пояснювалося низьким усвідомленням пе-
реваг медіа ції та відсутністю заохочення сторін правових кон-
фліктів з боку держави на звернення до позасудових способів 
врегулювання спору. Проте з 2001 р. спостерігається зростан-
ня кількості випадків звернення до медіації. При цьому наяв-
не усвідомлення медіації як інструменту управління конфлік-
том на ранніх стадіях його виникнення, до моменту звернен-
ня в суд. Певна підтримка медіації вже надходить і від шот-
ландських судів: судді почали пропонувати сторонам зверну-
тися до медіації, було проведено експериментальні програми 
присудової медіації в Едінбургському суді шерифа, суді шери-
фа в Глазго й в Абердинському суді шерифа1.

Медіація в Шотландії є винятково добровільною проце-
дурою. Нині медіаційні послуги незалежні від суду, проте суди 
Шотландії виконують певну роль у зверненні сторін до меді-
ації. Так, у справах щодо невеликих претензій та у спрощених 
судових провадженнях шериф повинен намагатися провести 
переговори та забезпечити врегулювання позову на першому 
(попередньому) слуханні справи (r. 9.2 (2) (b) Sheriff Court Act of 
Sederunt (Small Claim Rules) 20022. У сімейних справах у спорах 
щодо батьківських прав чи обов’язків суд, якщо вважатиме це 
доцільним, може направити сторони до акредитованого ме-
діатора на будь-якому етапі розгляду справи (rr. 33.22, 33А.22 
______________________________________________

1 Thomas McFarlane Mediation:TheFuture of Dispute Resolution in Contempo-
rary Scots Family Law. URL : https://www.abdn.ac.uk/law/documents/Media-
tion-TheFutureofDisputeResolutioninContemporaryScotsFamilyLaw.pdf (дата 
звер нення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: 
дос від Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 173.

2 Sheriff Court Act of Sederunt (Small Claim Rules) 2002 No. 133. URL : http://
www.legislation.gov.uk/ssi/2002/133/pdfs/ssi_20020133_en.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: до-
свід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 173.
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Act of Sederunt (Sheriff Court Ordinary Cause Rules) 1993 No.19561). 
У комерційних спорах правила судочинства передбачають, що 
на попередньому слуханні справи суд повинен прагнути забез-
печити оперативне вирішення спору. Серед повноважень, на-
даних суду для реалізації завдань оперативності, може бути 
й застосування будь-якої процедури, яка, на думку, шерифа, 
призведе до швидшого вирішення позову, включаючи й аль-
тернативні способи вирішення спорів (r. 40.12 (3) (m) Sheriff 
Courts (Scotland) Act 19072. Питання конфіденційності в медіа-
ції, зокрема у сімейних спорах, врегульовано Законом про ци-
вільні докази (The Civil Evidence (Family Mediation) Act), згідно 
з яким відомості, що були предметом обговорення під час ме-
діаційної процедури, не можуть бути допустимими доказами 
й прийняті судом при розгляді цивільної справи (з урахуван-
ням певних винятків)3.

У Північній Ірландії концепція альтернативних суду спо-
собів вирішення спору, зокрема й медіації, була розроблена та 
набула поширення впродовж останнього десятиліття. Сьогод-
ні медіація застосовується у достатньо широкому колі цивіль-
них та комерційних справ, у сімейних спорах. Так, наприклад, 
більшість комерційних спорів врегульовується під час медіа-
ційної процедури до моменту звернення до суду чи в процесі 
судового розгляду4.
______________________________________________

1 Act of Sederunt (Sheriff Court Ordinary Cause Rules) 1993 No. 1956. URL : 
https://www.scotcourts.gov.uk/rules-and-practice/rules-of-court/sheriff-
court---civil-procedurerules/ordinary-cause-rules (дата звернення: 01.10.2020); 
С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Велико британії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 173.

2 Sheriff Courts (Scotland) Act 1907. URL : http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/Edw7/7/51/schedule/first/part/2/chapter/40?view=plain (дата 
звернення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спо-
рах: досвід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 173.

3 Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995. URL : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1995/6/contents (дата звернення: 01.10.2020); 
С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 173.

4 Brendan Fox, John Dugdale, Ciaran O’Shiel and Stuart Nevin Litigation and 
enforcement in the UK (Northern Ireland): overview. URL : https:// https://
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he+Europen (дата звернення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-
правових спорах: досвід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 173−174.
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Слід вказати про вплив на правове регулювання і поши-
рення медіації у Великобританії Директиви 2008/52/ЄС Євро-
пейського парламенту та Ради Європи «Про деякі аспекти ме-
діації в цивільних та господарських спорах» (Directive 2008/52/
EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on 
certain aspects of mediation in civil and commercial matters, далі – 
Директива 2008/52/ЄС), що містить зобов’язання держав-
членів ЄС щодо впровадження законів та інших норматив-
них актів, які необхідні для належного виконання положень 
Директиви1.

У Шотландії та Північній Ірландії норми Директиви 
2008/52/ЄС поширюються тільки на випадки транскордонної 
медіації. У Шотландії для впровадження положень даної Дирек-
тиви ЄС було прийнято Правила транскордонної медіації (The 
Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011 № 2011/234), 
якими внесено доповнення до низки правових актів Шотландії 
і які спрямовані на реалізацію положень статей 7 та 8 Директи-
ви 2008/52/ЄС щодо питань конфіденційності медіації та про-
довження перебігу строків позовної давності2.

У право Північної Ірландії Директива 2008/52/ЄС була 
впроваджена через доповнення низки процесуальних актів 
правилами транскордонної медіації наприклад, rr. 18-22 The 
County Court Rules (Northern Ireland) 1981; rr.45-50 The Rules of 
the Court of Judicature (NI) 1980; rr 8.64-8.68 Family Proceedings 
Rules (Northern Ireland) 1996, як і в Шотландії, шляхом реаліза-
ції вимог статей 7 і 8 Директиви.

В Англії та Уельсі процес інституалізації медіації отримав 
розвиток у результаті реформи цивільного судочинства в 1999 
році. Зараз саме ця юрисдикція є лідером щодо застосування 
медіації у Великобританії3.
______________________________________________

1 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 
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Основним джерелом процесуального права щодо вирішен-
ня цивільних спорів у цій юрисдикції є Правила цивільного 
судо чинства (The Civil Procedure Rules 1998, далі − ПЦС). Також 
в Англії та Уельсі частково реалізовано Директиву 2008/52/ 
ЄC шляхом прийняття в 2011 році Поправок до Правил цивіль-
ного судочинства (The Civil Procedure (Amendment) Rules 2011) 
і Положення про транскордонну медіацію (Директива ЄС) 2011 
року (The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011). 
Згаданими актами було внесено поправки до Правил цивіль-
ного судочинства (ПЦС), а також до деяких інших правових 
актів1.

В Англії та Уельсі на виконання вимог статті 5 Директи-
ви 2008/52/ЄC на рівні ПЦС закріплено обов’язок суду заохо-
чувати сторони до медіації при проведенні судового розгляду. 
У статті 1.4 (2) (е) ПЦС закріплено обов’язок суду займатися 
активним управлінням справами (active management case), що 
передбачає заохочення сторін до використання альтернатив-
них процедур вирішення спору, якщо суд визнає це прийнят-
ним, та сприяння у застосуванні таких процедур2.

У деяких справах в апеляційній інстанції та спорах стосов-
но малих вимог (вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів, а у спра-
вах про заподіяння особистої шкоди або несправності жит-
ла − до 1 000 фунтів стерлінгів) діє система направлення на 
медіа цію. Крім того, в судах, що розглядають сімейні спори, 
усталеною нормою вважається порядок, згідно з яким всі по-
зивачі до подачі заяви в суд повинні брати участь у спеціальній 
зустрічі з медіатором для інформування про медіацію та оцін-
ку її придатності3. У той же час медіація в Англійській юрис-
дикції є добровільною процедурою. Показовою в цьому аспек-
ті є позиція, висловлена в рішенні у справі Halsey v Milton Keynes 
General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576: «примус до альтерна-
тивного вирішення спору має розглядатися як неприйнятне 
______________________________________________

1 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 174.

2 Там само.
3 Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576. URL : https://

docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29940.pdf (дата звернення: 
01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід 
Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 174.



56

обмеження права доступу до Суду і як порушення статті 6 Єв-
ропейської конвенції про права людини, право на справедли-
вий судовий розгляд)»1. Іноді суд може рекомендувати сто-
ронам взяти участь в тій чи іншій процедурі альтернативно-
го вирішення спору. Однак у такій судовій рекомендації не 
вказується, яка процедура альтернативного вирішення спо-
ру повинна застосовуватися сторонами, а також сторони не 
зобов’язані брати участь у ній: судом зазначається, що прова-
дження у справі буде продовжено, якщо сторони не зможуть 
ініціювати процедуру альтернативного вирішення спору2.

В Англії та Уельсі наявність медіаційного застереження 
у випадку цивільного або комерційного спору тягне для сто-
рін процесуальні наслідки відповідно до прецедентного пра-
ва (що, однак, іноді по-різному трактує силу і наслідки ме-
діаційного застереження). В разі, якщо медіаційне застере-
ження перед бачає обов’язкову спробу медіації до початку су-
дового процесу, суд має право зупинити судове провадження 
та надати час сторонам для спроби медіації. Утім, це не є ви-
могою суду, що зобов’язує сторони вдатися до медіації. Судове 
провадження у будь-якому випадку може бути продовжено3.

Сторони спору також повинні враховувати вимоги про-
токолів з дій, що передують зверненню до суду, в яких викла-
даються кроки, які сторони мають зробити до подачі позову. 
У протоколах з попередніх дій підкреслюється важливість 
співробітництва між сторонами з метою виявлення основних 
проблем між ними. Нездатність співпрацювати може привести 
до штрафів, що накладаються судами незалежно від того, чи є 
вимога сторони успішною чи ні. Зокрема, в пунктах 8-11 Прак-
тичного керівництва з дій, що передують пред’явленню позо-
ву (Practice Direction on Pre-Action Conduct), вказується, що суд 
______________________________________________

1 Practice Direction on Pre-Action Conduct. URL : https://www.justice.gov.uk/
courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct#8.1 (дата звер-
нення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: до-
свід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 174.

2 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 174−175.

3 Медиация в мире: Великобритания. URL: http://fedim.ru/mediatsiya-v-
mire/evropa/velikobritaniya/ (дата звернення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Ме-
діація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. Наше право. 
2017. № 4. С. 175.
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має бути останньою інстанцією. Сторони повинні розгляну-
ти можливість проведення медіації або будь-якої іншої форми 
альтернативного вирішення спору з метою врегулювання спо-
ру, не починаючи судового провадження. Сторонам слід про-
довжувати розглядати можливість досягнення врегулюван-
ня в будь-який час, зокрема після початку провадження в суді. 
Хоча альтернативне вирішення спорів не є обов’язковим, суди 
можуть зажадати докази того, що сторони розглянули якусь 
його форму. Мовчання сторони у відповідь на запрошення взя-
ти участь або відмова від участі в процедурі альтернативно-
го вирішення спору може вважатися необґрунтованою судом 
і призвести до винесення судом рішенням, яким зобов’язано 
цю сторону сплачувати додаткові судові витрати1.

Сторони можуть звернутися до медіатора на будь-якому 
етапі судового розгляду до моменту судового рішення. Медіа-
ція може проводитися паралельно з судовим розглядом або ж 
провадження може бути зупинено на час проведення медіації2.

Медіація зазвичай є конфіденційною процедурою і поло-
ження про нерозголошення включається в більшість угод про 
надання медіаційних послуг та медіаційних угод про врегу-
лювання спору. Санкції та засоби правового захисту у випад-
ках порушення положення про конфіденційність визначають-
ся згідно із звичайними принципами (правилами) англійсько-
го договірного права. Відповідно, наявні засоби правового 
захисту будуть повністю конкретними і потребуватимуть 
оцінки причинно-наслідкового зв’язку із будь-якими понесе-
ними збитками3.

За загальним правилом, в Англії та Уельсі проведення ме-
діації не зупиняє перебігу строку позовної давності. Для зупи-
нення перебігу строку позовної давності сторонам медіації не-
обхідно буде укласти окрему угоду про бездіяльність (standstill 
agreement). Як альтернативу сторона може пред’явити позов 
до суду, а потім подати клопотання про зупинення судового 
______________________________________________

1 Practice Direction on Pre-Action Conduct. URL : https://www.justice.gov.uk/
courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct#8.1 (дата звер-
нення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: дос-
від Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 175.

2 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 175.

3 Там само.
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розгляду для проведення медіації. Проте, для випадків медіа-
ції у транскордонних спорах, які потрапляють під сферу дії Ди-
рективи 2008/52/ЄC, строки позовної давності продовжують-
ся відповідно. Умови, за яких строк позовної давності може 
бути продовжений, викладені в розділі 33A (2) Закону про об-
меження 1980 р. (Limitation Act 1980)1.

У зв’язку з поділом регулювання транскордонної та вну-
трішньої медіації, в Англії та Уельсі є різні варіанти приведен-
ня у виконання медіаційних угод. Так, щодо транскордонних 
спорів, у разі, коли медіація проводиться після початку судо-
вого розгляду, правило 78.24 ПЦС встановлює, що сторони 
можуть подати клопотання відповідно до правила 23 (Court 
Practice Rule – Rules and Directions)2.

У випадку, якщо медіація проводиться за відсутності судо-
вого розгляду, правило 78.24 ПЦС встановлює можливість по-
дачі клопотання на новий тип судового наказу про виконан-
ня медіаційної угоди (mediation settlement enforcement order 
(MSEO)), який дає право на прискорений судовий розгляд 
у разі порушення умов угоди. Для отримання такого наказу 
суду необхідно упевнитися, що на це є згода обох сторін.

У разі проведення внутрішньої медіації після початку су-
дового або третейського розгляду медіаційна угода може бути 
прийнята у формі рішення третейського суду (або сам медіа-
тор може виступити арбітром у разі застосування гібридних 
форм альтернативного вирішення спору), мирової угоди, [спе-
ціального наказу суду (consent order)], і таким чином може 
бути примусово виконано (r. 23 CPR − Rules and Directions).

Якщо наявна внутрішня медіація без проведення судо-
вого розгляду, варіанти його подальшого виконання будуть 
залежати від природи договору і використаних формулю-
вань. У низці випадків у подальшому можливий прискорений 
судовий розгляд3.
______________________________________________

1 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 175.

2 Court Practice Rule - Rules and Directions. URL : https://www.justice.gov.uk/
courts/procedure-rules/civil/rules/part23 (дата звернення: 01.10.2020); 
С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 175.

3 Медиация в мире: Великобритания. URL: http://fedim.ru/mediatsiya-v-
mire/evropa/velikobritaniya/ (дата звернення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Ме-
діація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. Наше право. 
2017. № 4. С. 175−176.
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Заслуговують на увагу заходи стимулювання та заохо-
чення сторін правового спору на звернення до медіації. Так, 
по-перше, якщо сторона відмовляється від участі у процеду-
рі медіації, і така відмова буде визнана судом необґрунтова-
ною, то сторона, що відмовляється, наражається на ризик су-
дових санкцій, а саме – сплату судових витрат у справі. Прави-
ла цивільного судочинства надають суду право широкого роз-
суду щодо розподілу між сторонами судових витрат, включаю-
чи розгляд зусиль, зроблених стороною для вирішення спору.

Судові витрати у цивільних справах в Англії та Уельсу за-
звичай розподіляються за правилом «переможений платить» 
(r. 44.3 (2) Civil Procedure Rules). Однак присудження витрат під-
порядковується розсуду Суду, і при оцінці витрат Суд має пра-
во взяти до уваги поведінку сторін, зокрема й поведінку до по-
чатку розгляду, і вжиті зусилля для позасудового вирішення 
спору (rr. 44.3 (4) і (5) Civil Procedure Rules)1.

Іншими відомими судовими рішеннями щодо покладен-
ня судових витрат на успішну сторону є рішення у справі Nigel 
Witham Ltd v Robert Smith and others [No.2] [2008] EWHC 12 
(TCC), де було встановлено, що успішній стороні можуть бути 
не відшкодовані судові витрати, якщо вона погодилася взя-
ти участь у медіаційній процедурі, але необґрунтовано затри-
мує із цим. У рішенні у справі 7th Earl of Malmesbury v Strutt & 
Partner [2008] EWHC 424 (QB) Суд постановив, що якщо сто-
рона бере участь у процедурі медіації, проте поводиться так, 
щоб зробити успішну медіацію практично неможливою, і сво-
єю поведінкою просто відмовляється від врегулювання спору, 
то така сторона може бути оштрафована у витратах2.

В Англії й Уельсі, відповідно до Закону про сім’ю 1996 р., 
адвокати зобов’язані направляти клієнтів, які звернулися по 
юридичну допомогу з питань сімейного спору, на консуль-
тацію до професійного медіатора, щоб сторони розглянули 
______________________________________________

1 С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. 
Наше право. 2017. № 4. С. 176.

2 Conduct at Mediation and its Impact on Costs Assessed by the Courts. URL : 
http://hsfnotes.com/litigation/2008/05/16/conductmediation-impact-
costs-assessed-courts/ (дата звернення: 01.10.2020); С’єдіна І. І. Медіація в 
цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. 
С. 176.
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можливість медіації замість судового процесу. Така досудова 
медіа ція виконує функцію своєрідного фільтра, завдяки яко-
му вирішення багатьох спорів узагалі минає судовий розгляд1.

З позиції юридичної етики адвокати зобов’язані радити 
своїм клієнтам використовувати процедури альтернативного 
вирішення спору. Зокрема, в п. 11 Міжнародного кодексу ети-
ки Міжнародної асоціації юристів (IBA) вказується: «Коли це в 
інтересах клієнта, юристи повинні доклас ти зусиль до досяг-
нення рішення за допомогою позасудового врегулювання за-
мість того, щоб починати судові розгляди. Юристам ніколи не 
слід провокувати початок судового розгляду»2.

Для Європи характерним є постійне зростання кількості 
організацій, що працюють у сфері медіації, пілотних та освіт-
ніх проектів. Поряд із різноманітними заходами локального 
характеру медіація поширюється і завдяки сприянню на дер-
жавному та загальноєвропейському рівні. Тут, зокрема, варто 
згадати про відповідні Рекомендації Ради Європи у сфері ме-
діації. У 1998 р. Рада Європи прийняла першу таку Рекомен-
дацію, що регулювала медіацію в сімейних справах. Рада під-
креслила позитивний вплив медіації на подальшу комуніка-
цію між сторонами, що залишаються в довготривалих сто-
сунках, забезпечення особистого спілкування між батьками 
та дітьми, а також можливість швидкого вирішення спору. У 
1999 р. Рада Європи прийняла Рекомендацію про медіацію в 
кримінальних справах, а у 2001 р. Рекомендацію, що регулю-
вала відносини за участю споживачів, а також спори у сфері 
адміністративних правовідносин. Наступним важливим кро-
ком для сприяння розвитку медіації в Європі стало прийнят-
тя Рекомендації щодо медіації в цивільних справах у 2002 р. 
У цій Рекомендації вперше було визначено саме поняття «ме-
діація», а також основ ні засади такої процедури (нейтральність, 
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1 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М. : Инфо-
тропик Медиа, 2011. С. 149−150; С’єдіна І. І. Медіація в цивільно-правових 
спорах: досвід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. С. 176.

2 Международный кодекс этики юристов. URL : http://www.i-b-a.ru/
download/2.pdf (дата звернення: 01.10.2020).; С’єдіна І. І. Медіація в 
цивільно-правових спорах: досвід Великобританії. Наше право. 2017. № 4. 
С. 176−177.
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незалежність, конфіденційність). Прийняття названих Реко-
мендацій свідчить про активну участь Ради Європи в популя-
ризації медіа ції. Уніфікація засад здійснення процедури меді-
ації є одним із пріо ритетних завдань Ради і визначає напрям 
для удосконалення законодавства на рівні окремих країн. 
Основною причиною такої участі Ради Європи стала перекона-
ність в тому, що створення альтернативних, позасудових про-
цедур є істотним для гарантії кращого доступу до правосуддя1.

У результаті подальшої роботи Комісії у сфері проблема-
тики альтернативного вирішення спорів, у 2004 р. був при-
йнятий Європейський кодекс поведінки медіаторів. Метою 
цього неформального документу було сприяння зростанню 
рівня довіри до медіаторів шляхом визначення принципів, що 
гарантують здійснення медіації на належному рівні. У Кодек-
сі врегульовано питання компетенції медіатора, незалежнос-
ті, неупередженості та нейтральності медіатора, конфіденцій-
ності та добровільності процедури медіації2.

Іншим проявом зацікавленості ЄЄ проблематикою медіа-
ції стало прийняття Європейським парламентом Директиви 
про деякі аспекти медіації в цивільних і комерційних справах 
(Директива про медіацію) від 21 травня 2008 р. Текст прийня-
тої Директиви відповідав Спільній позиції, що була погодже-
на Європейською Радою 28 лютого 2008 р., що означало попе-
реднє завершення процесу, початок якого відзначився розро-
бленням Зеленої книги у 2002 р., Рекомендацією для гармоні-
зації Директиви Комісії 2004 р. та її першим читанням в Євро-
пейському парламенті. Директива про медіацію визначає осо-
бливості процедури здійснення медіації та сприяє її поширен-
ню як самостійного способу вирішення спорів у Європі3. Ме-
тою цієї директиви є спрощення доступу до вирішення спорів 
______________________________________________

1 Gmurzyńska E. Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie 
prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo 
C. H. Beck, 2007. S. 258; Альтернативні способи вирішення спорів : навч. по-
сіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. 
Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. С. 114.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 114.

3 Там само.
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шляхом сприяння використанню медіації та забезпечення ро-
зумного співвідношення між медіацією та судовими процеду-
рами. У директиві також зазначено, що медіатори можуть за-
безпечувати ефективне по затратах та швидке вирішення спо-
рів за допомогою процедур, що відповідають потребам сторін. 
У цьому положенні зазначено три аспекти, які позитивно ха-
рактеризують процес медіації − зниження витрат (наприклад, 
при судовому процесі у затратну частину входять державне 
мито, оплата експертизи тощо); швидкість вирішення спору 
(незаперечно, що розгляд судових справ може тривати рока-
ми), саме позасудовий характер розгляду спору1.

У Бельгії, відповідно до Закону «Про ме-
діацію», якщо сторони включили засте-
реження про медіацію в контракт, то 

вони зобов’язані спочатку звернутися до процедури медіації 
перед зверненням до суду. Якщо сторона не виконає застере-
ження про медіацію, інша сторона має право до початку судо-
вої процедури заявити про це застереження, в результаті яко-
го суд буде зобов’язаний призупинити процес до виконання 
стороною такого застереження. У цьому Законі встановлю-
ються певні правила, яких необхідно дотримуватися сторо-
нам у процедурі медіації. У разі укладення будь-якої угоди про 
вирішення спору під час медіації угода направляється в суд 
на затвердження (homologation). Якщо сторони прийняли 
рішення про проведення медіації не акредитованим медіа-
тором, то вони позбавляються права на затвердження судом 
угоди про вирішення спору. Затверджена угода судом, яка до-
сягнута в результаті медіації, підлягає обов’язковому вико-
нанню сторонами. Суд може відмовити в цьому, якщо уго-
да про вирішення спору суперечить національним інтересам 
або не відповідає інтересам неповнолітнього2.

Бельгія

______________________________________________

1 Мінченко Н. В., Самоловова Н. В. Медіація: міжнародний та національний 
досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 79.

2 Маркова О. О. Щодо можливості використовувати договір в процедурі 
примирення сторін для врегулювання  конфліктів та спорів: порівняль-
ний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу. Форум права. 
2014. № 3. С. 210−211. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/187223054.
pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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У червні 2009 р. італійський сенат схва-
лив важливу реформу цивільного про-

цесу, прийнявши Закон № 69, який регулює і стимулює звер-
нення до медіації у цивільних і комерційних спорах1. Відповід-
но до цього Закону медіація вводиться як обов’язкова стадія в 
суді за окремими категоріями − спори про страхування, фінан-
сові, банківські спори, спори між партнерами фірм та ін. Іта-
лія має національний реєстр організацій медіаторів, який веде 
Міністерство юстиції. Провайдери послуг медіації повинні бути 
професійними і незалежними організаціями. Асоціації адвока-
тів вправі створювати свої організації з надання послуг медіа-
ції. Організації, внесені до реєстру, можуть пропонувати послуги 
медіації в режимі «он-лайн». Плата за послуги медіатора повин-
на встановлюватися, зважаючи на успіх конкретної ме діації. 
Адвокат зобов’язаний інформувати свого клієнта про можли-
вість звернутися до послуг медіатора. Для тих, хто звертаєть-
ся до медіації, передбачаються податкові пільги. Суддя матиме 
право накладати штраф на сторону, яка відмовилася від фіналь-
ної пропозиції медіатора, яку цей суддя вважатиме за доціль-
ну, якщо ця пропозиція буде відповідати змісту рішення судді. 
Процес медіації повинен тривати не більше чотирьох місяців. 
Рішення про врегулювання спору, винесене в результаті медіа-
ції, виконуватиметься в судовому порядку. Крім загального за-
кону про медіацію, в Італії було прийнято чимало законів га-
лузевого характеру. Таким чином, сьогодні з усіх країн Євро-
пейського Союзу Італія має, мабуть, найбільшу законодавчу 
базу, на яку покладаються великі надії, пов’язані з поліпшен-
ням стану судової системи цієї країни, де справи розглядаються 
по десять років. Наскільки це законодавство вплине на попит, 
що залишається поки незначним, покаже практика2.

Медіація є надзвичайно важливим ком-
понентом правової системи Австрії. Так, 

у цій країні у 2003 р. прийнято Федеральний закон про ме діа-
цію в цивільних справах Австрії (Zivilrechtsmediationsgesetz)3, 

Італія

Австрія

______________________________________________

1 Law No. 69 of 18 June 2009. URL : http://www.parlamento.it/parlam/
leggi/09069l.htm (дата звернення: 01.10.2020).

2 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у 
зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11–12. С. 233.

3 Zivilrechtsmediationsgesetz. URL : http://www.ris.bka.gv.at (дата звернення: 
01.10.2020).
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який відповідає моделі широкого і деталізованого нормативно-
правового забезпечення медіації1.

За законодавством Австрії, медіація відбувається на під-
ставі договору про медіацію або постанови суду, що зобов’язує 
сторони провести цю процедуру. В договорі про медіацію 
сторони детально окреслюють предмет медіації, особу ме-
діатора чи спосіб вибору медіатора. Медіація відбуваєть-
ся перед ініціюванням судового процесу, а за згодою сто-
рін – і під час судового розгляду. Медіаційна угода, якщо вона 
укладалася під час судового розгляду, повинна бути визна-
на судом, а результати досудової медіації судового захисту 
не потребують2.

Регулювання основних принципів медіації, професійної 
підготовки та акредитації медіаторів передбачено Федера-
тивним законом Австрії «Про медіацію в цивільних справах» 
від 2003 р. (Zivilrechtsmediationsgesetz)3. Щоб бути акредитова-
ним, кандидат повинен бути у списку осіб, що надається регіо-
нальним Верховним Судом. Медіатор має право претендувати 
на включення до такого списку, якщо він відповідає певним 
критеріям: мінімальний вік 28 років, професійна підготовка 
в обсязі не менше 200 годин в одній з акредитованих установ4.

Згідно з пунктом 1 § 31 Федеративного закону Австрії 
«Про медіацію в цивільних справах» від 2003 р., особа, яка по-
рушила обов’язок конфіденційності та відкрила відповідну 
інформацію або використала її для порушення законних ін-
тересів третіх осіб, карається позбавленням волі до 6 місяців 
або штрафом до 360 денних ставок оплати праці5.
______________________________________________

1 Цимбалюк В. І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правово-
го забезпечення медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. 
№ 11. С. 57.

2 Там само. С. 58−59.
3 Zivilrechtsmediationsgesetz. URL : http://www.ris.bka.gv.at (дата звернення: 

01.10.2020).
4 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіа-

ції у зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11-12. С. 233; Мамниць-
кий В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному процесі: перспек-
тиви запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспру-
денції. 2019. № 3. С. 60.

5 Zivilrechtsmediationsgesetz. URL : http://www.ris.bka.gv.at (дата звернення: 
01.10.2020).
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Щодо Німеччини, то спеціалізований 
Закон про медіацію з’явився там лише 
26 липня 2012 році. Він став продовжен-

ням імплементації Директиви № 2008/52/ЄС Європейсько-
го Парламенту «Про деякі аспекти посередництва (медіації) 
у цивільних та комерційних справах»1. Закон про медіацію ре-
гулює питання медіації в усіх видах судового процесу, а також 
визначає засади набуття статусу медіатора, їх обов’язки та ме-
ханізми забезпечення їх нейтральності та об’єктивності2.

До прийняття закону окремі норми щодо медіації вже були 
присутні у цивільно-процесуальному, сімейному законодав-
стві, в окремих актах федеральних земель. Приміром, у § 135 
Закону «Про провадження з сімейних справ і справ добровіль-
ної юрисдикції» зазначено, що суд може зобов’язати подруж-
жя отримати консультацію про медіацію (посередництво) 
або інші засоби альтернативного вирішення спору. Цивільно-
процесуальний кодекс Німеччини (Zivilprozessordnung)3 також 
містить низку норм, які стосуються процедури примирення, 
врегулювання спору, медіації, а саме:

1) суд повинен прагнути до врегулювання спору або окре-
мих спірних питань на будь-якій стадії провадження у справі;

2) усному розгляду передує процедура примирення, за ви-
нятком випадків, коли спроба примирення вже здійснювала-
ся у позасудовому органі примирення або процедура прими-
рення не має перспективи. Суд під час процедури примирення 
обговорює зі сторонами матеріальні та формальні обставини 
справи, вільно оцінюючи всі обставини, а також, наскільки це 
необхідно, ставить запитання. Присутні сторони повинні бути 
заслухані особисто;

Німеччина

______________________________________________

1 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 
2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Official 
Journal of the European Union, L 136, 24.5.2008, p. 3–8. URL : http://data.
europa.eu/eli/dir/2008/52/oj (дата звернення: 01.10.2020).

2 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 19.

3 Цивільний процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина 
(Zivilprozessordnung). URL : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_
zpo/index.html (дата звернення: 01.10.2020).
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3) для проведення примирної процедури та інших спроб 
примирення повинна бути передбачена особиста явка сторін;

4) у разі неявки сторін на процедуру примирення суд 
постановляє тимчасово зупинити провадження у справі;

5) суд може рекомендувати сторонам процедуру прими-
рення, що здійснюватиметься призначеним для цього суддею 
без повноважень на прийняття рішення (суддя-посередник). 
Суддя-посередник може використовувати всі методи врегулю-
вання конфлікту, зокрема медіацію1.

У Швеції нормативно-правовими актами, 
які регулюють питання про цедури при-
мирення, є: Типовий Закон ЮНСІТРАЛ про 

міжнародну комерційну узгоджувальну процедуру; Директи-
ва ЕС 2008/52/EC Закон «Про медіацію» від 2011 р, Правила 
медіації ТПС. Шведське законодавство містить лише одне по-
ложення (пар. 2, розділу 17 глави 42 Кодексу), згідно з яким, 
якщо суд визнає за потрібне звернутися за процедурою при-
мирення для врегулювання спору, він може зобов’язати сто-
рони провести сесію примирної процедури. Шведський ко-
декс «Про судовий процес» не регулює саму процедуру про-
ведення медіації. Сторони самі визначають порядок її про-
ведення. При цьому процедура медіації не призначається су-
дом, якщо одна із сторін спору заперечує проти цього. Якщо 
ж сторони погодилися на проведення примирних процедур 
та вирішили призначити медіатора, провадження у справі 
у суді при зупиняється2.

У Польщі медіація також має законодав-
че регулювання та широко застосовуєть-
ся. Медіація в цивільно-правових спо-

рах була запроваджена до Цивільного процесуального ко-
дексу Польщі відповідним Законом від 28 липня 2005 року3. 

Швеція

Польща

______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2019. № 3. С. 61.

2 Маркова О. О. Щодо можливості використовувати договір в процедурі 
примирення сторін для врегулювання  конфліктів та спорів: порівняль-
ний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу. Форум права. 
2014. № 3. С. 211. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/187223054.pdf 
(дата звернення: 01.10.2020).

3 Kodeks postępowania cywilnego : Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dziennik 
Ustaw. 1964. Nr 43. Poz. 296. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 01.10.2020).
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Зміни, які внесені Законом, стосувалися як загальної харак-
теристики процедури медіації, так і особливостей такої про-
цедури в сімейних справах. Цивільний процесуальний кодекс 
визначає такі важливі засади здійснення медіації, як прин-
цип добровільності, неупередженість медіатора, конфіден-
ційність процедури медіації, закріплення права медіатора на 
винагороду. Сама процедура медіації в Кодексі врегульована 
досить чітко. Так, відповідно до ст. 1831 § 2 Цивільного проце-
суального кодексу Польщі (далі – ЦПК Польщі), медіація здій-
снюється на підставі угоди про медіацію або відповідної по-
станови суду, що здійснює розгляд справи та може скеровува-
ти сторони до даної процедури. В угоді про медіацію сторони 
передбачають, що наявний конфлікт або конфлікт, що може 
виникнути між ними в майбутньому, буде вирішуватися шля-
хом медіації. Така угода може бути укладена як до початку роз-
гляду справи державним судом, так і під час такого розгляду. 
Угода про медіацію може мати форму окремого документу 
або пункту про медіацію в основному договорі, а також усну 
форму у випадку, коли одна сторона звернулася із проханням 
розпочати процедуру медіації, а інша − надала згоду на таку 
процедуру. Обов’язковими елементами угоди про медіацію 
є визначення предмету медіації, а також особи медіатора або 
способу обрання такої особи (ст. 1831 § 3 ЦПК Польщі). Поста-
нова суду про направлення сторін на медіацію може бути вида-
на лише після початку судового розгляду − за ініціативою суду 
або за наявності клопотання сторін (ст. 1838 § 1 ЦПК Польщі). 
У своїй постанові суд обов’язково має визначити медіатора та 
час, упродовж якого буде здійснюватися процедура медіації 
(ст. 18310 § 1 ЦПК Польщі)1.

У Чехії в 2012 році був прийнятий За-
кон № 202/2012 «Про медіацію і вне-
сення змін до деяких законів» (Zákon 

o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)2 
(далі – Закон про медіацію), що регулює загальні питання 

Чехія

______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 61.

2 Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci): Zákon č. 
202/2012 Sb. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/ cs/2012-202 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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медіації, яка проводиться зареєстрованими медіаторами, 
як-от ініціювання та закінчення медіації, вимоги до угоди про 
медіацію, загальні вимоги до діяльності медіатора (незалеж-
ність, безсторонність, конфіденційність), питання оплати по-
слуг медіатора, питання, пов’язані із регулюванням діяльності 
медіа торів, веденням реєстру медіаторів, складанням кваліфі-
каційних іспитів, притягненням медіаторів до відповідальності. 
Також Законом про медіацію з метою його реалізації вносять-
ся зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Цивільного 
процесуального кодексу Чехії (далі – ЦПК Чехії), щодо питань 
проведення медіації в цивільних справах1.

У Чехії Законом про медіацію врегульовано діяльність 
акредитованих медіаторів, занесених до Реєстру медіаторів. 
Закон про медіацію виокремлює акредитованих медіаторів 
двох видів: акредитовані медіатори, діяльність яких контро-
люється Міністерством юстиції Чехії та медіатори-адвокати, 
діяльність яких регулюється і контролюється Чеської асоціа-
цією адвокатів.

Міністерством юстиції Чехії організовується складання 
кваліфікаційного іспиту для осіб, які є кандидатами на акре-
дитацію, проводиться акредитація медіаторів і ведеться Ре-
єстр акредитованих медіаторів. Для надання послуг з медіації 
в спорах, що виникають з сімейних відносин, медіатор має до-
датково скласти спеціальний іспит, і до Реєстру медіаторів має 
бути внесено відомості про його кваліфікацію як медіатора 
в сфері сімейних відносин. Відповідно до розділу 19 Закону 
Чехії про медіацію громадянин іншої держави-члена ЄС може 
тимчасово або разово в якості відвідуючого медіатора нада-
вати послуги медіації в Чехії відповідно до положень і умов, 
викладених в цьому законі. Такий медіатор має бути заре-
єстрований в Реєстрі медіаторів Міністерства юстиції Чехії 
та дотримуватися Закону Чехії про медіацію2.

______________________________________________

1 Степаненко Т. В. Європейські стандарти медіації в цивільно-правових спо-
рах та їх упровадження в Польщі та Чехії. Юридичний науковий електрон-
ний журнал. 2021. № 3. С. 132. URL : http://lsej.org.ua/3_2021/34.pdf

2 Там само. С. 133. 
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Відповідно до § 99 ЦПК Чехії, суд зобов’язаний, якщо це до-
цільно з урахуванням характеру спору, інформувати сторони 
про можливість медіації. Згідно із § 100 ЦПК Чехії, якщо це до-
цільно, суд може зобов’язати сторони до участі у інформацій-
ній зустрічі з питань медіації із акредитованим медіатором. 
Тривалість такої першої обов’язкової інформаційної зустрічі 
з питань медіації не повинна перевищувати трьох годин. Якщо 
сторони не дійдуть згоди щодо кандидатури медіатора, суд 
призначає його із реєстру медіаторів. Рішення суду про при-
значення першої зустрічі із медіатором не підлягає оскаржен-
ню в апеляційному порядку (§ 202 ЦПК Чехії). Згідно із § 67 
ЦПК Чехії, суд приймає рішення про затвердження угоди за ре-
зультатами медіації протягом 30 днів після проведення про-
цедури медіації1.

У Чехії питання дотримання конфіденційності медіатором 
врегульовано розділом 9 Закону про медіацію. Так, медіатор 
повинен зберігати конфіденційність усіх відомостей, які стали 
йому відомі у зв’язку з підготовкою та проведенням медіації, 
навіть після того, як він був виключений з Реєстру медіаторів. 
Ця вимога застосовується також, якщо договір про медіацію 
не було укладено. Сторони спору можуть звільнити медіато-
ра від обов’язку конфіденційності. Право звільнити медіа тора 
від обов’язку дотримання конфіденційності переходить до 
законного представника сторони у разі смерті, оголошення 
смерті або припинення сторони спору. Медіатор не пов’язаний 
обов’язком дотримання конфіденційності тією мірою, якою 
це необхідно для розгляду в суді або іншому компетентному 
органі справи щодо спору, що виник за результатом діяльнос-
ті медіатора між ним і стороною спору або її законним пред-
ставником, а також тією мірою, якою це необхідно для його 
захисту в межах здійснення нагляду за діяльністю медіатора 
або в дисциплінарному провадженні щодо нього2.

______________________________________________

1 Степаненко Т. В. Європейські стандарти медіації в цивільно-правових спо-
рах та їх упровадження в Польщі та Чехії. Юридичний науковий електрон-
ний журнал. 2021. № 3. С. 133. URL : http://lsej.org.ua/3_2021/34.pdf

2 Таа само. С. 133−134. 
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Відповідно до § 150 ЦПК Чехії, якщо сторона необґрунто-
вано відмовляється бути присутньою на ініційованій судом 
першій зустрічі з медіатором, суд може повністю чи частково 
покласти на неї судові витрати у справі1.

У Болгарії 17 грудня 2004 року було при-
йнято Закон «Про медіацію (посередниц-
тво)», який регулює відносини, пов’язані 

із медіацією (посередництвом). У законі визначено, що меді-
ація (посередництво) є добровільною і конфіденційною про-
цедурою для позасудового вирішення суперечок, у яких третя 
особа − медіатор (посередник) − допомагає сторонам, що спе-
речаються, дійти згоди2. Статтею 3 цього закону встановлено, 
що предметом медіації можуть бути громадські, комерцій-
ні, трудові, сімейні й адміністративні суперечки, пов’язані із 
правами споживачів, та інші суперечки між фізичними та/чи 
юридичними особами. Закон визначає такі принципи медіації 
(посередництва): добровільність і рівноправність, нейтраль-
ність та неупередженість, конфіденційність. Варто зазначити, 
що законом детально визначено правовий статус медіатора 
та деталізована процедура проведення медіації3.

Так, відповідно до зазначеного нормативно-правового 
акта, медіація застосовується за наявності згоди обох сторін 
конфлікту. До процесу може бути залучено більше ніж одно-
го медіатора. При цьому важливою умовою є дотримання ви-
моги неупередженості медіатора. Медіатор у процесі врегулю-
вання суперечки визначає предмет спору, інформує учасни-
ків про наслідки проведення тих чи інших дій, спрямованих на 
врегулювання спору. Якщо сторони досягають домовленості, 
то вони підписують відповідну угоду, яка є обов’язковою лише 
для сторін конфлікту. Законодавство Болгарії не визначає чіт-
кого переліку способів здійснення контролю за виконанням 

Болгарія

______________________________________________

1 Степаненко Т. В. Європейські стандарти медіації в цивільно-правових спо-
рах та їх упровадження в Польщі та Чехії. Юридичний науковий електро-
нний журнал. 2021. № 3. С. 134. URL : http://lsej.org.ua/3_2021/34.pdf

2 Про медіацію (посередництво) : Закон Болгарії від 17 грудня 2004 року. 
URL : https://issuu.com/uccg/docs/25_bulgarian_mediation_state_act_ukr 
(дата звернення: 01.10.2020).

3 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 61.
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умов медіаційної угоди. Процедура медіації припиняється 
в разі врегулювання спору, з ініціативи однієї або обох сторін 
спору, у зв’язку зі смертю учасника або припиненням юридич-
ної особи учасника конфлікту, а також у разі спливу шести мі-
сяців від початку процедури медіації, якщо згоди між учасни-
ками не було досягнуто1.

Відповідно до Цивільно-процесуального 
кодексу Китайської Народної Республі-
ки, угода, досягнута в результаті при-

мирення сторін, повинна бути добровільною, примус непри-
пустимий. Зміст угоди не повинен суперечити законодавству. 
При досягненні угоди в результаті примирення народний суд 
складає мирову угоду. У мировій угоді обов’язково зазнача-
ються позивні вимоги, факти у справі та результати примирен-
ня сторін. Згода сторін, яка не вимагає відповідно до Закону 
складання суддею мирової угоди, оформлюється протоколом, 
який підписується сторонами, суддею та судовим секретарем2.

У Пакистані й сьогодні широко використовується проце-
дура під назвою «джирга». Намагаючись вирішити спір, сторо-
ни зазвичай починають із пошуку медіатора, при цьому оби-
рають релігійного лідера поважного віку, як правило, з місце-
вих жителів, або одного з фахівців у медіації (відомих як хан 
або малик). Медіатор вислуховує обидві сторони, а потім фор-
мує джиргу з місцевих старійшин. Чимала увага приділяєть-
ся тому, щоб до складу цих зборів увійшли представники обох 
сторін. Потім джирга вирішує, як можна врегулювати цей спір, 
і рішення згодом оприлюднюється медіатором. Рішення, вине-
сене джиргою у справі, має бути прийняте сторонами3.

Китай і Пакистан

______________________________________________

1 Терех О. Альтернативні способи розв’язання трудових спорів: практика 
України та ЄС. Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Юридичні науки. 2020. № 2 (113). С. 63.

2 Маркова О. О. Щодо можливості використовувати договір в процедурі 
примирення сторін для врегулювання  конфліктів та спорів: порівняль-
ний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу. Форум права. 
2014. № 3. С. 210. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/187223054.pdf 
(дата звернення: 01.10.2020).

3 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у за-
рубіжних країнах. Право України. 2011. № 11–12. С. 226; Крисюк Ю. П. Ме-
діація як позасудовий спосіб вирішення спорів: історія впровадження в зару-
біжних країнах і перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського на-
ціонального університету. Серія: Право. 2016. Випуск 38. Том 2. С. 155.
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§ 1.5. Класифікація альтернативних способів 
вирішення спорів і сфера їхнього застосування
Як правове явище АВС не є однорідним утворенням, а скла-

дається з кількох великих блоків − способів АВС, тобто проце-
дур, за допомогою яких досягається мета АВС. Під «способами 
АВС» розуміються відокремлені правові інститути, що мають 
загальну спрямованість на врегулювання правових конфліктів 
і подібні методи регулювання1. Іноді такі окремі блоки імену-
ють не тільки способами, але й альтернативними формами ви-
рішення спору, засобами, методами чи процедурами вирішення 
правових конфліктів (спорів). З уваги на сутність цього інститу-
ту АВС, сторони мають право обрати будь-який наявний спосіб 
вирішення спору або створити власний унікальний для вирі-
шення конкретного спору, а тому не існує вичерпного пере ліку 
способів АВС2. Однак, аналізуючи закордонний досвід, де АВС 
є більш поширеним, можна визначити такі способи:

1) переговори − найпоширеніша та найпростіша з про-
цедур, оскільки не потребує додаткових витрат і залучення 
третіх осіб, не має формалізованого порядку, дозволяє одно-
часно застосовувати інший спосіб АВС або звертатися за судо-
вим захистом. Основним недоліком є неможливість подальшо-
го примусового виконання досягнутих домовленостей, якщо 
такі домовленості не були оформлені відповідною угодою;

2) медіація, посередництво − переговори між сторонами 
за участю третьої незацікавленої особи, яка позбавлена пра-
ва виносити обов’язкове для сторін рішення. Така процедура 
є одним із трьох найпоширеніших способів АВС (нарівні з тре-
тейським розглядом і переговорами), а тому має безліч варіан-
тів її проведення, обумовлених особливостями її законодавчо-
го регулювання в різних країнах;

3) медіація-арбітраж і арбітраж-медіація − комбінова-
ні способи АВС. Перша модель дозволяє медіатору в разі не-
можливості примирення сторін винести обов’язкове рішення 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 14.

2 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 20.
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в якості арбітра, а друга модель, навпаки, передбачає винесен-
ня арбітром рішення, яке залишається неоголошеним до за-
вершення процедури медіації: у разі, якщо досягти консенсусу 
не вдалося, арбітр оголошує своє рішення, яке має обов’язкову 
силу, а в разі досягнення компромісу − рішення не оголошуєть-
ся та не вступає в законну силу;

4) попередня незалежна оцінка (early neutral evaluation) − 
допоміжна стосовно переговорів процедура, яка полягає в за-
лученні відповідного експерта, спеціаліста в певній галузі пра-
ва для надання висновку щодо можливих варіантів вирішен-
ня спору, шансів сторін у разі звернення до суду чи арбітра-
жу та інших поставлених питань. Такий висновок не має юри-
дичної чи доказової сили, а лише оціночний рекомендацій-
ний характер, але може стимулювати сторони вирішити спір 
у позасудовому порядку. Якщо під час медіації третя незалеж-
на сторона (медіатор) не надає власних пропозицій чи реко-
мендацій щодо врегулювання спору, а лише стимулює сторо-
ни до вироблення прийнятного рішення, то в ході попередньої 
незалежної оцінки саме третя незалежна сторона рекомендує 
сторонам той чи інший варіант врегулювання спору;

5) незалежний експертний висновок (expert determina-
tion) − залучення експерта, на відміну від попередньої неза-
лежної оцінки, має на меті переважно встановлення певних 
фактів (економічного, технічного, фінансового характеру);

6) рекомендаційний (необов’язковий) арбітраж (non-
binding arbitration) − залучений незалежний арбітр надає влас-
ну оцінку доводам сторін, спираючись на докази, виявлені під 
час прискореної неформалізованої арбітражної процедури, 
і такий висновок не може бути примусово виконаний;

7) «маятниковий арбітраж» (pendulum arbitration) або ар-
бітраж останньої оферти (final offer arbitration) − спосіб АВС, 
відповідно до якого сторони у визначеній послідовності ви-
кладають власні варіанти вирішення спору, а арбітр обирає 
з них найбільш прийнятний і справедливий;

8) міні-суд (executive tribunal, mini-trial) − незважаючи на 
назву, міні-суд не є ані державним судовим органом, ані ар-
бітражем, оскільки розгляд спору здійснюється комісією, що 
складається з керівників чи уповноважених осіб компаній-
сторін під головуванням запрошеної нейтральної особи. 
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Таким чином, сторони беруть активну участь у керуванні про-
цедурою розгляду та винесенні рішення, яке не є обов’язковим;

9) приватний суддя (rent-a-judge, private judging) − проце-
дура, що застосовується у США та полягає в розгляді спору 
дію чим суддею чи суддею у відставці (обираючи діючого суд-
дю, сторони повинні клопотати до місцевого державного суду 
про надання дозволу судді розглядати їхню справу). Хоча ця 
процедура і є способом АВС, розгляд справи ведеться за про-
цесуальним законодавством, як і в державному суді, винесене 
приватним суддею рішення є обов’язковим для сторін, відпо-
відає статусу судового рішення та може бути оскаржено1.

Класифікація способів АВС − це об ’єднання окремих спо-
собів АВС у групи за певними спільними ознаками, що мають 
істотне значення під час вирішення питання про застосуван-
ня певного способу АВС задля досягнення конкретної право-
вої мети у процесі вирішення цивільно-правового спору. Про-
цес класифікації здійснюють через визначення певних спіль-
них ознак, властивостей, які роблять можливим об’єднання 
об’єктів дослідження в окремі групи, тобто йдеться про крите-
рії класифікації, які є достатньо різноманітними2.

О. С. Ткачук зазначає, що традиційним у літературі є поділ 
способів АВС на основні (базові) та комбіновані (гібридні)3. До 
основних належать такі способи АВС, як переговори, медіація 
та арбітраж. Так, переговори є найпростішою формою АВС, що 
проводиться самими сторонами без залучення третьої особи. 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 20−22.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 15.

3 Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, 
Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльман-
на, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький універси-
тет управління та права, 2017. C. 58; Гаврилішин А., Козирєва В. Альтерна-
тивні способи вирішення господарських. Підприємництво, господарство і 
право. 2010. № 3. С.6; Притика Ю. Д. Альтернативні методи вирішення спо-
рів. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2005. Вип. 41. С. 220–
221; Рєзнікова, В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення госпо-
дарських спорів. Вісник Київського національного університету ім. Тара-
са Шевченка. 2012. № 90. С. 10–11; Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової 
влади у цивільному судочинстві : монографія. Х. : Право, 2016. С. 217.
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Медіація є способом АВС, в якому незалежна третя сторона 
(медіатор) допомагає сторонам спору досягти взаємоприйнят-
ного вирішення спору, при цьому така особа не вирішує спір по 
суті. Арбітраж (третейський суд) є способом АВС, що відбува-
ється із залученням третьої сторони, яка має повноваження 
щодо вирішення спору та рішення якої є обов’язковим і може 
бути звернене до примусового виконання. Поряд з цим, як за-
уважується в літературі, сьогодні досвід застосування великої 
кількості різних процесів, що використовуються для вирішен-
ня спорів, призвів до так званої гібридизації процесів, що іс-
нували раніше, наслідком чого стала поява нових комбінова-
них (гібридних) способів АВС, що поєднують ознаки основних 
видів АВС, якими є, наприклад, медіація-арбітраж (мед-арб), 
арбітраж-медіація (арб-мед), міні-суд, омбудсмен, незалежна 
експертиза щодо встановлення фактичних обставин справи 
(neutral expert fact-finding) тощо1.

У «Зеленій книзі з альтернативного вирішення спорів у ци-
вільних та комерційних справах» розмежовуються різні види 
АВС залежно від функцій нейтральної особи, що залучається 
до проведення окремого способу АВС, зокрема, серед способів 
виділяються: 1) ті, в яких третя сторона або сторони, відпові-
дальні за процедуру, покликані вирішити спір на користь од-
нієї зі сторін; 2) ті, в яких зазначені особи лише надають ре-
комендації щодо вирішення спорів, яких сторони можуть 
дотримуватися або ні; 3) ті, в яких третя особа не вирішує справу 
і не надає рекомендацій, а лише сприяє сторонам дійти згоди2.

Способи альтернативного вирішення спорів можна по-
ділити на групи за різними критеріями:

1) за належністю до тієї чи іншої сфери правового регулю-
вання способи АВС можна поділити на приватні та публічні. 
______________________________________________

1 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі 
Украї ни : монографія. К. : Фенікс, 2013. С. 59.

2 Green Paper on Alternative Dispute Resolution in Civil and Commercial Law/
COM/2002/0196final. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:52002DC0196 (дата звернення: 01.10.2020); Ткачук О. С. 
Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : моногра-
фія. Х. : Право, 2016. С. 232; Херсонцев А. И. Альтернативное разрешение 
споров: проблемы правового регулирования и европейский опыт. Россий-
ский юридический журнал. 2003. № 3. С. 119.
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Приватні способи є способами АВС у вузькому розумінні, тоб-
то такими, які застосовуються за добровільного волевияв-
лення сторін, на противагу зверненню до суду (переговори, 
медіація (посередництво), третейський розгляд тощо). Пуб-
лічні пов’язані з врегулюванням спору в рамках цивільно-
го судочинства: способи, спрямовані на досягнення компро-
місу (досудові переговори, досудове посередництво), спосо-
би, спрямовані на винесення рекомендованого рішення (до-
судовий спроще ний суд присяжних) та способи, спрямова-
ні на винесення обов’язкового рішення (досудовий арбітраж, 
при  ватний суддя);

2) за ознакою самостійності: самостійні (основні) − пере-
говори, претензійний порядок, медіація, третейський розгляд; 
комбіновані (комплексні) − медіація-арбітраж; міні-суд тощо;

3) залежно від характеру конфлікту: спрямовані на розв’я-
зання спорів про право (третейський розгляд, приватний суд-
дя, медіація-арбітраж тощо) або на врегулювання когнітивних 
конфліктів (переговори, медіація тощо);

4) залежно від наявності залучених до вирішення спору та/
або врегулювання конфлікту незалежних осіб: без залучення 
незалежних осіб − тобто розв’язання спору та врегулювання 
конфлікту самими сторонами (переговори, претензійний по-
рядок); з їх залученням (медіація, третейський розгляд, попе-
редня незалежна оцінка чи експертний висновок тощо);

5) залежно від обов’язковості рішення або рекомендацій 
незалежної особи, яку залучають до вирішення спору та/або 
врегулювання конфлікту: обов’язкове для сторін рішення не-
залежної особи (третейський розгляд, приватний суддя); ре-
комендаційний характер рішення (експертний висновок, міні-
суд); рішення приймають сторони, незалежна особа, залучена 
до вирішення спору та/або розв’язання конфлікту, не приймає 
жодних рішень, а лише сприяє сторонам у досягненні згоди 
(медіація)1.

Подібну класифікацію пропонує О. С. Ткачук, зазначаючи, 
що залежно від функцій, які виконує така особа, перша група 
способів АВС охоплює такі підгрупи, як: 1) зобов’язуючі способи, 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 20−21.
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в яких нейтральна особа вирішує спір та приймає рішення 
у справі, що є обов’язковим та може бути звернене до приму-
сового виконання (третейський суд (арбітраж), незалежний 
розгляд (adjudication), приватний суддя або суддя «напрокат» 
(private judging, rent-a-judge), обов’язкове встановлення фактів 
(fact-finding binding)); 2) консультативні способи, в яких тре-
тя нейтральна особа вирішує спір, однак її рішення не є обо-
в’язковим для сторін (попередній суд присяжних (summary 
jury trials), необов’язковий арбітраж (non-binding arbitration), 
міні-суд, омбудсмен); 3) рекомендаційні способи, в яких тре-
тя особа здійснює оцінку справи або надає рекомендації, од-
нак не ухвалює остаточне рішення (попередня оцінка фактів 
(early neutral evaluation), експертна оцінка (expert evaluation)); 
4) примирливі або фасилітативні способи, у яких третя сто-
рона допомагає вирішити спір між сторонами, однак не надає 
висновків чи рекомендацій (медіація); 5) комбіновані способи 
АВС (мед-арб, арб-мед)1;

6) за головним принципом, що є основою методу, який вико-
ристовують для досягнення результату: способи, під час яких 
спір розглядають за принципами змагальності та арбітруван-
ня (третейський розгляд, міжнародний комерційний арбі-
траж, приватний суддя); способи, під час яких спір розгляда-
ють за принципами повного і всебічного врахування інтересів 
сторін спору та пошуку компромісного рішення (перего вори, 
медіація);

7) залежно від застосування норм матеріального права 
при вирішенні спору: юрисдикційні − засновані на застосуван-
ні норм матеріального права (третейський розгляд, міжнарод-
ний комерційний арбітраж); неюрисдикційні − засновані на 
погодженні інтересів сторін (переговори, примирення, посе-
редництво); 

8) за обов’язковістю застосування: обов’язкові (обов’яз-
ковий у деяких випадках претензійний порядок у спорах щодо 
міжнародних перевезень, вирішення колективних трудових 
спорів квазіарбітражними органами); факультативні (добро-
вільні), які ґрунтуються на домовленості сторін;
______________________________________________

1 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 233.
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9) за метою їх застосування: полегшуючі (facilitative) − 
способи, у яких бере участь третя сторона, що не має кон-
сультативних функцій, яка однак сприяє проведенню проце-
дури врегулювання спору (посередництво); консультатив-
ні (advisory) − третя сторона наділена можливістю розгля-
ду спору з метою надання рекомендацій щодо встановлен-
ня певних фактів і варіантів розв’язання спору; визначаль-
ні (determinative) − процедури, в яких третя сторона наділена 
правом розглядати спір з винесенням рішення, яке потенцій-
но може бути виконано в примусовому порядку;

10) залежно від методу, що застосовується для досягнен-
ня необхідного правового результату: із застосуванням методу 
«вирішення спору (винесення рішення)» чи «методу застосу-
вання норм права (змагального)» (розгляд спору третейським 
судом чи міжнародним комерційним арбітражем); із застосу-
ванням методу «врегулювання правового конфлікту (пошу-
ку компромісу)» чи «узгодження інтересів сторін (досягнен-
ня консенсусу)», що застосовується самими сторонами чи за-
лученою ними третьою особою (посередництво, переговори); 
із застосуванням «рекомендаційного» методу (арбітраж з ре-
комендаційним рішенням, міні-суд, незалежна експерти-
за з рекомендаційним рішенням тощо); із застосуваням «змі-
шаного» (комбінованого) методу (посередництво-арбітраж, 
арбітраж-посередництво тощо)1.

Залежно від методу, що використовується під час АВС, 
М. Каппеллетті та Б. Гарт виокремлювали примирні (незма-
гальні) форми АВС (консиліація, медіація) та змагальні фор-
ми, що мають статус спеціальних судів, приміром, спроще-
ні суди присяжних2. Х. Браун додає до цієї класифікації та-
кож гібридні способи АВС3. С. В. Ківалов пропонує вирізняти 
за цим крите рієм примирювальні (компромісні) процедури, 

______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 20−24.

2 Cappelletti M. Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework 
of the World-Wide Access-to-Justice Movement. The Modern Law Review. 1993. 
May. P. 287.

3 Cappelletti M. Alternative Dispute Resolution Processes within the Framework 
of the World-Wide Access-to-Justice Movement. The Modern Law Review. 1993. 
May. P. 293.
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правовідновлювальні процедури та змішані процедури1. 
В. Г. Севастьянов за аналогічним критерієм виокремлює 
змагаль ні, консенсуальні, рекомендаційні та змішані спосо-
би АВС2.

На погляд О. С. Ткачука, включення до класифікації за цим 
критерієм рекомендаційних способів є невиправданим, адже 
призводить до змішування таких критеріїв для класифікації, 
як повноваження третьої незалежної сторони та метод, що ви-
користовується при АВС. При цьому науковець погоджується 
із В. І. Беновою у тому, що змагальний характер процедури не 
виключає рекомендаційний характер документа, що є резуль-
татом її застосування3, а тому виокремлення рекомендаційних 
способів АВС за цим критерієм видається зайвим4.

Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Дайте визначення поняття альтернативних способів вирі-

шення спорів.
2. Яке місце в механізмі захисту прав та інтересів особи посі-

дають альтернативні способи вирішення спорів?
3. Як виникли та розвивалися альтернативні способи вирі-

шення спорів?
4. Охарактеризуйте ґенезу української моделі альтернативних 

способів вирішення спорів.
5. Які є види альтернативних способів вирішення спорів?

______________________________________________

1 Ківалов С. В. Сутність та особливості досудового врегулювання адмі-
ністративно-правових спорів. Наукові праці Національного університету 
«Одеська юридична академія». 2014. Т. 14. С. 8.

2 Севастьянов Г. В. Теоретические основы альтернативного разрешения 
споров: концепция частного процессуального права. Хрестоматия альтер-
нативного разрешения споров : учеб.-метод. материалы и практ. рекомен-
дации. СПб., 2009. С. 104–106.

3 Бенова В. И. Классификация способов альтернативного разрешения спо-
ров. Проблемы в российском законодательстве. 2013. № 5. С. 129.

4 Ткачук О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : 
монографія. Х. : Право, 2016. С. 233−234.
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РОЗДІЛ 2
ПЕРЕГОВОРИ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

§ 2.1. Поняття та характерні особливості переговорів 
Загальновідомо, що за існування та розвитку людства за-

вжди були певні розбіжності думок стосовно вирішення спір-
них питань. Конфлікт інтересів завжди був. Спільним у всіх 
конфліктах у процесі еволюції суспільства залишилась від-
сутність єдиної думки її учасників, наявність розходжень у їх 
пог лядах, протиборство. А де є зіткнення суперечливих думок, 
там кожна сторона обстоює свою правду. У стані обстоювання 
свого права кожен учасник захищає свої інтереси, тому були, 
є і залишаться актуальними способи вирішення протиріччя.

До найпоширеніших і традиційних способів альтернатив-
ного вирішення спорів, які нині застосовують в Україні, нале-
жать переговори. Переговори історично та хронологічно в разі 
виникнення конфлікту є першим способом його вирішення, 
що виконує неабияку роль у правовому обігу1. 

Науці цивільного процесуального права, окрім так зва-
них традиційних форм захисту прав та інтересів осіб, відомі 
й нетрадиційні, або альтернативні, методи вирішення цивіль-
них спорів. Такі альтернативні механізми становлять систему 
взаємопов’язаних дій сторін та інших осіб із розгляду наявно-
го спору, спрямованих на його позасудове врегулювання або 
вирішення із застосуванням примирних чи інших не забороне-
них законом процедур, що здійснюються, як правило, на під-
ставі сумлінного волевиявлення сторін2. 

______________________________________________

1 Гаро Г. О., Спектор О. М. Мирне вирішення сімейних спорів : методичні ре-
комендації. Х. : Фактор, 2019. 80 с. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/
files/Rishennya-----B2.pdf

2 Здрок О. Н. Примирительные процедуры в гражданском судопроизвод-
стве: понятие, классификация, тенденции развития (на примере Респуб-
лики Беларусь). Вестник гражданского процесса. 2012. № 1. С. 180–223.
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Сучасний пошук нових механізмів вирішення спорів 
за рамками традиційних державних судів є безперервним у ба-
гатьох правових системах світу, у яких звернення до альтер-
нативного вирішення спорів стає дедалі частішим. Альтер-
нативні способи вирішення спорів (АВС) спершу сприймали-
ся як альтернатива державним судам, але сьогодні зрозуміло, 
що альтернативні способи вирішення спорів є доповненням 
до судової системи1. 

Доречно зазначає О. Ткачук про те, що судова форма за-
хисту прав не завжди відповідає бажанням сторін, не завжди 
потрібна та доцільна у тих конфліктах, які виникають у сфері 
цивільно-правових відносин. Рівноправні учасники цих відно-
син повинні мати можливість самостійно врегулювати спір або 
використати, крім судової форми, альтернативні про цедури2.

Ю. Притика застосування примирних процедур нази-
ває підходом до вирішення юридичних конфліктів з позиції 
інтере сів. Цей спосіб ґрунтується на з’ясуванні та врахуванні 
взаємних інтересів сторін і спрямований на досягнення взає-
мовигідної угоди, внаслідок якої жоден учасник конфлікту не 
програє. У межах цього підходу у світі сформувалася практи-
ка зас тосування альтернативних способів вирішення спорів3.

Цивільно-правові спори виникають у сфері приватних від-
носин, тому нетрадиційні способи захисту прав можуть засто-
совуватися лише на основі добровільного волевиявлення сто-
рін. До таких механізмів уходять і переговори4. 

______________________________________________

1 Barona-Vilar S. ADR Mechanisms and Their Incorporation into Global 
Justice in the Twenty-First Century: Some Concepts and Trends / S. Barona-
Vilar, C. Esplugues Mota., 2014. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2403142.

2 Ткачук О. С. Судові та альтернативні способи вирішення приватних юри-
дичних конфліктів: міжнародний досвід і українські перспективи. Науко-
вий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруден-
ція. 2015. № 18. Т. 2. С. 22-25.

3 Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних 
правовідносин в третейському суді : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 
2006. 632 с.

4 Здрок О.Н. Примирительные процедуры в гражданском судопроизвод-
стве: понятие, классификация, тенденции развития (на примере Респуб-
лики Беларусь). Вестник гражданского процесса. 2012. № 1. С. 180–223.



82

На думку Н. Бондаренко-Зелінської, переговори майже за-
вжди наявні в будь-який іншій альтернативній формі, а посе-
редництво часто використовується як попередня процедура 
до початку судового розгляду1. Справді, часто переговори за-
стосовуються в посередництві, медіації, арбітражі та навіть 
у самому суді (врегулювання спору за участю судді)2.

Перехід України до ринкових відносин та правове регулю-
вання останніх оновленим законодавством зумовлюють не-
обхідність створення більш широких можливостей викорис-
тання АВС як фізичними, так юридичними особами. У межах 
розвитку економічної свободи та бізнес-середовища суб’єкти 
правовідносин більш зацікавлені у гнучких, оперативних спо-
собах врегулювання спорів. Українські громадяни в разі по-
рушення їхніх прав найчастіше уникають звернення до суду, 
багатьох лякає дорогий, довгостроковий судовий розгляд, сер-
йозною проблемою є також невиконання судових рішень, ве-
ликі нарікання викликає робота державних виконавців3. 

Практика засвідчує, що рішення, які приймаються в поряд-
ку цивільного судочинства, особливо у сімейним, цивільним 
і трудовим справах, є іноді недостатньо аргументованими, об-
ґрунтованими, при цьому конфлікти між сторонами, незважа-
ючи на формальне вирішення таких спорів, не тільки продов-
жуються, але в низці випадків посилюються. 

Вирішення конфліктів шляхом переговорів без учас-
ті суду прийнятно в різних ситуаціях. Наприклад: (а) при 
розірванні шлюбу колишнє подружжя може досягти уго-
ди про розділ майна і про утримання дитини; (б) учасни-
ки дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) можуть укласти 
угоду про добровільне відшкодування матеріальної шкоди; 

______________________________________________

1 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативно-
го вирішення правових спорів. URL: http://www.univer.km.ua/statti/1.
bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_
vyrishennya_pravovykh_ sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf

2 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України № 1618-ІV 
від 18 березня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-
15#Text. (дата звернення 2009.2020)

3 Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом проце-
дури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : дис. … канд. 
юрид. наук. Львів, 2017. 250 с.
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(в) у разі порушення прав споживача виконавцем можли-
во укласти угоду про добровільне відшкодування заподіяної 
матеріальної шкоди і т. д.1. 

У наш час успішне проведення переговорів є необхідністю. 
Успіх у проведенні перемовин є ключовим завданням для усіх 
компаній, для міжнародних перемовин між державами та на-
віть на особистому рівні кожного громадянина нашої країни. 
Інтерес до переговорів, як альтернативного способу вирішен-
ня спорів, зріс у зв’язку із тим, що невміння домовлятися поро-
джує конфлікти, які призводять до непродуктивності.

Переговори – це інструмент, що використовувався для 
врегулювання конфліктів ще задовго до появи правових про-
цедур. Однак те, як проводяться переговори, – їх технологія, 
тривалий час залишалося без уваги. Тільки в другій полови-
ні XX сторіччя переговори перетворилися на об’єкт широко-
го наукового аналізу, що обумовлено, насамперед, тією роллю, 
яку почали виконувати переговори в сучасному світі2.

Практика застосування переговорів свідчить про те, 
що їх якість і ефективність багато у чому залежать від учас-
ті у них професійних юристів (адвокатів). Переваги їх учас-
ті проявляються у такому: (1) фахівці, які представляють ін-
тереси сторін при переговорах, не допустять виникнення но-
вих конфліктів; (2) забезпечується конфіденційність прове-
деної процедури примирення; (3) роз’яснення конфліктую-
чим сторонам їх прав і відповідальності, а також вигоди досу-
дового вирішення конфлікту до судового розгляду; (4) від до-
судового розгляду можна відмовитися в будь-який момент; 
(5) скороченню або збільшення строків процедури примирення; 
(6) економія витрат3. 

______________________________________________

1 Васильєв С. В., Васильєва І. Г. Переговори як альтернативний спосіб вирі-
шення цивільних спорів: питання теорії. Цивілістична процесуальна дум-
ка. 2016. № 2. С. 26-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_2_8

2 Бондар Г. Л. Переговорний процес у державному управлінні. На-
укові праці. Політологія. 2016. С. 79-83. URL:  file:///C:/Users/%
D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F/Downloads/
Npchdupol_2016_273_261_17%20(1).pdf

3 Васильєв С. В., Васильєва І. Г. Переговори як альтернативний спосіб вирі-
шення цивільних спорів: питання теорії. Цивілістична процесуальна дум-
ка. 2016. № 2. С. 26-30. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_2_8
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Нині зацікавлення до переговорів викликає інтерес 
не тільки у політиків, а й у військових, бізнесменів, журналіс-
тів, менеджерів, істориків, філософів, фахівців із зв’язків з гро-
мадськістю та ін. Сучасне суспільство обирає більш альтер-
нативні варіанти врегулювання спорів та конфліктів. Одним 
з таких варіантів є ведення переговорів. 

Підставою проведення переговорів для врегулювання 
спору є добровільне волевиявлення учасників спору. Організа-
ція та проведення переговорів можливі на різних стадіях вирі-
шення спору. Переговори можуть відбуваються на стадії досу-
дового врегулювання спору без подачі заяви у суд. Також пере-
говори, як засіб врегулювання спору, можуть застосовуватися 
і в самому суді при вирішенні спору. При досягненні згоди під 
час переговорів у суді може бути укладено мирову угоду чи по-
зивач може відмовитися від позову. Переговори наявні навіть 
на стадії виконання рішення суду. Сторони виконавчого про-
вадження можуть дійти компромісу чи укласти мирову угоду.

В статті 33 Статуту ООН зазначено головне призначення 
переговорів, згідно з якою:

1. Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, продо-
вження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного 
миру і безпеки, повинні перш за все намагатися розв’язати спір 
шляхом переговорів, обслідування, посередництва, примирен-
ня, арбітражу, судового розбору, звернення до регіональних 
органів чи угод або іншими мирними засобами на свій розсуд.

2. Рада Безпеки, якщо вона вважає це необхідним, вимагає 
від сторін розв’язання їх спору за допомогою таких засобів»1. 

Важливою перевагою переговорів перед іншими способа-
ми вирішення конфліктів є те, що вони дозволяють конфлік-
туючим сторонам виробити таку угоду, яка влаштовуватиме 
кожну з них і дозволить уникнути тривалих судових процедур, 
що можуть призвести до значних матеріальних витрат і ризи-
ку програшу однієї зі сторін2. 

______________________________________________

1 Статут ООН. Видано Департаментом громадської інформації ООН. Пред-
ставництво ООН в Україні. Київ, 2010. С. 25.

2 Переговори в умовах політичного конфлікту: поняття. URL:  http://studies.
in.ua/teorja_polt_konflktu/2979-peregovori-v-umovah-poltichnogo-konflktu-
ponyattya.html
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Словник української мови під переговорами розуміє роз-
мову, бесіду з метою обмінятися думками або домовитися про 
що-небудь з кимсь1. 

У Юридичному словнику переговори зазначаються як про-
цес, за допомогою якого сторони або група вирішують спір че-
рез дискусію та досягають угоди, яка може бути сумісно пого-
джена ними2.

У Тлумачному словнику переговори визначено так: «роз-
мова, бесіда з метою обмінятися думками або домовитися 
про що-небудь з кимось; спілкування; обговорення з метою 
з’ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди»3.

Переговори – це самостійний спосіб вирішення спорів 
і водночас структурно невіддільний елемент майже будь-
якого способу вирішення спорів. Якщо коротко, переговори – 
це діалог сторін4. 

Аналіз наукової літератури дає можливість виокремити 
декілька підходів до розуміння переговорів як соціального 
та правового явища:

1. Переговори – це процес (процедура) взаємного обгово-
рення двома або більше учасниками претензій, потреб або ін-
тересів з метою їх усунення або задоволення у випадку наяв-
ності конфлікту.

2. Переговори – це спосіб (метод) управління конфліктом, 
який дає змогу на добровільній і рівноправній основі усунути 
наявні протиріччя при максимальному задоволенні власних 
інтересів кожної зі сторін, прийняти рішення на взаємовигід-
ній основі. Переговори надають сторонам можливість самим 
знайти варіант вирішення спору.

Переговори – безпосереднє врегулювання сторонами су-
перечок, яке не передбачає участі третьої особи в досягненні 
взаємовигідної угоди5. 
______________________________________________

1 Словник української мови: в 11 томах. Том 6, 1975. С. 153.
2 Legal Dictionary. URL: http://www.legal explanations.com/definitions/

negotiation.htm (дата звернення: 01.10.2020).
3 Новий тлумачний словник української мови / украдачі: В. Яременко,

О. Сліпушко. Київ : АКОНІТ, 2008. Т. 2. 926 с.
4 Гаро Г. О., Спектор О.М. Мирне вирішення сімейних спорів : методичні ре-

комендації. Х. : Фактор, 2019. 80 с. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/
files/Rishennya------B2.pdf

5 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 
2018. С. 131.
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У досліджені «Альтернативні способи вирішення цивільно-
правових спорів» О. Спектор дає визначення переговорів як са-
мостійний універсальний спосіб альтернативного вирішення 
цивільно-правових спорів, що реалізується через переговор-
ний процес під час безпосередньої конструктивної взаємо-
дії сторін і спрямований на досягнення взаємоприйнятного 
компромісного рішення1. 

Бондаренко-Зелінська Н. Л. визначає переговори, або 
него  ціацію, (negotiation) як спосіб вирішення спору безпосе-
редньо сторонами спірних правовідносин (представниками 
сторін) без участі будь-яких посередників2. 

Д. Пруітт розглядає переговори як спробу вирішити пев-
ний конфлікт інтересів шляхом мирного діалогу та обгово-
рення проблеми. Це специфічна форма соціальної взаємодії та 
прийняття рішень, яка передбачає залучення двох або більше 
сторін із суперечливими інтересами та цілями3. 

Це формалізовний процес, що ставить конкретну мету, ви-
значає коло питань і завжди реалізується в конкретних умо-
вах, за конкретних обставин. Найефективнішим і найпошире-
нішим способом вирішення спорів в усьому світі є переговори 
(negotiation)4.

Термін «переговори» в законах України використовується 
без розкриття його змісту. Так, приміром, у ст. 14 Закону Украї-
ни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня» йдеться про ведення переговорів щодо укладення догово-
ру купівлі-продажу товарів або послуг, у ст. 791 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я – про переговори щодо 
укладення договорів керованого доступу, в ст. 213 Цивільного 

______________________________________________

1 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2012. 18 с.

2 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативно-
го вирішення правових спорів. URL: http://www.univer.km.ua/statti/1.
bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_ sposobiv_alternatyvnoho_vyri-
shennya_pravovykh_ sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf 

3 Pruitt D. G. Negotiation behavior.  New York : Academic Press, 1981.  257 p.
4 Merrills J. International Dispute Settlement. 4th ed. Cambridge : University 

Press, 2005. 387 p.
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кодексу України – про переговори щодо укладення правочину, 
в Законі України «Про публічні закупівлі» – про переговорну 
процедуру закупівлі тощо. Тобто термін «переговори» законо-
давство України, як правило, використовує в аспекті домовле-
ностей, які передують укладенню правочинів тощо1.

Таким чином, переговори як різновид АВС – це процес вза-
ємодії між сторонами спору, спрямований на досягнення пев-
них форм домовленостей, які ґрунтуються на спільному інте-
ресі, з метою вирішення правового спору2.

Таке явище, як переговори, супроводжує нас протягом 
усього життя. Ми щоденно ведемо якісь перемовини, чи то на 
роботі, чи в сім’ї, між родичами, в магазині, це та модель спіл-
кування, яка дає змогу про щось бажане домовитись. Усе це 
ми робимо не задумуючись, як саме правильно будувати так-
тику ведення домовленості для досягнення цілей. Саме тому 
важливість переговорів залишається у тому, щоб підштовху-
вати опонентів до ведення діалогу. І хоча переговори є части-
ною нашого життя, їхнє вдале проведення не тільки робить 
нас учасниками альтернативного способу вирішення спору, 
а й має ключове значення для успіху. Підтвердженням цього 
є те, що переговори – це активна діяльність сторін із знахо-
дження оптимального спільного розв’язання проблем.

Метою переговорів є прийняття спільних рішень, які сто-
рони вважають найкращими в розв’язанні конфлікту, причому 
кожен опонент переговорного процесу сам вирішує, погоджу-
ватись чи ні на ту чи іншу пропозицію. Так, сторони, які ведуть 
переговори, безпосередньо контролюють як процедуру пере-
говорного процесу, так і його суть3.

Успіх у бізнесі, ефективне виконання управлінських зав-
дань, розв’язання конфліктних ситуацій у сім’ї, на виробництві, 
______________________________________________

1 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2020. С.16. URL: http://
pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/3.pdf

2 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 
2018. С. 131.

3 Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, 
Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.]; під ред. У. Хелльманна, 
Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права, 2017. 234 с.
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а також в інших сферах діяльності багато в чому залежить від 
результатів переговорів.

Для більш детального розуміння суті переговорів варто 
проаналізувати основні характеризуючі ознаки переговорів. 
До своєрідних ознак переговорів слід віднести:

1. Наявність цивільного спору чи порушення умов 
зобов’язання.

2. Добровільність та особисто прийняте рішення брати 
участь у переговорах для вирішення спірних питань.

3. Наявність змішаних інтересів у сторін спору (частково 
інтереси збігаються а частково розходяться).

4. Діяльність двох і більше суб’єктів, сконцентрованих 
на єдиній меті – домовитись про спірне питання.

5.  Взаємозалежність учасників переговорів (неможли-
вість вирішити спір без когось із учасників переговорів).

6. Право обрання сторонами тактики та варіантів ведення 
домовленостей.

7. Можливість врегулювання широкого кола суспільних  
відносин.

8.  Складна процедура переговорів, що охоплює підгото-
вку і проведення переговорів, прийняття рішення та його 
реалізацію.

9.  Взаєморозуміння, що характеризується обговоренням 
будь-якої проблеми.

10. Взаємоприйняте рішення (спільне рішення сторін 
спору).

Слушною видається думка Н. Бондаренко-Зелінської, кот-
ра стверджує, що найпоширенішим та найдоступнішим спо-
собом вирішення будь-якого правового спору є переговори, 
проведення яких передбачає діалог між сторонами конфлік-
ту щодо можливих шляхів його вирішення. Водночас для того, 
щоб переговори були ефективними, їх учасники повинні мати 
достатній рівень правової культури хоча б для того, щоб при-
йняте в результаті обговорення рішення (угода) відповідало 
вимогам законності і могло би бути реально виконане. Водно-
час не тільки громадяни України здебільшого не можуть по-
хвалитися достатнім рівнем знань у галузі права, а й окремі 
представники юридичної професії, які є некваліфікованими, а 
іноді й протиправними діями порушують права своїх клієнтів, 
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чим, по суті, дискримінують своїх колег і знижують рівень до-
віри до договірних представників. З огляду на це, здебільшого 
учасники спірних правовідносин не використовують увесь по-
тенціал такого способу АВС, як переговори1. 

Звісно, щоб переговори стали ефективним інструментом 
в розв’язанні спірних питань, необхідно, аби сформувалися 
певні передумови, які можуть виникнути лише за бажанням 
сторін спору. Такими передумовами є:

по-перше, усвідомлення сторонами цивільного спору ре-
альної користі від переговорів, тобто сторонам переговорів 
має бути очевидно те, що вони, докладаючи зусилля, шляхом 
діалогу, зможуть вирішити суперечку;

по-друге, чітко виражений прагматизм, який виражається 
у спільній користі – бажаний результат для обох сторін пере-
говорного процесу;

по-третє, порозуміння між сторонами – вміння вислухати 
суперника, надання можливості висловитись опоненту;

по-четверте, надання спроби та часу для переконання 
опонента – наведення аргументів своєї правоти опоненту;

по-п’яте, усвідомлення можливості розв’язання проблеми 
та внесення пропозицій можливих варіантів її вирішення;

по-шосте, взаємні поступки на взаємовигідних умовах 
для врегулювання спірних відносин;

по-сьоме, спільно прийняте рішення.
Хоча кожен учасник переговорного процесу має своє ба-

чення бажаного результату, проте, лише після усвідомлен-
ня сутності та особливостей переговорів сторони цивільно-
го спору можуть переходити до самої процедури переговорів, 
котрі вважаються результативними, якщо по їх завершенню 
підписуються відповідні договори, угоди, протоколи, тобто 
сторони спору дійшли згоди.

Щоб визначити, яка ж роль переговорів у вирішенні спо-
рів, варто виокремити їхні функції. У юридичній літературі 

______________________________________________

1 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативно-
го вирішення правових спорів. URL: http://www.univer.km.ua/statti/1.
bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_
vyrishennya_pravovykh_ sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf 
(дата звернення: 18.04.2020).
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немає єдиного підходу до визначення функцій переговорів 
та чіткого їх поділу. Сьогодні існують різні думки та підходи 
до їх характеристики. 

Найпоширенішою є думка багатьох науковців про те, що 
ключовою функцією переговорів є спільний пошук вирішен-
ня проблеми.

Не менш важливою є ще одна функція – інформаційна, 
яка полягає в тому, щоб отримати інформацію про інтереси, 
позиції, підходи до вирішення проблеми протилежної сторо-
ни, а також надати таку інформацію про себе. Значимість цієї 
функції переговорів визначається тим, що неможливо прийти 
до взаємоприйнятного рішення, не розуміючи суті проблеми, 
яка зумовила цивільний спір, не встановивши істинні цілі, не 
з’ясувавши точок зору один одного.

Близька до інформаційної комунікативна функція 
пов’язана з налагодженням і підтримкою зв’язків і відносин 
конфліктуючих сторін.

Важливою функцією переговорів є також регулятивна. 
Йдеться про регулювання та координацію дій учасників кон-
флікту. Вона реалізується, насамперед, у тих випадках, коли 
сторони досягли певних домовленостей, і переговори ведуть-
ся з питання про виконання рішень.

Суть пропагандистської функції переговорів полягає в 
тому, що їх учасники прагнуть вплинути на громадську дум-
ку з метою виправдання власних дій, пред’явлення претензій 
опонентам, залучення на свою сторону союзників і т. д.1.

Резюмуючи, зауважимо, що переговори є одним зі легітим-
них способів вирішення спорів. Підтвердженням цього є те, що 
в Конституції України гарантується своїм громадянам право 
захищати свої порушені права будь-яким не забороненим за-
коном способом. Результатом переговорів має стати взаємне 
прийняте рішення та в подальшому неухильне виконання до-
сягнутих домовленостей обома сторонами.

______________________________________________

1 Поняття «переговори». Функції переговорів. URL: http://studies.in.ua/
teorja_polt_konflktu/1827-ponyattya-peregovori-funkcyi-peregovorv.html
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§ 2.2. Види та стилі переговорів 
Переговори, як універсальний спосіб вирішення спору, 

становлять в сукупності спосіб пошуку для всіх сторін при-
йнятного варіанту вирішення цивільного спору чи виконання 
порушених умов зобов’язань.

Основа будь-якого переговорного процесу складається 
з комунікації учасників, яка має спрямовуватися на спільне 
вирішення проблеми, пошук альтернативних варіантів роз-
витку ситуації, досягнення згоди, уникнення зростання кон-
фліктної напруги серед сторін. Сьогодення промовисто вказує 
на тенденцію збільшення переговорних контактів у різних 
сферах життя1.

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, саме пере-
говори мають певні переваги перед іншими можливостями2. 

В Україні спостерігається деякий дефіцит теоретичних до-
сліджень у сфері ведення ділових переговорів. Щоб знайти 
оптимальне рішення, потрібно мати певні знання щодо під-
готовки і проведення ділових переговорів. Зіткнення точок 
зору, думок, позицій – явище яке дуже часто трапляється у ви-
робничому і громадському житті. Щоб створити правильну лі-
нію поведінки в переговорному процесі, дуже корисно знати, 
що таке ділові переговори, їх основні етапи і специфіку, стра-
тегію і тактику взаємодії в переговорах тощо3. 

Чим закінчаться переговори, яких домовленостей досяг-
нуть сторони, чиї інтереси будуть максимально враховані – 
на все це впливає, насамперед, професіоналізм сторін, які бе-
руть участь у переговорах, їх уміння притримуватись наперед 
визначених спільних (командних) рішень4. 
______________________________________________

1 Герасимович В.А. Переговорний процес як невід’ємна складова політики 
та роль особистості на переговорах. Збірник наукових праць «Гілея: науко-
вий вісник». Вип.114. С.295. URL: file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%
82%D0%B0%D0%BB%D1%8F/Downloads/gileya_2016_114_78.pdf

2 Шарков А. В. Переговоры с преступниками, захватившими заложников. 
Минск : Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1993. 20 с.

3 Шарков А. В. Переговоры с преступниками, захватившими заложников.  
Минск : Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1993. 20 с.

4 Як підготувати команду до перговорників для успішного укладання угод. Ме-
тодичні розробки на допомогу профспілковим викладачам. Центр розвитку 
профспілкової освіти Академії праці, соціальних відносин і туризму. С. 6. URL: 
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Metod_profwork_komand.pdf
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Для усіх видів переговорів, зокрема військових, характер-
на однакова структура, що охоплює такі етапи: докомуніка-
тивний (збір інформації, аналіз проблеми, визначення мети та 
задач); комунікативний (представлення сторін, виклад про-
блем і мети, діалог учасників: обговорення, уточнення, узго-
дження інтересів); посткомунікативний (аналіз переговорів, 
підготовка до наступних переговорів). У науковій літературі 
можемо зустріти інші назви етапів у структурі переговорів, на-
приклад: підготовка, взаємодія (власне переговорний процес), 
імплементація1.

Хоча типів переговорів і менше, ніж типів конфліктів, усе 
одно важко розробити правила їх ведення для кожного типу. 
У світовій практиці сформувалося декілька основних стилів 
ведення переговорного процесу: активний (боротьби), діло-
вий, конфронтацій, який іноді називають неділовим2.

Види переговорів залежать від стилю і техніки їх прове-
дення та поділяються на такі:

1. За кількістю сторін:
– двосторонні;
– багатосторонні.
2. Залежно від взаємодії між сторонами переговорів:
– прямі (особисто беруть участь у переговорах);
– непрямі (у переговорах від їх імені беруть участь їх 

представники).
3. Залежно від частоти проведення:
– одноразові (вирішується спірне питання і приймається 

остаточний варіант вирішення спору);
– постійні (поетапно вирішують спірні питання).
4. Міждержавні:
– політичні (вирішення політичних конфліктів);
– дипломатичні (лобіювання інтересів громадян та країни).

______________________________________________

1 Шалигіна Н. П. Військові переговори як важливий вид службово-ділової 
взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних 
миротворчих операцій. Вісник Національної академії Державної при-
кордонної служби України. 2015. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vnadped_2015_4_20.

2 Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів. С. 126. URL : 
file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F/
Downloads/07.pdf
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5. Із використанням інформаційних та телекомуніка-
ційних технологій:

– електронні (використання електронних засобів під час 
ведення переговорів, наприклад, Порядок проведення експе-
рименту із застосування електронних засобів під час здійснен-
ня переговорної процедури закупівлі затвердженого наказом 
Міністерства оборони України № 257 від 12 червня 2015 р.1);

– онлайн-переговори.
Аналіз наукової літератури свідчить про наявність певних 

спільних особливостей, характерних для переговорів різних 
видів, а саме: наявність проблеми, схожість і відмінність інтер-
есів сторін, взаємозалежність учасників переговорів (взаємо-
залежними учасників переговорів робить неможливість реа-
лізувати свої інтереси самостійно), складна структура, спілку-
вання сторін, спільне вирішення проблеми2. 

Найефективніший спосіб проведення переговорів визна-
чається залежно від конкретної ситуації. Люди, що проводять 
пере говорний процес, повинні бути високоморальними, врів-
новаженими, гуманними, крім того, добре проінформованими.3 

З метою досягнення бажаних результатів сторони перего-
ворного процесу обирають відповідні стратегії і тактики по-
ведінки. Стратегія поведінки – це загальна схема дій учасни-
ків переговорного процесу, загальний план досягнення мети 
переговорів. Під тактикою поведінки розуміють позицію сто-
рони або послідовність певних маневрів, що застосовуються 
у певний конкретний етап переговорів4.
______________________________________________

1 Порядок проведення експерименту із застосування електронних засобів 
під час здійснення переговорної процедури закупівлі : наказ Міністерства 
оборони України № 257 від 12 червня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0722-15#Text

2 Шалигіна Н. П. Військові переговори як важливий вид службово-ділової 
взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних 
миротворчих операцій. Вісник Національної академії Державної при-
кордонної служби України. 2015. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vnadped_2015_4_20.

3 Кравчук І. А. Ведення переговорів з терористами. Форум права. 2010. № 4. 
С. 526–530 URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10kiapzt.pdf

4 Шалигіна Н. П. Військові переговори як важливий вид службово-ділової вза-
ємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних миротвор-
чих операцій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 
України. 2015. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_4_20.
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Обравши критерієм функціональний підхід, аме рикансь-
кий політолог Чарльз Ікле виокремив такі види переговорів:

– переговори, спрямовані на продовження дії домовле-
ностей, досягнутих угод;

– переговори з метою нормалізації відносин, що перед-
бачає перехід від конфліктних до інших типів стосунків між 
сторонами;

– переговори з метою перегляду угоди. За таких обставин 
одна із сторін вимагає змін на свою користь за рахунок інших 
сторін;

– переговори з метою досягнення нової угоди. Вони спря-
мовані на встановлення нових відносин і зобов’язань між учас-
никами переговорного процесу. Такі відносини можуть вста-
новлюватися як із давніми, так і з новими партнерами, що ви-
магає особливої обережності, з’ясування їх репутації;

– переговори, зорієнтовані на отримання не відображе-
них в угоді результатів.

Не менш поширеними є класифікації, в яких за основу взя-
то процесуальний аспект (за тривалістю, механізмом прийнят-
тя рішень, рівнем проведення), а також за предметом (диплома-
тичні, торгові, політичні, із розв’язання трудових спорів тощо)1. 

Редактор медіапроекту «Аналітика і практика» Людми-
ла Гордієнко доречно зауважила, що для переговорів важли-
во знайти точки дотику з опонентом і встановити з ним кон-
такт. Зазвичай взаєморозуміння встановлюється за допомо-
гою навідних запитань, часто не пов’язаних з темою перегово-
рів (про погоду, спільні інтереси, про те, що наразі хвилює опо-
нента). Якщо контакт не буде встановлений, угода може зірва-
тися. Навіть якщо ви досягнете певних домовленостей, вдали-
ми та взаємними вони не будуть2. 

Правильне проведення переговорного процесу передбачає 
проходження декількох етапів.

1. Підготовка до початку переговорів.
2. Початок переговорів і вибір стилю і методу їх проведення.

______________________________________________

1 Призначення, функції і види переговорів. URL: http://megalib.com.ua/
content/3481_Priznachennya_fynkcii_i_vidi_peregovoriv.html

2 Гордієнко Л. Секрети успішних переговорів. Бізнес -досвід. 22.12.2014 р. URL: 
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-biznes-dosvid-46-sekreti-
uspishnix-peregovoriv
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3. Пошук компромісного рішення.
4. Завершення переговорів1.
Досліджуючи етапи проведення переговорів на практиці, 

з впевненістю можна констатувати, що суть етапу підготовки 
полягає у з’ясуванні мети самих переговорів; позиції учасни-
ків щодо спірного питання; визначенні місця, часу перегово-
рів, часу зустрічі та сценарій переговорів. Особливістю такого 
етапу, як початок самих переговорів і вибір стилю і методу їх 
проведення, є вибір стратегії та тактики ведення переговорів.

Щодо такого етапу ведення переговорів, як пошук комп-
ромісного рішення, то суть його полягає в обранні способів 
вирішення спору.

Завершальним етапом переговорів є забезпечення резуль-
тату – прийняття спільного взаємовигідного рішення.

Чернишова А. О. та Златопольська А. С. виділяють такі 
основні етапи переговорів:

а) етап аналізу. На цьому етапі необхідно систематизу-
вати й осмислити всю доступну для вас інформацію про учас-
ників переговорів, їхні можливі наміри і цілі. Особливу увагу 
необхідно звернути на можливості ускладнення ситуації, на ті 
реальні труднощі, що найімовірніше виникнуть;

б) етап планування. На цій фазі необхідно зосередити 
увагу на найбільш перспективних, основних і запасних варіан-
тах ведення переговорів. Варто думкою «програти» весь мож-
ливий хід ведення переговорів, врахувати інтереси протилеж-
ної сторони, можливі компроміси, перелік об’єктивних крите-
ріїв ведення переговорів;

в) етап активної дискусії (суперечки). Найбільш дина-
мічна фаза переговорів, на якій важливо вибрати правильний 
стиль і темп, прийоми і техніки. Доцільно не поспішати, але 
і не затягувати процедуру переговорів. Потрібно уникати по-
спішних рішень і свідомо недоцільних учинків. Цей етап пере-
говорів (власне переговори) можна розбити на такі складові:

1) уточнення позицій;
2) їх обговорення;
3) узгодження позицій.

______________________________________________

1 Переговори і стилі їх проведення. URL: https://pidru4niki.com/18180520/
psihologiya/peregovori_stili_provedennya
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г) етап ухвалення рішення і взаємоприйнятої угоди. Кон-
центруючи увагу на взаємних інтересах і об’єктивних критеріях, 
необхідно крок за кроком просуватися до ухвалення розумного 
рішення і взаємоприйнятої угоди (договору, контракту)1.

Закономірним є те, що не лише застосування етапів ве-
дення переговорів та вміння вести переговори впливають 
на їх результат, а й психологічні закономірності та особливості 
взаємо дії людей у процесі ведення переговорів загалом.

Важливо знати, що залежно від того, як ви визначите свої, 
а також наміри вашого опонента і оціните можливості їх реалі-
зації, ви можете вибрати найбільш оптимальний для вас стиль 
ведення переговорів. З уваги на схему Томаса-Кілмена (є п’ять 
основних стратегій людської поведінки в конфліктній ситуа-
ції: 1) уникнення, 2) суперництво (боротьба, примушування), 
3) компроміс, 4) співробітництво, 5) пристосованість (поступ-
ки)), виділяють чотири основні стилі проведення переговорів: 
жорсткий, м’який, торговий, стиль співробітництва2. 

Погоджуючись на переговори, учасники зобов’язані стави-
тись до переговорів як до способу спільного вивчення спірних 
питань та пошуку варіантів їх вирішення. Для цього учасни-
кам переговорів необхідно обрати стиль ведення переговорів. 

Стиль ведення переговорів охоплює тактику і стратегію 
ведення переговорів. Це зовнішні прийоми, що застосовують-
ся в ході ведення переговорів аж до їх завершення. На стиль 
переговорів безпосередньо впливає сама позиція опонентів, 
їх законопослушність та моральні якості.

Стиль переговорів – сукупність організаційних і мораль-
них принципів, норм, законів проведення переговорів від мо-
менту формулювання основної мети до її реалізації3. 

Виділяють такі стилі проведення переговорів:
1. Жорсткий стиль. Суть цього стилю ведення перегово-

рів полягає в тому, що такі переговори – це:
– суперництво;
– тиск на опонента;

______________________________________________

1 Чернишова А. О., Златопольська А. С. Деякі управлінські аспекти ведення 
пере говорів. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap_10_1/stat_10_1/81.doc

2 Стилі ведення переговорів і тактичні прийоми ведення переговорів. URL: 
http://studentam.net.ua/content/view/4138/86/

3 Стилі ведення переговорів. URL:  https://studfile.net/preview/5349820/
page:21/
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– нехтування інтересами контрагента;
– нав’язування своїх умов вирішення спірного питання;
– швидке отримання домінуючої сторони бажаного 

рішення.
Результатом ведення переговорів у жорсткому стилі 

стане здебільшого перемога того, хто обрав саме такий стиль. 
Проте практика показує, що так відбувається не завжди. Коли 
опонент обере також жорсткий стиль ведення переговорів, 
є небезпека зірвання перемовин і можна не досягти бажаного 
результату. 

2. М’який стиль передбачає навпаки:
– згоду на компроміс;
– толерантність в прийнятті спільного рішення;
– врахування інтересів опонента.
Результатом таких переговорів завжди є  програш спору 

з мінімальними уступками.
3. Торговий стиль. Особливістю цього стилю ведення 

переговорів є:
– обмін поступками;
– консенсус.
Наслідком застосування такого стилю для ведення пере-

говорів є взаємоуступка кожного із учасників переговорів, 
тобто уступити в чомусь, щоб отримати вигоду в чомусь 
іншому.

4. Стиль співробітництва виражається в:
– максимальному врахуванні інтересів усіх учасників 

переговорів;
– спільних діях;
– пошуку взаємної вигоди.
Результатом таких переговорів стане  прийняття взаємо-

вигідного рішення для усіх учасників переговорів.
Політолог М. Хрустальов виділяє сім основних стратегій 

ведення переговорів: ультимативна стратегія передбачає по-
стійні вимоги односторонніх поступок з боку іншого учасни-
ка, вимоги висуваються у категоричній формі та супроводжу-
ються погрозами; конкурентна або стратегія торгу (у деяких 
джерелах стратегія позиційного торгу) (bargaining), орієнто-
вана на компроміс, але більш вигідний лише для однієї сторо-
ни; партнерська стратегія (jointproblem-solving) орієнтована 
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на взаємовигідний компроміс і передбачає спільний пошук 
варіантів розв’язання проблеми; імітаційна стратегія – це 
копіювання партнерської або рідше конкурентної стратегії 
(у «м’якому» варіанті) задля досягнення уявного компромі-
су (фіктивної угоди), оскільки учасник, який її використовує, 
не має намірів виконувати угоду. Основна мета – надати угоді 
таку форму, яка би дала можливість ігнорувати її у майбутньо-
му;  обструкційна стратегія не передбачає укладання навіть 
фіктивної угоди. Залежно від цілей учасників спочатку вико-
ристовується конкурентна стратегія у «жорсткому» варіанті, 
адже це найзручніший спосіб розриву переговорів у будь-який 
потрібний момент. Якщо одна із сторін зацікавлена у затягу-
ванні переговорів, то використовується «м’який» варіант, як 
правило, до певного моменту, а потім – перехід до «жорстко-
го»; змішана стратегія – це комбінація зазначених стратегій. 
Необхідність у такій стратегії виникає, коли предметом об-
говорення є комплексна проблема. Стосовно деяких аспектів 
учасник може погодитися на компроміс, а стосовно інших – 
ні; невизначена стратегія використовується, коли учасник 
з певних причин не вирішив остаточно, який метод вибрати. 
Період застосування такої стратегії, як правило, короткий1.

Учені вирізняють три основні стратегії переговорів:
– перша стратегія зводиться до протистояння крайніх 

позицій партнерів;
– друга – це золота середина між м’якістю та жорсткіс-

тю, тобто досягається мета і водночас не псуються стосунки 
з людьми;

– третя стратегія передбачає розв’язання проблем, зва-
жаючи на їхній зміст, не допускаються дебати з приводу пози-
цій, яких кожна із сторін жорстко дотримується (ці переговори 
називаються принциповими, оскільки враховуються інтереси 
обох сторін і досягається такий результат, який ґрунтується на 
справедливих нормах незалежно від волі жодної зі сторін)2. 
______________________________________________

1 Хрусталёв М. А. Методология анализа международных перегово-
ров. Международные процессы. Т. 6. 2008. № 3 (18). URL: http://www.
intertrends.ru/sixth/006.htm

2 Переговори. Поняття переговорів. Три основи стратегії переговорів. 
Етика ділового спілкування. URL: https://pidru4niki.com/17770411/
menedzhment/peregovori
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Тактики ведення переговорів визначаються як системи 
прийомів цілеспрямованого впливу однієї сторони переговор-
ного процесу на іншу.

Саме тому важливим аспектом є те, що застосовуються 
різні тактики при реалізації стратегій для вирішення спору.

Під терміном «прийом» у цьому випадку розуміють такі 
дії, які спрямовані на отримання суб’єктами переговорів пози-
тивних результатів. У цьому сенсі він націлений на досягнення 
користі і тому докорінно відрізняється від різних правил і про-
цедур, корисність яких нечітка1.

Тактика переговорів, що ведуться в межах співпраці, налі-
чує чимало специфічних прийомів, методів і засобів.

Найбільш ефективними і розробленими є такі:
1) прийом «вираження згоди». Такий прийом орієнтова-

ний на підкреслення спільності в поглядах;
2) прийом «пакет». Такий прийом передбачає поєднан-

ня низки пропозицій в єдине ціле. Нерідко в ході переговорів 
у межах спільного партнерського обговорення проблеми най-
більш ефективним шляхом є не послідовне обговорення окре-
мих питань, а їх поєднання, тобто розгляд «пакетом». Зазвичай 
рішення з цього питання може бути досягнуто в ході дискусії;

3) прийом «поділ проблеми на окремі складові». 
Такий прийом спрямований на спільний з партнером аналіз 
проблеми і полягає в тому, що складна, багаторівнева і бага-
тоаспектна проблема обговорювалась і вирішувалась не ціл-
ком, а в результаті виокремлення її компонентів. Учасни-
ки пере говорів, розклавши проблему на частини, шукають 
можливість досягнення домовленості за кожним з виділених 
компонентів. У випадку, коли немає можливості до такого ви-
ділення, доцільно окремі аспекти проблеми тимчасово не роз-
глядати. У низці випадків наявність часткової згоди є важли-
вим кроком вперед порівняно з відсутністю будь-якої з домов-
леностей, оскільки будь-які, навіть часткові, угоди слід розгля-
дати як успіх на переговорах2.
______________________________________________

1 Чичкало-Кондрацька І. Б., Новицька І. В. Дипломатичний і діловий прото-
кол : навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2018. 117 с.

2 Анікіна Г. В., Білоусов Ю. В., Бондаренко-Зелінська Н. Л. Вступ до альтер-
нативного вирішення спорів : навч. посіб. / під ред. У. Хелльманна, Н. Л. 
Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права, 2017. 234 с.
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Таким чином, незважаючи на різницю в підходах до підго-
товки та проведення переговорів, «будь-який метод перегово-
рів може бути оцінений за трьома критеріями: результатом пе-
реговорів має бути розсудлива угода, якщо воно можлива; уго-
да має бути ефективною; угода має поліпшити або, принаймні 
не нашкодити більшою мірою взаєминам між сторонами»2. 

Підсумовуючи, варто акцентувати увагу на тому, що лише 
у застосуванні в сукупності як різних стилів переговорів, 
так і наявних здібностей щодо ведення бесіди з опонентом 
можна досягти бажаного спільно прийнятого рішення та вре-
гулювати цивільний спір.

§ 2.3. Переговорний процес 
та оформлення його результатів 

Переговорний процес – тривале явище, оскільки містить 
певні етапи, послідовне досягнення яких призводить до ви-
рішення цивільного спору. За специфікою переговорний про-
цес в умовах врегулювання спору є складним. Уся відповідаль-
ність щодо прийняття взаємовигідного рішення покладається 
на учасників цивільного спору. Переговорний процес має свої 
характерні особливості.

Однією з перших таких особливостей є те, що у випадку 
прийняття помилкового рішення негативні наслідки наста-
нуть для сторін переговорів.

Інша особливість переговорного процесу полягає в тому, 
що недосягнення згоди учасниками переговорів може спрово-
кувати новий спір чи конфлікт або посилити старий. Ще одна 
особливість переговорного процесу виражається в тому, що за 
непорозуміння у ході переговорного процесу кінцевим резуль-
татом таких переговорів може стати припинення переговорів.

З проаналізованого очевидним є те, що у разі безкон-
фліктного переговорного процесу сторони мають можли-
вість сформувати між собою нові відносини. З цього приво-
ду погоджуємося з думкою, що переговори повинні закінчи-
тися взаємо вигідною угодою, яка б справедливо регулювала 
______________________________________________

1 Roger Fisher and William Ury Getting to Yes. Negotiating Agreement Without 
Giving In. New York : Penguin Books, 1983. 
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суперечності, була довгостроковою і зважала на інтереси сус-
пільства; переговори мають бути ефективні, без втрат, якими, 
як правило, супроводжуються угоди, пов’язані із прагненням 
не поступатися своїми позиціями; стосунки між сторонами по-
винні покращитися чи, щонайменше, не зіпсуватися1.

Сьогодні науковці у своїх наукових дослідженнях здій-
снюють поділ переговорного процесу на стадії за різними 
критеріями. 

Найпоширеніший поділ переговорного процесу за стадіями:
1. Підготовка до переговорів.
2. Ведення переговорів.
3. Аналіз домовленостей. 
4. Завершення переговорів.
Переговорний процес розпочинається з етапу підготовки. 

На вказаному етапі сторони спору приймають рішення про час 
та місце проведення переговорів. Кожен учасник переговорів 
самостійно вивчає та аналізує діяльність свого опонента; про-
гнозує сильні та слабкі сторони контрагента; вибирає для себе 
варіанти тактик ведення переговорів; визначає певний поря-
док та коло питань для обговорення та вирішення; визначає 
свої пріоритетні завдання; визначає міру можливого комп-
ромісу зі сторони опонента та припускає, яку саме тактику 
ведення переговорів обере суперник.

Наступним етапом переговорного процесу є ведення пере-
говорів, на якому здійснюється відкрите обговорення спірно-
го питання; відбувається уточнення питань спору чи конфлік-
ту; озвучується позиція щодо спірного питання кожного учас-
ника цивільного спору; здійснюється обговорення можливих 
поступок з кожної сторони; акцентується увага на власних ін-
тересах принципових для кожної сторони; відбувається узго-
дження загальної концепції та прийняття рішень; здійснюєть-
ся уточнення деталей рішення.

Третім етапом є аналіз домовленостей, що виражається 
в можливості під час переговорного процесу здійснити під-
ведення підсумків обговорення; складання переліку питань, 

______________________________________________

1 Fisher R. Getting to YES: negotiating agreement without giving in / R. Fisher, 
W. Uri. Boston : Houghton Mifflin, 1981. 163 p.
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за якими вже досягнуто згоди, а також узагальнення тих питань, 
які вимагають більш деталізованого аналізу та на цьому ета-
пі викликають суперечливі думки в учасників переговорів; усві-
домлення свого становища в ході ведення переговорів.

Розв’язкою переговорного процесу є завершення перего-
ворів. На цьому етапі здійснюється підписання угоди на ос нові 
реальних домовленостей сторін конфлікту чи спору; гаранту-
ється виконання двохсторонніх домовленостей; усі дії в по-
дальшому відбуваються в межах укладеної угоди.

Н. Штронда серед стадій проведення переговорного про-
цесу виокремлює такі: 1) узагальнення попередньої інформа-
ції, прийняття рішення про ведення переговорів, стабілізації 
обстановки; 2) організація та залучення сил і засобів, які за-
безпечують громадську безпеку; 3) висування вимог, пошук 
компромісів; 4) досягнення повної або часткової згоди та ви-
значення шляхів її реалізації; 5) аналіз проведеної роботи1.

Таким чином, переговорний процес має свої особливості, 
які виражаються через його стадії. Ці стадії відрізняються за-
вданнями та виконують певні функції. Попри це, жодну з них 
не можна виокремити, оскільки кожна стадія переговорного 
процесу залежна від попередньої стадії, усі стадії між собою 
взаємопов’язані. 

Після того, як у результаті ведення переговорів досягну-
то позитивного вирішення спірного питання, настає наступ-
ний крок – укладення угоди. Його значення полягає в тому, що 
досягнуті рішення викладаються в чіткі юридичні формулю-
вання, які знайдуть обов’язкову силу і не зможуть бути змі-
нені без взаємної згоди. У разі спору суд або арбітр буде керу-
ватися саме положеннями угоди так, як вони сформульовані. 
Від правильного формулювання прийнятого рішення під час 
пере говорів залежить і реалізація укладеної угоди.

Стосовно питань оформлення угод слушно зауважує І. Лу-
кашук, що ділові угоди мають різні найменування – договір, 
контракт, протокол та ін. У цій роботі як загальний термін 

______________________________________________

1 Штронда Н. А. Проведення переговорів у спеціальних операціях органів 
внутрішніх справ. Форум права. 2009.  № 3. С. 691–696. URL: http://www.
nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09smaovc.pdf
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використовується «угода». Це протокол засідання, який 
підписується сторонами з наміром вважати ці положення 
обов’язковими. В інших випадках використовується повне 
оформлення: контракт оформляється самостійним докумен-
том, підписується сторонами, кожна з яких отримує свій ек-
земпляр. Кожен з них вважається справжнім. Часом передба-
чається подальше затвердження підписаного контракту ке-
рівництвом брати участь у переговорах організацій, після чого 
він набуває юридичної сили1.

Єдиного підходу, чи єдиної побудови угоди немає. Проте 
це не впливає на її юридичну силу. Важливішим залишається 
внутрішня побудова угоди для розуміння її суті та можливості 
в майбутньому її реалізації. 

Науковцями виокремлено основні складові угоди, а саме: 
– заголовок;
– вступна частина;
– основна частина;
– завершальна частина.
В заголовку зазначається назва угоди, яка вказує на пред-

мет та суть угоди. Читаючи назву, є можливість зрозуміти, про 
що угода. 

У вступній частині міститься інформація про сторін угоди, 
їх повне найменування, про що вони домовились і стосовно 
чого (предмет угоди). Розкривається мета такої угоди та фак-
тичні дані, необхідні в подальшому для її роз’яснення. 

Основна частина виражає головний зміст угоди, передба-
чає права, обов’язки обох сторін угоди. Особливістю цієї час-
тини є те, що в ній вказуються, здебільшого в алфавітному по-
рядку, ключові терміни та дається їх роз’яснення. Основна час-
тина поділяється на розділи, які містять підрозділи стосовно 
одного і того ж питання, що вирішилося в процесі переговорів.

Виклад основної частини розпочинається з викладу най-
важливіших питань. Далі йдуть решта другорядних питань. 
Наступним зазначається, що мають виконувати сторони угоди 

______________________________________________

1 Лукашик І. І. Мистецтво ділових переговорів : навчально-практичний 
посібник. М. : Видавництво БЕК, 2002. 208 с. http://rua.pp.ua/iskusstvo-
delovyih-peregovorov-uchebno.html
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та як саме. Структура угоди як документа системазується 
та викладається в логічній послідовності з метою спрощення 
пошуку необхідних положень та зрозумілості. Кожен розділ 
та підрозділи позначаються буквами або цифрами, це спро-
щує, за необхідності, пошук. Все, що входить у зміст угоди, 
має бути розташовано в чітко визначеній послідовності. 

Завершальна частина містить постанови, що регулюють 
дію угоди. У цій частині зазначається підстави набуття чин-
ності угоди, термін її дії та порядок припинення. Часто у за-
вершальній частині зазначають і положення про порядок пе-
регляду угоди, можливості внесення до неї змін за спільною 
згодою сторін та письмового підтвердження внесених змін, 
положення про форс-мажорні обставини, наприклад, стихійне 
лихо, війна, страйки, (звичайно, вказуються ті форс-мажорні 
обставини, котрі безпосередньо впливають на врегулювання 
спору та утруднюють чи унеможливлюють виконання угоди). 
Також прописуються  можливості односторонньої відмови від 
угоди або її частини, чи, навпаки, неможливості відмови від 
угоди однієї із сторін.

Не менш важливішими у завершальній частині є підпи-
си при укладенні угоди уповноваженими сторін переговорно-
го процесу, які проставляються одразу після тексту угоди над 
друкованими посадами та прізвищами уповноважених на під-
пис цієї угоди. Іноді при укладенні дуже важливої угоди підпи-
сується кожна сторінка угоди уповноваженими на підпис осо-
бами. За підписами проставляється дата та рік підпису угоди. 
За необхідності здійснюється нотаріальне посвідчення, яке за-
значається після підписів уповноважених осіб.

Така угода є юридичним документом, з яким пов’язують 
виникнення, зміну або припинення правовідносин та який 
відповідно до норм права є підставою чи підтвердженням 
прав і обов’язків сторін угоди та слугує регулятором у разі 
судового спору.

Юридичні документи супроводжують усі стадії правово-
го регулювання. За допомогою юридичних документів засо-
би правового регулювання (норми, індивідуальні рішення, 
угоди тощо) стають об’єктивованими, доступними для інших 
суб’єктів, їм надається певна офіційність.
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Угода повинна становити логічну систему послідовного 
розташування загальних і конкретних положень, покликаних 
забезпечити досягнення поставлених цілей1. 

На особу, котра займається складанням проєкту угоди, по-
кладається велика відповідальність. Саме тому важливим ас-
пектом є те, що необхідно скласти так проєкт, щоб викласти 
всю інформацію чітко та послідовно, а це вимагає необхідних 
знань та досвіду.

Невдале проєктування угоди створюють в подальшому 
негативні наслідки і виражаються в судових тяжбах. Нечітко 
викладені вимоги угоди призводять також до суперечок та не-
визначеності між сторонами угоди. Тому проєктувальник чіт-
ко має знати реальні цілі обох сторін переговорного процесу 
для досягнення кінцевої мети – підписання угоди обома учас-
никами спору.

Загалом юрист не оцінює цілі сторони. Його завдання по-
лягає в тому, щоб домогтися максимального відображення їх в 
угоді. Але з цього правила є три винятки.

По-перше, якщо мета незаконна, то юрист роз’яснює це 
керівнику і відмовляється від складання відповідної угоди. 
Це правило легко проголосити, але набагато складніше втіли-
ти в життя. Це може позначитися на кар’єрі юриста. Керівни-
цтво може зажадати від нього оформлення незаконної мети 
таким чином, щоб вона виглядала правомірною.

По-друге, юрист повинен указати на можливі незаконні 
наслідки в принципі законної мети. Приклад: угода про злит-
тя компаній, яке призводить до встановлення монополії у пев-
ній галузі, що суперечить закону.

По-третє, юрист повинен знати не тільки цілі проекто-
ваного угоди, а й інші цілі представленої сторони. При аналі-
зі їх може з’ясуватися, що досягнення поставленої перед уго-
дою мети може суперечити досягненню більш істотної мети. 
Юрист зобов’язаний попередити про це2. 

______________________________________________

1 Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, 
Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.]; під ред. У. Хелльманна, 
Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університету 
правління та права, 2017. 234 с.

2 Там само.
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Отож, проектувальник зобов’язаний застосувати необхід-
ні терміни, точно викласти всі положення угоди, передбачити 
і врахувати усі можливі варіанти вирішення спору через при-
зму укладеної угоди. 

Можна зробити висновок, що ефективність переговорно-
го процесу та укладення угоди, як результату переговорів, за-
лежить від професійних якостей сторін переговорного проце-
су. Компетентність у спірних питаннях, знання слабких місць 
опонента, спостережливість та приборкання власних емоцій є 
запорукою перемоги у переговорах. 

§ 2.4. Претензійний порядок урегулювання спорів 
як особливий вид переговорів 

Незважаючи на універсальність, претензійний порядок 
вирішення юридичних спорів традиційно у правовій доктри-
ні описаний в контексті господарських відносин, бо саме в них 
він найбільше застосовується і тривалий час був урегульова-
ний нормами ГПК України.

Різновидом переговорів є претензійний порядок, який є 
струк турованими переговорами, втіленими у письмовій формі. 
Арбітражний процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. 
містив Розділ II «Доарбітражне врегулювання господарських 
спорів», яким було закріплено таку умову судового розгляду 
господарського спору, як додержання сторонами встановлено-
го для цієї категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулю-
вання. Тільки в деяких категоріях спорів існувала можливість 
звернення до суду незалежно від проведення досудового врегу-
лювання. У згаданому розділі АПК України було врегульовано 
порядок пред’явлення претензії та строки її розгляду.

У радянському законодавстві існували норми, згідно з яки-
ми досудовий порядок урегулювання спору був обов’язковим. 
Для прикладу, відповідно до ст. 136 ЦПК УРСР 1963 р., суд-
дя відмовляв у прийнятті позовної заяви, якщо позивачем 
не було дотримано встановлений законом для цієї категорії 
справ обов’язковий порядок попереднього позасудового вирі-
шення спору, зокрема і стосовно претензійного порядку вирі-
шення спорів, що виникали з договорів перевезення. У таких 
категоріях справ попередній позасудовий порядок вирішення 
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спору був спеціальною об’єктивною передумовою виникнення 
права на пред’явлення позову1.

Дещо пізніше, після здобуття Україною незалежності, 
як зазначає І. В. Андронов, після прийняття Конституції Украї-
ни 28.06.1996 р. судами було вироблено низку правових пози-
цій щодо застосування норм Конституції України, які фактич-
но скасували необхідність будь-якого попереднього позасудо-
вого вирішення спору. Так, відповідно до п. 8 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції 
Украї ни при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 р. № 9, суд 
не має права відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи 
скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розгля-
нуті в передбаченому законом досудовому порядку2.

Згодом Конституційний Суд України у Рішенні у справі за 
конституційним зверненням Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб»» щодо офі-
ційного тлумачення положення частини другої статті 124 Кон-
ституції України (справа про досудове врегулювання спорів) 
від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 вирішив, що встановлення за-
коном або договором досудового врегулювання спору за воле-
виявленням суб’єктів правовідносин не є обмеженням юрис-
дикції судів і права на судовий захист, і, як наслідок, до ГПК 
України були внесені зміни, згідно з якими досудовий претен-
зійний порядок перестав бути обов’язковим.

Так, у Рішенні КСУ у справі про досудове врегулювання 
спорів зазначено, що можливість судового захисту не може 
бути поставлена законом, іншими нормативно-правовими ак-
тами у залежність від використання суб’єктом правовідносин 
інших засобів правового захисту, зокрема досудового врегулю-
вання спору. Обов’язкове досудове врегулювання спорів, яке 
виключає можливість прийняття позовної заяви до розгляду 
і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судо-
вий захист. Можливість використання суб’єктами правовідно-
син досудового врегулювання спорів може бути додатковим 
засобом правового захисту, який держава надає учасникам 

______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. 344 с. С. 130.

2 Там само.
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певних правовідносин, що не суперечить принципу здійснен-
ня правосуддя виключно судом. З уваги на необхідність під-
вищення рівня правового захисту, держава може стимулювати 
вирішення правових спорів у межах досудових процедур, од-
нак їх використання є правом, а не обов’язком особи, яка по-
требує такого захисту. Право на судовий захист не позбавляє 
суб’єктів правовідносин можливості досудового врегулюван-
ня спорів. Це може бути передбачено цивільно-правовим до-
говором, якщо суб’єкти правовідносин добровільно обирають 
засіб захисту їхніх прав. Досудове врегулювання спору може 
виникати також за волевиявленням кожного з учасників пра-
вовідносин і за відсутності у договорі застереження щодо та-
кого врегулювання спору. Таким чином, обрання певного за-
собу правового захисту, зокрема й досудового врегулювання 
спору, є правом, а не обов’язком особи, яка добровільно, з огял-
ду на власні інтереси, його використовує. Встановлення зако-
ном обов’язкового досудового врегулювання спору обмежує 
можливість реалізації права на судовий захист1.

На думку І. В. Андронова, поступове збільшення наванта-
ження на суди, які, маючи значну кількість справ, не мають 
можливості ефективно та своєчасно їх розглядати, змусило 
законодавця повернутися до правової норми про можливість 
обов’язкового досудового врегулювання спорів, яка була за-
кріплена Законом України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. № 1401-VIII.

Із положення ч. 4 ст. 124 Конституції України, яка була ви-
кладена у новій редакції відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 
02.06.2016 р.: «Законом може бути визначений обов’язковий 
досудовий порядок урегулювання спору», а також положень 
процесуальних кодексів (ст. 16 ЦПК України, ст. 19 ГПК Украї-
ни, ст. 17 КАС України) випливає, що сторони вживають захо-
дів для досудового врегулювання спору за домовленістю між 
______________________________________________

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним звер-
ненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кам-
пус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої 
статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спо-
рів) від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v015p710-02#Text.
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собою або у випадках, якщо такі заходи є обов’язковими згід-
но із законом. Отже, у зв’язку з цим наведені положення поста-
нови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 
та Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. 
№ 15-рп/2002 не можуть бути застосовані, бо вже не відпові-
дають положенням Конституції.

Із прийняттям і набранням чинності Закону України 
від 03.10.2017 р. № 2147-УІІІ «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, Цивільного 
про цесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» було ви-
ключено з ГПК України положення про претензійний порядок 
досудового врегулювання спорів. Тобто, чинна редакція ГПК 
України не містить розділу про претензійний порядок, лише 
відсилання у ст. 19 до положень закону або договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦПК України, сторони вживають 
заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю 
між собою або у випадках, якщо такі заходи є обов’язковими 
згідно із законом. Згідно зі п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, ві-
домості про вжиття заходів досудового врегулювання спо-
ру, якщо такі проводилися, зокрема, якщо законом визначено 
обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору, мають 
обов’язково бути зазначені у позовній заяві. Згідно з п. 7 ч. 4 
ст. 185 ЦПК України, позовна заява повертається у випадках, 
якщо до заяви не долучено доказів ужиття заходів досудово-
го врегулювання спору, коли такі заходи є обов’язковими згід-
но із законом.

Отже, як влучно стверджує В. М. Ус, «до 2002 р. досудове 
врегулювання господарських спорів було обов’язковою ста-
дією господарського процесу. Пізніше на підставі Рішення КСУ 
від 09.06.2002 р. (справа про досудове врегулювання спорів) 
був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо досудового врегулювання 
спорів», яким ст. 5 «старого» ГПК України було викладено у ре-
дакції, відповідно до якої «сторони застосовують заходи до-
судового врегулювання спору за домовленістю між собою». 
У «нових» ГПК України (ч. 1 ст. 19) і ЦПК України (ч. 1 ст. 16) 
зазначено, що сторони вживають заходів досудового врегулю-
вання спору у двох випадках: 1) за домовленістю між собою; 
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2) у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із за-
коном. Причому у справах, щодо яких законом передбачений 
обов’язковий досудовий порядок урегулювання, у позовній за-
яві тепер повинні міститися відомості про вжиття заходів до-
судового врегулювання спору (п. 6 ч. 3 ст. 162 ГПК України, п. 6 
ч. 3 ст. 175 ЦПК України), а суди мають повертати заяву, якщо 
до неї не додано доказів вжиття таких заходів у разі, коли вони 
є обов’язковими згідно із законом (п. 6 ч. 5 ст. 174 ГПК, п. 7 ч. 4 
ст. 185 ЦПК). 30.09.2016 р. набули чинності зміни до Консти-
туції України, згідно з якими, зокрема, ст. 124 була викладе-
на в новій редакції. Ч. 3 ст. 124 Конституції України встанов-
лює, що: «Законом може бути визначений обов’язковий досу-
довий порядок урегулювання спору». Тобто змінено положен-
ня про поширення юрисдикції судів із «на всі правовідноси-
ни» саме на «будь-який юридичний спір», а можливість уста-
новлення законом обов’язкового досудового порядку врегу-
лювання спору стало вже не просто законодавчим, а консти-
туційним положенням, що означає, що таке правило вже не 
супе речить Конституції. Тому Рішення КСУ від 09.07.2002 р. 
у справі № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання 
спорів) про те, що суд не має права відмовити особі в прийнят-
ті позовної заяви чи скарги з тієї підстави, що її вимоги мо-
жуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому 
порядку, не може братися судами до уваги»1.

Норми про врегулювання претензійного порядку 
містяться у:

Монреальській конвенції про уніфікацію деяких правил 
міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999 р.; Кон-
венції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 
09.05.1980 р.; Угоді про міжнародне залізничне вантажне 
сполучення (СМГС) від 01.11.1951 р.; ст.ст. 222 і 315 ГК Украї-
ни; Розділі XI Кодексу торговельного мореплавства України; 
ст.ст. 27–28 Закону України «Про житлово-комунальні послу-
ги» від 09.11.2017 р. № 2189-VІІІ; Порядку проведення перевір-
ки відповідності якості надання деяких комунальних послуг 
______________________________________________

1 Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 1: Загаль-
ні положення. Особи / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2020. 
928 с. С. 144–145.
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та послуг з управління багатоквартирним будинком параме-
трам, передбаченим договором про надання відповідних по-
слуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27.12.2018 р. № 1145; Порядку здійснення перерахун-
ку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком 
за період її ненадання, надання невідповідної якості, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
05.06.2019 р. № 482; Правилах надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712; п. 16 Правил 
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Украї-
ні, затверджених Наказом Міністерства транспорту Украї-
ни від 14.10.1997 р. № 363; Правилах перевезення пасажи-
рів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспор-
том України, затверджених Наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 27.12.2006 р. № 1196; Авіаційних пра-
вилах Украї ни «Правила повітряних перевезень та обслуго-
вування пасажирів і багажу», затверджених наказом Держав-
ної авіаційної служби України від 26.11.2018 р. № 1239; п. 8.2. 
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердже-
них постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312; п. 5 Правил 
розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарю-
вання, що провадять діяльність у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, та врегулювання спорів, затверджених Поста-
новою НКРЕКП від 02.07.2019 р. № 1333; Порядку забезпечен-
ня стандартів якості електропостачання та надання компен-
сацій споживачам за їх недотримання, затверджених Поста-
новою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375; Правилах постачан-
ня природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 
30.09.2015 р. № 2496; Правилах надання послуги з постачан-
ня гарячої води, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.12.2019 р. № 1182; Статуті залізниць України, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 
06.04.1998 р. № 457; Правилах пере везень вантажів автомо-
більним транспортом в Украї ні, затверджені Наказом Мініс-
терства транспорту України від 14.10.1997 р. № 3631.
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. 344 с. С. 134–135.
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Як слушно зазначає І. В. Андронов, ефективність претен-
зійного порядку вирішення спорів у сфері господарювання ви-
значається не тільки і не стільки питомою вагою задоволених 
претензій у загальній їх кількості. Існування чітких правил 
претензійного порядку вирішення спорів упорядковує відно-
сини між контрагентами у разі порушень договірної дисциплі-
ни, дає можливість одній зі сторін конфлікту донести до іншої 
суть своїх вимог, а другій – надати пояснення стосовно отри-
маної претензії. Претензія у письмовій формі є формальним 
актом, який вимагає від іншої сторони конфлікту формаль-
ної дії у відповідь, з чого можна зробити висновок про добро-
совісність особи, якій надіслано претензію. Вирішення спору 
в претензійному порядку сприяє економії ресурсів і збережен-
ню добрих відносин між контрагентами. Пред’явлення пре-
тензії доводить наявність юридичного спору між сторонами, 
у певних випадках також може бути точкою відліку строку по-
зовної давності (коли неможливо довести, що стороні стало ві-
домо про порушення її прав раніше)1.

Претензія є письмовим документом, що надсилається осо-
бою, яка вважає, що її права та законні інтереси порушені, до 
порушника з вимогою відновити у цих правах та інтересах без 
втручання юрисдикційних органів2. 

Академічний тлумачний словник містить виз начення по-
няття претензії, як вимагання чого-небудь від когось, пред’яв-
лення своїх прав на що-небудь3. 

У наказі МВС України «Про затвердження Положення про 
організацію експлуатації бронетанкового озброєння та тех-
ніки, іншого майна номенклатури бронетанкової служби На-
ціо  нальної гвардії України» зазначено, що претензія – це пись-
мова заява одержувача постачальникові продукції (підряд-
никові) щодо виявлення в період дії гарантійних зобов’язань 
невідповідності якості чи комплектності поставленої продукції 
(виконаних робіт) установленим вимогам, а також вимогам 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. 344 с. С. 127.

 Резнікова В. В. Досудове регулювання господарських спорів: необхідність 
та шляхи реформування. Університетські наукові записки. 2012. № 4 (44). 
С. 227–238.

3 Словник української мови: в 11 томах. Том 7, 1976. С. 545.
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про відновлення, заміну дефектної продукції або повторне ви-
конання робіт1. 

В американській правовій доктрині претензійний поря-
док визначається як різновид «settlement» (мирової угоди). 
Він входить до примирної досудової процедури, іноді обо-
в’язкової, іноді ні (наприклад, при спорах, що випливають 
з відносин перевезення, поштового зв’язку дотримання пре-
тензійної порядку обов’язково)2.

Поняття «претензія» розуміють у вузькому та широко-
му значеннях. Так, у вузькому – це врегулювання сторонами 
спірних цивільних відносин, що виникли із договірних право-
відносин до передання справи до суду. У широкому – це вре-
гулювання спірних цивільних правовідносин у позасудовому 
порядку.

Погоджуємося з І. В. Андроновим, який влучно претензій-
ний порядок вирішення спорів визначає як спосіб альтерна-
тивного вирішення спорів, який передбачає самостійне (без 
звернення до юрисдикційних органів чи інших осіб, що не є 
сторонами спору) врегулювання сторонами юридичного спо-
ру шляхом обміну письмовою кореспонденцією (претензія 
та відповідь на претензію)3.

Мін’юст затвердив Рекомендації «Про порядок ведення 
претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, 
організації» від 23.01.2007 р. № 35-14/7. Деякі міністерства, 
інші органи державної влади і місцевого самоврядування, під-
приємства та організації мають свої інструкції про порядок ве-
дення претензійної роботи, але такі акти є локальними, тому 
не можуть встановлювати обов’язків для іншої сторони сто-
совно порядку та строків розгляду претензій4.
______________________________________________

1 Про затвердження Положення про організацію експлуатації бронетан-
кового озброєння та техніки, іншого майна номенклатури бронетанко-
вої служби Національної гвардії України : наказ Міністерства внутрішніх 
справ України № 1313 від 19 грудня 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0059-17/ed20161219#n46 (дата звернення 12.09.2020).

2 Васильєв С. В., Васильєва І. Г. Переговори як альтернативний спосіб вирі-
шення цивільних спорів: питання теорії. Цивілістична процесуальна дум-
ка. 2016. № 2. С. 26-30. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_2_8

3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. 344 с. С. 128.

4 Там само. С. 12–14.
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На підприємстві претензійна та позовна робота повинна 
сприяти:

– забезпеченню виконання договірних зобов’язань у всіх 
сферах діяльності;

– економії та раціональному використанню матеріаль-
них, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировин-
них та інших видів ресурсів;

– зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин 
і умов, що їх спричиняють;

– забезпеченню захисту і відновленню порушених 
майнових прав та інтересів підприємств, що охороняються 
законом;

– забезпеченню відповідальності порушників договірних 
зобов’язань;

– ефективному використанню законодавства для поліп-
шення економічних показників господарської діяльності та 
запобіганню його порушенням.

До претензійної та позовної роботи належать:
– підготовка, одержання та складання документів, необ-

хідних для пред’явлення і розгляду претензій та позовів;
– пред’явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
– підготовка необхідних документів при розгляді справи 

в суді (відзиви, заяви, скарги);
– захист інтересів підприємства при розгляді майнових, 

переддоговірних та інших спорів в господарському та інших 
судах;

– здійснення організаційно-технічних заходів (реєстра-
ція, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних ма-
теріалів);

– забезпечення контролю за претензійно-позовним про-
вадженням;

– розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної 
та позовної роботи;

– підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення 
претензійної та позовної роботи1.
______________________________________________

1 Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, 
в установі, організації : рекомендації Міністерства юстиції України від 
23 січня 2007 р. № 35-14/7. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v14_7323-07#Text. (дата звернення 12.09.2020).
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При обранні такого способу врегулювання спору, як пре-
тензійний порядок, насамперед, доречним буде визначи-
ти мету здійснення врегулювання спору саме таким шляхом; 
усвідомити, які саме потрібно буде висунути претензії іншій 
стороні; переконати суперника в добровільній формі вико-
нати зобов’язання з метою мирного вирішення спірного пи-
тання; зазначити взаємовигоду із взаємоприйнятого рішення. 
Доречним також буде визначити строки пред’явлення та реа-
лізації претензії, оскільки окрема норма в цивільному законо-
давстві України відсутня1.

Попри те, що сторони включили в договір (контракт) умо-
ву про застосування досудового врегулювання спору, це не по-
збавляє їх права і в такому разі відразу звертатися до суду, не 
пред’являючи претензію. Вибір способу правового захисту є 
правом, а не обов’язком сторін, тому заборона щодо звернен-
ня особи до суду одразу після порушення її прав та інтересів 
порушує її право на судовий захист2.

Завдання переговорів та претензійної роботи на суб’єкті 
господарювання полягають у: 

– відновленні порушених прав і захисті законних інтере-
сів підприємства;

– виявленні причин і умов невиконання завдання і зобо-
в’язання, виготовлення продукції неналежної якості, крадіжок 
майна, безгосподарності та інших порушень;

– попередженні порушень державної, планової, договірної 
дисципліни та чинного законодавства;

– покращенні економічних показників господарської 
діяль ності підприємства; відшкодуванні за рахунок винних 
осіб нанесених підприємству збитків3. 

Звертаючись до сфери правового регулювання претензій-
ного порядку, доречно зауважити, що ця процедура є сферою 
______________________________________________

1 Цивільний кодекс України : Закон України № 435 ІV від 16 січня 2003 р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 
12.09.2020).

2 Претензія як спосіб досудового врегулювання господарських спо-
рів. Баланс. URL:  https://balance.ua/news/post/pretenziya-kak-sposob-
dosudebnogo-uregulirovaniya-xozyaystvennyh-sporov/

3 Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарю-
вання: монографія / Н. В. Ільків, М. С. Долинська та ін.; за заг. ред. д. ю. н. 
М. С. Долинської.  Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 174 с.
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як матеріального, так і процесуального права, однак на пере-
важно процесуальний характер претензійної процедури вка-
зує її мета, зміст і сенс існування цієї процедури. Ця мета по-
лягає в знятті правової або фактичної невизначеності та вста-
новленні (визначенні) цивільних (матеріальних) прав, яка 
досягається в результаті звернення суб’єкта до відповідної 
процедури1.

При характеристиці претензійного порядку врегулюван-
ня спору варто проаналізувати його особливості. Насамперед, 
претензійний порядок урегулювання спору розпочинається із 
пошуку сторонами спору способу мирного його врегулювання. 
Таким способом є прийняття взаємовигідного рішення. Це рі-
шення може бути лише на основі добровільного волевиявлен-
ня обох сторін. 

Для швидкого переконання опонента доречним буде 
в претензії навести аргументи, найперше стосовно негатив-
них наслідків у разі продовження вирішення спору у суді, 
а саме: ким буде сплачуватися судовий збір; хто нестиме ре-
шту судових витрат; наслідки примусового виконання судово-
го рішення та. ін. 

Особливістю претензійного порядку врегулювання спору 
є письмова форма.

На думку О. Ткачука, переговори є складовими альтерна-
тивного неюрисдикційного порядку захисту. Щодо можливос-
ті віднесення до альтернативної форми захисту переговорів 
та претензійного порядку, то, як вже зазначалося, іманентною 
ознакою форми захисту має бути звернення до певного юрис-
дикційного органу для вирішення спору із дотриманням пев-
ної процесуальної форми, натомість у разі переговорів та пре-
тензійного порядку відсутнє звернення до таких органів2. 

Варто вказати й на те, що сторонами у цивільних та госпо-
дарських спорах через переговори в претензійній формі одна 
______________________________________________

1 Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, 
Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, 
Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет 
управління та права, 2017. 234 с.

2 Ткачук О. С. Альтернативне вирішення спорів як форма захисту цивільних 
прав, свобод та інтересів. Проблеми законності. Вип. 133. 2016. С.20-31. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_133_4
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сторона спору має можливість висунути свої претензії іншій 
стороні, стосовно її неправомірних дій та порушення прав, від-
повідно, змушуючи її припинити таку діяльність. При узго-
дженні спірних питань та у разі згоди зникає необхідність 
у судовому розгляді. 

Перелік причин пред’явлення претензій не є вичерпним 
та прямо залежить від суб’єкта, до якого висувається претен-
зія і які саме зобов’язання той не виконав.

Вимоги до претензійної форми вирішення спору доволі 
часто вказуються в договорі між сторонами. 

Претензійний порядок врегулювання спору має як пози-
тивні, так і негативні моменти. Позитивним є те, що:

1. претензійний порядок Урегулювання спору є добро-
вільним, на основі спільної згоди сторін спору (окрім випад-
ків законодавчо закріпленого норми обов’язкового досудово-
го врегулювання спору між учасниками).

2. У разі погодження на претензійний порядок врегулю-
вання спору пришвидшується відновлення порушених прав 
пред’явника претензії.

3. Сприяє в майбутньому сторонам детальніше пропису-
вати договори та умови виконання зобов’язань.

4. Слугує виховним фактором для усунення мотивів здій-
снення порушень з невиконання умов договору та невиконан-
ня пунктів зобов’язань.

Негативним моментом є те, що, отримавши претензію 
для порушника умов договору чи зобов’язання, це є найпер-
ше інформування про можливий судовий розгляд з цих спір-
них питань; по-друге, це час на усунення недоліків та прихо-
вання майна та коштів з метою ухилення від відповідальності.

Сукупність заходів, що підлягають здійсненню підприєм-
ствами та організаціями, права яких порушені, для безпосе-
реднього вирішення спорів, що виникли, з підприємствами 
та організаціями, які порушили майнові права та інтереси, до 
звернення з позовом до суду в господарському праві отримали 
назву «досудове врегулювання господарських спорів»1.
______________________________________________

1 Науково-практичний коментар до ст. 222 Господарського кодексу України 
«Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності». 
URL: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2775-222.html
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Як і будь-який документ, претензія має свої реквізити. 
Так, у претензії обов’язково зазначається:

1. Повне найменування і поштові реквізити заявника пре-
тензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється.

2. Дата пред’явлення і номер претензії.
3. Обставини, на підставі яких пред’явлено претензію.
4. Докази, що підтверджують ці обставини.
5. Вимоги заявника з посиланням на нормативні акти.
6. Сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підля-

гає грошовій оцінці.
7. Платіжні реквізити заявника претензії.
8. Перелік документів, що додаються до претензії1. 
У разі необхідності можуть також зазначатись інші відо-

мості, що підтверджують факт порушення зобов’язання чи до-
говору. Проте, претензія має бути обґрунтованою з додаван-
ням усіх документів, що підтверджують претензію заявника. 
Долучаються оригінали документів, або нотаріально посвід-
чені  їх копії. Обов’язково претензія має бути підкріплена до-
казами з посиланням на закон, який вказує на порушення прав 
заявника претензії та порушення зобов’язання.

Керівник підприємства, установи чи організації чи фізич-
на особа-суб’єкт підприємницької діяльності особисто підпи-
сує претензію або її представник. Трапляються випадки, що 
правом підпису претензії наділені також і інші особи, до при-
кладу, заступники.

Скеровується претензія адресатові рекомендованим лис-
том або вручається особисто під підпис. Метою такого спосо-
бу вручення є те, що поштова квитанція чи другий примірник 
претензії з підписом про отримання майбутньому, за необхід-
ності, можуть слугувати доказами у суді.

Сфера застосування претензійного порядку вирішен-
ня спорів не зводиться винятково до господарської сфери, 
а використовується в процесі захисту порушених прав 
суб’єктів різних видів цивільних відносин, як-от перевезення 

______________________________________________

1 Господарський процесуальний кодекс : Закон України № 1798- ХІІ від 
06 листопада 1991р. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-
12#Text. (Дата звернення: 12.09.2020)
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пасажирів та багажу, захист прав споживачів житлово-
комунальних послуг тощо.

Отже, всупереч відсутності законодавчого регулюван-
ня, претензійний порядок вирішення спорів легітимний 
та є ефективною формою захисту порушених прав.

Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Дайте визначення поняття та назвіть ознаки переговорів.
2. Які є види та стилі переговорів?
3. Як здійснюється переговорний процес та оформлення його 

результатів?
4. Охарактеризуйте претензійний порядок урегулювання спо-

рів як особливий вид переговорів.
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РОЗДІЛ 3
ПОСЕРЕДНИЦТВО 

ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ 
ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИХ СПОРІВ

Глава 3 .1
Переговори як спосіб альтернативного 
вирішення цивільно-правових спорів 

§ 3.1.1. Поняття, значення та види посередництва 
як способу альтернативного вирішення спорів
Поняття ADR було введено в практику у 70-х роках ХХ сто-

ліття у Сполучених Штатах Америки і уже через десять років 
набуло широкого застосування. Без медіаторів у сфері еконо-
міки, політики, бізнесу в цій державі не відбувається жоден 
серйозний переговорний процес. Функціонує Національний 
інститут вирішення спорів, який займається розробкою но-
вих методів медіації, діють приватні та державні служби меді-
ації. Великий вплив у цій сфері має Американська арбітражна 
асоціація (American Arbitration Association), яка затвердила свої 
Правила третейського розгляду (арбітражу) та медіації, що ви-
користовуються, зокрема, і у розгляді внутрішніх спорів1.

У 90-х роках англомовний термін ADR практично став 
між народним поняттям. У деяких країнах були спроби замі-
нити його певними відповідниками, зокрема MARC (les mo des 
alternatives de resolution des conflicts) або RAD (reglement alter-
natif des differends) у Франції та канадійському Квебеку, або 
AKR (aussergerichtlichen Konfliktregelung) в Німеччині. Однак, 
такі спроби не набули широкого практичного застосування2.

______________________________________________

1 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 18.

2 Там само.
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Важливий акцент на запровадженні альтернативних спо-
собів урегулювання спорів у систему правосуддя держави зро-
блено у міжнародно-правових документах. Зокрема, п. 3 Реко-
мендації Комітету Міністрів Ради Європи № R(81)7 про заходи, 
спрямовані на спрощення доступу до правосуддя, рекомендує 
державам-членам запроваджувати заходи, спрямовані на по-
легшення, а в разі можливості – заохочувати примирення сто-
рін, а також дружнє урегулювання спорів до початку будь-яких 
судових процедур або в ході таких процедур. Рекомендація 
CM/Rec (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки 
від 17.11.2010 р. у п. 39 вказує на необхідність сприяння 
застосуванню механізмів альтернативного вирішення спорів, 
а Рекомендація № R(86)12 Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам щодо заходів з попередження і зменшення 
надмірного робочого навантаження в судах від 16.09.1986 р. 
пропонує дослідити доцільність включення в судову політи-
ку держав-членів завдання щодо вжиття заходів для полег-
шення доступу до альтернативних методів розв’язання спорів 
та підвищення їх ефективності як процедур, здатних замінити 
судове провадження1.

Використання терміна «альтернативний» одразу зумов-
лює логічне запитання: альтернативний до чого? Можна ви-
значити принаймні чотири концепції відповіді на нього. Від-
повідно до першої, під альтернативним способом розв’язання 
конфліктів розуміється будь-який підхід щодо вирішення кон-
фліктів, відмінний від класичного судового процесу. Згідно 
з другим підходом, це такі дії в межах цивільного процесу 
і здійснення судової влади, які уможливлюють неантагоністич-
не завершення конфлікту, передусім  передбачають дії суддів, 
які сприяють укладенню угоди. Третій підхід до розуміння ADR 
передбачає систему різних метод, що становлять альтернати-
ву судовому процесу, зокрема і арбітраж. Четверта концепція 
перед бачає виключення з сфери ADR не тільки судового процесу, 
______________________________________________

1 Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 
С. 46; Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збір-
ник наукових праць Харківського національного педагогічного університе-
ту імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 141.
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а й позасудового арбітражу (і механізмів, наближених до ньо-
го), що полягають на прийнятті рішення, яке зобов’язує оби-
дві сторони конфлікту1.

Н. Л. Бондаренко-Зелінська визначає ADR як групу про-
цесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без 
звернення до формальної системи судочинства. Як правило, 
ADR здійснюється недержавним органом або приватною осо-
бою, дотримуючись принципів добровільності, нейтральності, 
конфіденційності, диспозитивності, рівноправності2.

Поняття альтернативних способів урегулювання конфлік-
тів (спорів) в українській науковій літературі не визначено од-
нозначно, а також немає їх єдиної класифікації. Однак, незва-
жаючи на певні розбіжності та навіть протилежні думки, вче-
ні одностайні в тому, що альтернативні способи – це позасудо-
ві або недержавні способи врегулювання конфліктів (спорів). 
Метою будь-яких альтернативних способів урегулювання кон-
фліктів (спорів) загалом і цивільно-правових зокрема є досяг-
нення певного результату – домовленостей сторін конфлікту 
(спору), який є взаємоприйнятним для них3.

На основі аналізу світової практики С. С. Немченко виріз-
няє найбільш поширені способи альтернативного вирішен-
ня спорів, а саме: експертний висновок (expert determination); 
переговори, переговори за участі посередника (facilitated 
negotiation or facilitation); примирення (conciliation); посеред-
ництво (mediation); посередництво-арбітраж (med-arb); неза-
лежне вирішення (adjudication); міні-процес (mini-trial); вста-
новлення фактичних обставин (fact finding); комісії з вирі-
шення спорів (dispute review boards); приватний суд (private 
judging); попередня незалежна оцінка (early neutral evaluation); 

______________________________________________

1 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 18.

2 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів вре-
гулювання спорів: європейський досвід для України. Приватне право і під-
приємництво. 2009. Вип. 8. С. 163.

3 Можайкіна О. С. Деякі аспекти співвідношення медіації та Collaborative 
Law у вирішенні цивільно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 1. С. 54.
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«суд із багатьма дверима» (multi-door courthouse); досудова 
нарада з вирішення спору (settlement conference); спрощений 
суд присяжних (summary juri trial). Також науковець виділяє 
Collaborative Law, щодо якого зазначає, що цей термін не має 
перекладу українською мовою, визначається в правових сис-
темах США, Голландії та деяких інших країнах світу як проце-
дура спільного напрацювання умов врегулювання спору під 
час розірвання шлюбу та похідних правовідносин (алімент-
них, утримання, місця проживання дітей тощо)1. Назви таких 
методів, як med-arb, arb-med, mini-trial, fact-finding, early neutral 
valuation, summary jury trial, dispute review boards, вказують на 
походження з країн англосаксонської правової системи2.

Спільними ознаками різних метод ADR є: участь безсторон-
ньої третьої особи, яка позбавлена компетенції щодо вирішен-
ня конфлікту, відсутність формалізму, примат дійсних інтер-
есів сторін конфлікту над юридичною догмою права, а також 
безпосередня участь і конструктивна співпраця між конфлік-
туючими сторонами. Основоположною засадою ADR є відмова 
від конфронтаційного способу дій і зосередження на вирішен-
ні проблеми, а не на протистоянні з супротивником. Саме такі 
переваги зумовлюють звернення до альтернативних способів 
вирішення конфліктів у досягненні згоди і примиренні сто-
рін3. Термін «переговори» використовується в законах України 
без розкриття його змісту. Так, скажімо, у ст. 14 Закону Украї-
ни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня» йдеться про ведення переговорів щодо укладення догово-
ру купівлі-продажу товарів або послуг, у ст. 791 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я – про переговори щодо 

______________________________________________

1 Немченко С. С. До питання класифікації способів альтернативного вирі-
шення спору. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: «Юриспруденція». 2017. № 30. С. 20.

2 Gmurzyńska E., Morek R. Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a 
Wolters Klumer business. 2014. S. 24.

3 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 18.
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укладення договорів керованого доступу, в ст. 213 Цивільного 
кодексу України – про переговори щодо укладення правочину, 
в Законі України «Про публічні закупівлі» – про переговорну 
процедуру закупівлі тощо. Тобто термін «переговори» законо-
давство України, як правило, використовує в аспекті домовле-
ностей, які передують укладенню правочинів тощо1. 

У тлумачному словнику слово «переговори» розкривається 
як «розмовляти з ким-небудь про справи», «домовлятися про 
що-небудь», «з’ясовувати щось або говорити з ким-небудь 
недовго2. В юридичному словнику переговори окреслено 
як процес, за допомогою якого сторони або група вирі шують 
спір через дискусію та приходять до угоди, яка може бути 
сумісно погоджена ними3.

Узагальнюючи доктрину та норми законодавства, О. О. Кар-
маза робить висновок про те, що переговори (negotiation) на-
лежать до альтернативних процедур вирішення спору, в яких 
безпосередньо сторонами спірних правовідносин (чи їх пред-
ставниками) без участі будь-яких посередників досягається 
згода щодо спірних правовідносин. Під час ведення перегово-
рів розбіжності між сторонами вирішуються на їхній власний 
розсуд без залучення третіх осіб4.

Під процедурами примирення також розуміють таку фор-
му врегулювання суперечки, у якій, окрім конфліктуючих сто-
рін, бере участь незалежний і безсторонній посередник, що не 
має повноважень із вирішення суперечки, а лише сприяє сто-
ронам у пошуку оптимального варіанта врегулювання спірної 
ситуації5.
______________________________________________

1 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 16.

2 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / 
уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005. С. 905.

3 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 
2018. С. 131.

4 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 16.

5 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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Ураховуючи особливості, що пов’язані з вирішенням су-
перечок у цивільному процесі, основними рисами процедур 
примирення Н. Л. Бондаренко-Зелінська вирізняє такі:

1) процедури примирення спрямовані на мирне врегулю-
вання суперечки, тобто сторони вчиняють дії, спрямовані на 
пошук взаємоприйнятних рішень;

2) процедури примирення можливі лише в разі добровіль-
ного волевиявлення сторін цивільної суперечки;

3) процедури примирення можна застосувати на будь-
який стадії розгляду суперечки, тобто до, у процесі або після 
судового розгляду;

4) процедури примирення дозволяють оперативно вирі-
шувати цивільні суперечки1.

У вітчизняній та закордонній літературі здебільшого ци-
вілісти виділяють три основні види процедур примирення: 
консиліацію, медіацію й модерацію. Різниця між ними полягає 
в техніках, що використовуються посередником, ступені його 
активності2.

Переговори та медіація мають спільні та відмінні озна-
ки, які відносять їх до альтернативних процедур вирішення 
спорів, а саме: принцип диспозитивності, множинність сто-
рін, конфіденційність, універсальний характер, добровіль-
ність виконання домовленостей тощо. Під час здійснення про-
цедури переговорів кожна із сторін переконує іншу сторону, 
що саме її умови є найвигіднішими для досягнення згоди між 
ними, тобто кожна із сторін хоче, щоб результат був на її ко-
ристь. Як правило, перемагає «сильніший» опонент, який має 
беззаперечний аргумент чи почувається впевненіше, ніж ін-
ший, а результатом є компроміс. Переговори відбувають-
ся без третьої особи, без посередника, тоді як під час медіа-
ції участь бере медіатор, який не приймає за сторони рішення, 

______________________________________________

1 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів вре-
гулювання спорів: європейський досвід для України. Приватне право і під-
приємництво. 2009. Вип. 8. С. 163.

2 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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але працює в рамках процедури медіації з інтересами сторін, 
враховує баланс сил учасників тощо. Результатом процедури 
медіації є консенсус1.

Процедуру медіації і процедуру переговорів об’єднує те, 
що їхню основу становить спілкування (діалог) сторін з метою 
досягнення спільного взаємовигідного рішення. Однак, якщо 
під час конфронтаційних переговорів відбувається протисто-
яння сторін і перемога досягається «будь-якою ціною», а від-
мова від перемоги вважається поразкою, то у разі застосуван-
ня процедури медіації цього не відбувається2.

§ 3.1.2. Фасилітація як вид посередництва
Фасилітація – це організація процесу колективного вирі-

шення проблем у групі, якою керує фасилітатор (ведучий, го-
ловуючий). Це одночасно процес та сукупність навичок, що 
дають змогу ефективно організовувати обговорення склад-
ної проблеми без втрат часу та за короткий термін викона-
ти усі заплановані дії з максимальним залученням учасників 
процесу.

Необхідно зауважити, що «головуючий» – це лише фор-
мальна роль, а «фасилітатор» – безпосередня характеристика 
змісту цієї діяльності. Головуючий не є фасилітатором, якщо 
він не організовує ефективного обговорення проблеми та не 
намагається сприяти її вирішення групою. Фасилітатор – це 
фахівець, який не заінтересований у підсумках обговорення, 
не може представляти інтереси однієї з груп-учасників, без-
посередньо не бере участі в обговоренні. Однак ця особа несе 
відповідальність за якісне виконання поставленого перед нею 
завдання3.

Цікавим є те, що з поняттям «фасилітатор» часто засто-
совують термін «процесинг». Спеціальна наукова літера-
тура дає нам таке визначення: процесинг – це професійна 
______________________________________________

1 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 16−17.

2 Та само. С. 17.
3 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-

би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 148.
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діяльність фасилітатора при зміні його клієнта. За іншим 
же визначенням процесинг – це певна робота фасилітато-
ра, яка безпосередньо пов’язана з проблемою (справою) клі-
єнта і спрямована на її розв’язання (вирішення, врегулюван-
ня). Окрім цього, існує таке поняття, як перетворюючий про-
цесинг. Тобто, це система відповідних принципів і особливих 
технік, метою яких є зміна людського розуму, кругозору, що, 
своєю чергою, має позитивно вплинути на мислення людини 
і допоможе їй впоратися із негативними та несприятливими 
аспектами свого власного життя, і як результат – отримати від 
нього якомога більше того, чого вона прагне1.

Слід зазначити, що фасилітація значно відрізняється від 
простого управління. Передусім така відмінність полягає у 
тому, що цей процес не має директивного характеру. Тобто, 
якщо при традиційних формах управління суб’єкт шляхом за-
стосування примусу, зокрема психологічного, змушує учасни-
ків групи виконувати його власні, чітко продумані інструкції 
та різноманітні розпорядження, то у випадку з фасилітацією її 
суб’єкт вміло поєднує в собі якості як керівника і лідера, так і 
учасника самого процесу2.

Нині фасилітація поділяється на декілька видів, зокрема:
психологічна фасилітація – своєрідний процес управлін-

ня та водночас конструкції чи реконструкції певної керованої 
системи. Така фасилітація обумовлена контролем над проце-
сом, який пов’язаний з динамікою системи особистості;

педагогічна фасилітація – специфічний вид педагогіч-
ної діяльності вчителя, метою якої є допомога дитині навчи-
тися усвідомлювати себе як особистість, підтримання її праг-
нення до саморозвитку, самореалізації та самовдосконален-
ня, сприян ня особистісному зростанню дитини, розкриттю її 
здіб ностей, пізнавальних можливостей тощо;

соціальна фасилітація – це поліпшення якості виконання 
не лише простих, а й добре засвоєних операцій в присутності 
інших людей;

______________________________________________

1 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 148.

2 Там само.
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спортивна фасилітація – це пошук, підтримка, а також 
ефективне посилення процесів організації як усієї команди, 
так і окремих її спортсменів;

екофасилітація – це процес, за допомогою якого здій-
снюється управління динамічною системою особистості з ме-
тою підтримання її у стабільному стані постійного самороз-
витку1.

Таким чином, медіація та фасилітація мають певні відмін-
ності, зокрема:

– метою медіації є досягнення згоди між сторонами, а фа-
силітації – здійснення пошуків найкращого рішення;

– характер відносин: процедура медіації застосовується 
у ситуації, коли виник спір, суперництво чи ворожість, а для 
застосування фасилітації необхідна наявність проблеми, при 
цьому незгоди між сторонами може й не бути;

– процедура медіації вимагає повної конфіденційності, 
натомість фасилітація – ні;

– медіація зазвичай стосується двох сторін, хоча, інколи 
вона може бути і багатосторонньою, натомість фасилітація 
застосовується здебільшого тоді, коли у справі бере участь 
група осіб, тобто три і більше.

Як бачимо, паралель між цими двома поняттями провес-
ти дуже важко, однак, з уваги на зазначене, процеси медіації 
та фасилітації не можна ототожнювати2.

Хоч і медіація, і судочинство виконують однакову функ-
цію – усунення приватно-правових та публічно-правових спо-
рів (конфліктів), між ними є певні відмінності, які, передов-
сім, зумовлені нетотожністю їх фундаментальної основи, якою 
виступає система загальних засад (принципів) кожного із цих 
правових інститутів3.

1 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 148.

2 Там само. С. 149.
2 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіації. 
Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 32.
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Глава 3 .2
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИХ СПОРІВ

§ 3.2.1. Поняття, ознаки та функції медіації 
як способу альтернативного вирішення 

цивільно-правових спорів
Термін «медіація» походить від грецького терміна «medos» 

(нейтральний, незалежний від сторони), а також від таких ла-
тинських термінів, як «mediatiо» (посередництво)1 та «mediare» 
(бути посередником у спорі)2. В одному із зарубіжних словни-
ків медіація визначається як один із альтернативних способів 
вирішення спорів, у межах якого третя незалежна особа (меді-
атор) допомагає сторонам під час конфлікту або переговорів 
і сприяє досягненню взаємовигідного порозуміння між ними, 
але не має владних повноважень для того, щоб змусити сто-
рони укласти угоду3. В іншому словнику юридичної терміно-
логії (Black’s Law Dictionary) міститься визначення медіації, 
згідно з яким ця процедура є не імперативним способом ви-
рішення спорів за участю нейтральної третьої особи, завдан-
ням якої є допомога сторонам у досягненні взаємоприйнятно-
го вирішення їхнього спору4. В юридичній енциклопедії меді-
ація визначена як один із альтернативних (позасудових) спо-
собів вирішення конфліктів, згідно з яким незаінтересований 
посередник (медіатор) допомагає сторонам досягти шляхом 
переговорів добровільної та взаємовигідної угоди5.
______________________________________________

1 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 135.

2 Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирішення сі-
мейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  119. URL : http://www.
lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 A Dictionary of Law / ed. E. A. Martin. Oxford : Oxford University Press, 2003. 
P. 311.

4 Black’s Law Dictionary (abridged version) / ed. H. C. Black. Minneapolis : West. 
1991. P. 97.

5 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 118−119.
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Відповідно до статті 1 Закону Республіки Білорусь 
«Про медіацію» від 12 червня 2013 року, медіація – це пере-
говори сторін за участю медіатора задля врегулювання спору 
(спорів) сторін шляхом напрацювання ними взаємоприйнят-
ного рішення1.

Закон Республіки Болгарія про медіацію від 17 грудня 
2004 року визначає медіацію як добровільну та конфіденцій-
ну процедуру позасудового вирішення спору, під час якої тре-
тя особа (медіатор) допомагає сторонам у досягненні згоди2.

Стаття 2 Закону Республіки Казахстан «Про медіацію» від 
28 січня 2011 року визначає медіацію як процедуру врегулю-
вання спору (конфлікту) між сторонами за сприянням медіа-
тора (медіаторів) задля досягнення ними взаємоприйнятно-
го рішення, що реалізується за добровільною згодою сторін3.

Закон Мальти про медіацію від 21 грудня 2004 року визна-
чає медіацію як процедуру, під час якої медіатор налагоджує 
переговори між сторонами задля досягнення самостійного рі-
шення стосовно їхнього спору4. 

Так, Закон Республіки Молдова «Про медіацію» від 14 черв-
ня 2007 року визначає медіацію як альтернативний спосіб ви-
рішення конфлікту між сторонами за взаємною згодою за до-
помогою третьої особи5.

Закон Німеччини про медіацію від 21 липня 2012 року ви-
значає медіацію як конфіденційний та структурований про-
цес, у ході якого сторони намагаються на добровільній основі 

______________________________________________

1 О медиации : Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 58-3. 
URL : https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_mediatsii.htm (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Про медіацію (посередництво) : Закон Болгарії від 17 грудня 2004 року. 
URL : https://issuu.com/uccg/docs/25_bulgarian_mediation_state_act_ukr 
(дата звернення: 01.10.2020).

3 О медиации : Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401-IV. 
URL : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30927376a (дата звернен-
ня: 01.10.2020).

4 Про медіацію : Закон Мальти від 21 грудня 2004 року. URL: https://justice.
gov.mt/en/mmc/Documents/Chapter_474t.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

5 О медиации : Закон Республики Молдова от 14 июня 2007 года № 134. URL : 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326255&lang=2 
(дата звернення: 01.10.2020).
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та автономно досягти взаємоприйнятного вирішення їхнього 
конфлікту за допомогою одного або декількох медіаторів1.

Статтею 1 Закону Румунії «Про медіацію та організацію 
професії медіатора» встановлено, що медіація є додатковим 
способом врегулювання конфліктів шляхом примирення за 
допомогою третьої особи, яка має спеціалізацію медіатора, в 
умовах нейтральності, справедливості та конфіденційності2.

Відповідно до розділу 2 (1) «Єдиного закону про медіацію» 
США, медіація – це процес, в якому посередник полегшує спіл-
кування та переговори між сторонами, щоб допомогти досяг-
ти добровільної згоди стосовно їхнього спору3.

У Європейському Союзі під процедурою медіації розумі-
ють добровільне волевиявлення суб’єктів спору, які виріши-
ли залучити третю, незалежну сторону для того, щоб само-
стійно врегулювати конфлікт, під час якого посередник (меді-
атор) зберігає особисту неупередженість та забезпечує конфі-
денційність інформації4.

Сучасна правова доктрина сформувала різні підходи до ро-
зуміння цього процесу. Зокрема, О. М. Спектор визначає медіа-
цію самостійним способом у  системі альтернативних підходів 
до розв’язання конфліктів, який полягає в забезпеченні при-
йняття сторонами самостійного компромісного взаємоприй-
нятного рішення зі спору в процесі безпосереднього або опо-
середкованого спілкування за сприянням обраної сторонами 
за взаємною згодою незалежної третьої особи5.

На думку Л. П. Шумної, А. М. Сікуна, Д. В. Кисельова, медіа-
ція – це вид посередництва для вирішення спорів поза судом 
______________________________________________

1 Gesetz «Zur Förderung der Mediationsentwicklung und anderer Methoden der 
außergerichtlichen Konfliktbewältigung» vom 21.07.2012. URL : https://www.bmjv.
de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Gesetz_zur_Foerderung_
der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_
Konfliktbeilegung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (дата звернення: 01.10.2020).

2 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 
спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 15−16.

3 Там само.
4 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-

би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 147.

5 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 135.
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із залученням посередника, який допомагає сторонам кон-
флікту налагодити процес комунікації, проаналізувати про-
блему та досягти певного консенсусу1.

В. Ф. Яковлєв визначає медіацію як діяльність спеціаліста 
з урегулювання суперечок у рамках переговорів сторін спору з 
метою укладення між ними мирової угоди2.

На думку Н. В. Бондарчук та С. М. Мамчур, медіація – це ме-
тод позасудового вирішення спорів із залученням посередни-
ка (медіатора), який допомагає сторонам цивільно-правового 
спору проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб 
вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який 
відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби3.

О. О. Маркова зазначає, що процедура медіації є різнови-
дом процедури примирення сторін, в основі якої лежить уре-
гулювання спору або конфлікту шляхом досягнення сторона-
ми взаємовигідного, компромісного рішення, яке задоволь-
нятиме обидві сторони, за участю третьої нейтральної осо-
би – медіатора, який, здійснюючи загальне керівництво про-
цедурою, допомагає сторонам досягти максимально ефектив-
ного рішення самостійно4.

Г. В. Єрьоменко зауважує, що медіація – це процес, під час 
якого зустрічаються разом дві чи більше сторін у присутності 
третьої, нейтральної, сторони (медіатора), яка сприяє досяг-
ненню сторонами взаємної згоди у вирішенні спору5.

На думку В. Ю. Мамницького, О. В. Белей та В. П. Дуле-
пи, медіація – це засіб вирішення спору без участі судді, тим 
______________________________________________

1 Шумна Л. П., Сікун А. М., Кисельов Д. В. Інститут медіації як альтернатив-
ний спосіб вирішення трудового спору. Актуальні проблеми держави і пра-
ва. 2020. Випуск 88. С. 164.

2 Яковлев В. Ф. Закон свободного применения. Медиация и право. Посредни-
чество и примирение. 2006. № 1. С. С. 13.

3 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 146.

4 Маркова О. О. Щодо можливості використовувати договір в процедурі 
примирення сторін для врегулювання  конфліктів та спорів: порівняль-
ний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу. Форум права. 
2014. № 3. С. 209−210. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/187223054.
pdf (дата звернення: 01.10.2020).

5 Єрьоменко Г. Медіація – альтернативний спосіб розв’язання конфліктів, 
або і вівці цілі, і вовки не голодні. Маркетинг в Україні. 2009. № 5. С. 67.
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самим спрямована на ліквідацію конфлікту, шляхом досягнен-
ня компромісу між сторонами1.

На думку І. В. Решетнікової, медіація – форма примирен-
ня сторін, у ході якої нейтральна особа, обрана добровіль-
но сторонами (зважаючи на його компетенцію), проводить 
переговори2.

А. С. Новосад, Ю. Ю. Сойка та Н. І. Семенкова вважають, що 
медіація – це процес, під час якого особа звертається до від-
повідного органу державної влади, а саме суду, щодо захисту 
своїх порушених, оспорюваних чи невизнаних прав, стосовно 
вирішення спору мирним шляхом. Формою закріплення судо-
вого рішення виступає мирова чи медіаторська угода3.

Н. А. Мазаракі зазначає, що медіація – процедура, у якій 
медіатор систематично сприяє комунікації між сторона-
ми конфлікту або спору для досягнення взаємоприйнятного 
розв’язання конфлікту або вирішення спору4.

О. С. Можайкіна дає власне визначення медіації, під яким 
розуміється структурована добровільна та конфіденційна 
процедура позасудового врегулювання спору (конфлікту), 
в якій медіатор (посередник) допомагає сторонам у розумінні 
їхніх інтересів та пошуку ефективних шляхів досягнення взає-
моприйнятного рішення5.

______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 60.

2 Решетникова И. В. Право встречного движения. Посредничество и россий-
ский арбитражный процесс. Медиация и право. Посредничество и прими-
рение. 2007. № 2 (4). С. 53.

3 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 57.

4 Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики. Зовнішня 
торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 93−94.

5 Можайкіна О. С. Деякі аспекти співвідношення медіації та Collaborative 
Law у вирішенні цивільно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 1. С. 55; Мажайкіна О. С. Поняття та зміст 
основних принципів медіації в цивільному-правових відносин. Актуальні 
проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5. С. 55; Можайкіна О. С. Сут-
ність принципу добровільності в медіації. Науковий вісник Ужгородського 
націо  нального університету. Серія: Право. 2020. Випуск 61. Том 1. С. 77.
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Польські науковці, зокрема А. Каліш та А. Жєнкєвіч, визна-
чають медіацію як таку форму розв’язання спорів, що ґрунту-
ється на діяльності третьої особи, яка є нейтральною та без-
сторонньою щодо сторін та предмету їх спору, основні завдан-
ня якої полягають у:

– сприянні досягненню порозуміння, яке є взаємоприй-
нятним та враховує інтереси та потреби обох сторін (problem-
solving/interest-based paradigm of mediation);

– формуванні позитивних взаємовідносин та підстав співп-
раці між сторонами спору, а також сприяння у самопізнанні, 
самовдосконаленні і так званому внутрішньому моральному 
зростанню (transformative paradigm of mediation)1.

Т. О. Подковенко звертає увагу на те, що у більшості випад-
ків медіацію визначено як неформальний метод розв’язання 
спорів, що ґрунтується на засаді довіри, у якому нейтральна 
та безстороння третя особа допомагає сторонам у взаємній ко-
мунікації, визначенні інтересів та основних дискусійних, спір-
них питань, а також у знаходженні спільного взаємоприйнят-
ного рішення на основі порозуміння. Відповідно, таке тракту-
вання медіації визначає одразу її чотири основоположні еле-
менти. Медіатор є завжди особою нейтральною та безсторон-
ньою; медіація ґрунтується на довірі; сторони, а не медіатор 
приймають остаточне рішення щодо спору; а роль медіатора 
полягає у допомозі сторонам у досягненні порозуміння. Саме 
тому варто наголосити, що медіатор контролює процес, а не 
результат. На відміну від суддів, медіатор не має юрисдикцій-
них повноважень. У жодному випадку він не є уповноваженим 
до прийняття якогось остаточного рішення чи висловлюван-
ня своєї позиції, думки у конкретній ситуації2.

Відтак науковець пропонує визначення поняття «медіа-
ція». Медіація розуміється як добровільний і конфіденційний 
процес, вміло підготовлений незалежною і нейтральною осо-
бою, яка, допомагаючи конфліктуючим сторонам впоратися 
______________________________________________

1 Kalisz A., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. 
Warszawa Wolters Kluwer Polska. 2014. S. 42; Подковенко Т. Медіація як спо-
сіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні заса-
ди. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Випуск 1 (9). С. 20.

2 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 20.
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з конфліктом, сприяє досягненню згоди та порозуміння між 
сторонами1.

Таким чином, як слушно зазначається у науковій літерату-
рі, інститут медіації − ефективна форма позасудового вирішен-
ня спору, що розглядається науковцями як, по-перше, альтерна-
тивне вирішення спору − тобто сторона звертається не до сис-
теми судочинства, а шукає інший спосіб урегулювання конфлік-
ту; по-друге, як процес, переговори, спрямовані на вирішення 
спору; по-третє, як посередництво, врегулювання спору за учас-
ті неупередженої та нейтральної сторони (медіатора)2.
Мета медіації полягає у досягненні порозуміння, тобто таких 

домовленостей, які будуть прийнятні для 
усіх сторін спору. Звичайно, ідеалом є зна-
ходження такого розв’язання, яке відобра-

жає та оптимально узгоджує їх інтереси в розумінні того, що 
кожна з сторін щось отримує і нічого істотно не втрачає. Од-
нак медіація не завжди мусить бути пов’язана з детальним 
узгодженням усіх фактичних та правових обставин справи. 
Медіатор не проводить формалізованого процесу, не викли-
кає свідків та експертів, її метою не є встановлення правди – 
ні об’єктивної, ні процесуальної. Фактично завдяки ме діації 
люди вчаться по-новому розмовляти між собою, слухати 
та розуміти іншу сторону. Медіація формує почуття відпо-
відальності за власну поведінку і розвиває діалог та актив-
ність. Тим самим формує засади суспільної комунікації та гро-
мадянського суспільства. Будучи дружнім і поєднавчим спо-
собом розв’язання спорів, медіація спирається на певні ідей-
ні прагнення до порозуміння або знаходження компромісного 
виходу з кон фліктної ситуації3.

Мета медіації

______________________________________________

1 Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфлік-
тів: генеза та інституційні засади. Актуальні проблеми правознавства. 
2017. Випуск 1 (9). С. 21.

2 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 
С. 213; Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирі-
шення сімейних спорів у цивільному судочинстві України: судова прак-
тика. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  121. URL : 
http://www.lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 Kalisz A., Zienkiewicz A. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. 
Warszawa Wolters Kluwer Polska. 2014. S. 26; Подковенко Т. Медіація як спо-
сіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні заса-
ди. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Випуск 1 (9). С. 21.
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Подібної точки зору, однак більш категоричної, дотриму-
ються і А. С. Новосад, Ю. Ю. Сойка, Н. І. Семенкова та М. Я. Бі-
лак, вказуючи, що основною метою медіації є вирішення спо-
ру та укладення угоди між сторонами таким чином, щоб мак-
симально врахувати інтереси кожної зі сторін1.

Однак, на нашу думку, саме А. М. Шеремет влучно сфор-
мулювала мету медіації, зазначивши, що головна мета медіа-
ції – допомогти сторонам у пошуку найкращих рішень пробле-
ми шляхом розширення їхніх можливостей та поліпшення від-
носин між ними2.

Варто зазначити, що медіація (посередництво) ефектив-
на не у всіх суперечках. У разі навмисної підробки чи пірат-
ства посередництво, яке вимагає співпраці обох сторін, навряд 
чи буде доцільним. Імовірно, що процес медіації не має сенсу, 
якщо одна зі сторін напевно має виграти справу або якщо мета 
однієї зі сторін полягає в тому, щоб отримати об’єктивний роз-
гляд спору по суті, або одна зі сторін бажає публічно захища-
ти свої права. Тож, розгляд у суді потрібен, принаймні, у таких 
випадках: якщо потрібне публічне оголошення сутності кон-
флікту; якщо одна зі сторін хоче використати суд для пока-
рання іншої сторони; якщо є необхідність контролю правоо-
хоронних органів за поведінкою однієї зі сторін після винесен-
ня ухвали3.

Отже, медіація − цікавий вибір у випадках, коли одна чи 
обидві сторони мають такі пріоритетні вимоги: скорочен-
ня часу розгляду спору; зведення до мінімуму витрат на про-
цедури; прийняття рішення в результаті переговорів і фікса-
ція його документально; якщо між сторонами є домовленості, 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. C. 122; Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Пробле-
матика медіації як альтернативної форми врегулювання спору за участю 
судді чи адвоката. Вчені записки Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 57−58/

2 Шеремет А. М. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медіації та 
можливість його застосування в Україні. Часопис Національного універси-
тету «Острозька академія». Серія «Право». 2019. № 2 (20) С. 2. URL : http://
lj.oa.edu.ua/articles/2019/n2/19samzvu.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною зго-
дою сторін. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 1. С. 18.
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котрі вони не можуть або не бажають розкривати третім осо-
бам (а тим паче в суді) і хочуть зберегти конфіденційність; 
якщо емоційне загострення сторін конфлікту перешкоджає їх 
ефективному спілкуванню; якщо сторони хочуть залишатися 
в партнерських або дружніх відносинах1.

Медіація дозволяє сторонам вийти з нібито безвихідного 
становища, продемонструвати високий рівень культури спіл-
кування сторін, тоді як після судового розгляду, зазвичай, усе 
закінчується розривом відносин або іншими неприємними 
наслідками2.

У доктрині виділяють і ціль медіації. Ціль медіації – це спону-
кання сторін спору до досягнення консенсусу, який надалі пись-
мово фіксується. Також варто зазначити, що медіація – це краща 
альтернатива судовому процесу, яка зберігає можливість звер-
нення до суду у будь-який час, за бажанням однієї зі сторін. Вона 
не гарантує вирішення проблеми, але дає шанс на вирішення 
її поза судом, із дотриманням основних принципів медіації3.

О. О. Кармаза визначає завданням ме-
діації встановлення та сприяння веден-
ню конструктивного діалогу між сторо-

нами спору з метою досягнення взаємовигідного рішення для 
сторін спору. На відміну від формального юридичного процесу 
(судового процесу), сторони процесу медіації самостійно ухва-
люють рішення щодо спору4.

Подібної думки дотримується і М. Я. Поліщук, зазнача-
ючи, що одне із основних завдань медіації полягає у налаго-
дженні діалогу, сприянні ефективній комунікації сторін, ство-
ренні умов для їхньої співпраці з метою пошуку взаємови-
гідного рішення. Крім того, на відміну від судового розгляду, 
медіація покликана не просто забезпечити вирішення спо-
ру, але й примирити сторони, усунути причини їхнього кон-
флікту. Таким чином, зменшується ризик виникнення спорів 
______________________________________________

1 Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною зго-
дою сторін. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 1. С. 18.

2 Там само.
3 Бондарчук Н., Мошківська Н. Сучасні тенденції впровадження медіації в 

Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 12.
4 Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення 

спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 16.

Завдання медіації
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у майбутньому, а сторони мають можливість і надалі продов-
жувати співпрацю1.

А. О. Дутко вирізняє такі завдання медіації в цивільному 
процесі: 

1) врегулювання спору шляхом досягнення його сторона-
ми взаємовигідного рішення; 

2) якомога повне задоволення потреб сторін спору; 
3) зниження рівня конфліктності сторін та запобігання 

поновленню спору; 
4) відновлення правопорядку в суспільстві2.

Медіації як певній процедурі притаманні 
ознаки, серед яких слід окреслити такі: 
наявність правового спору між сторо-

нами; вирішення спору та ухвалення рішення безпосередньо 
сторонами; наявність третьої особи (медіатора), який сприяє 
налагодженню комунікації між сторонами, однак не вирішує 
спір по суті; відсутність жорсткої правової регламентації про-
цедури; наявність медіаційної угоди та неможливість приму-
сового її виконання без звернення до компетентних органів3.

Н. В. Бондарчук та С. М. Мамчур зазначають, що медіація 
має такі ознаки, а саме:

– мінімальність ризику, що будуть публічно оголоше-
ні подробиці конфлікту, який виник між сторонами спору. 
На нашу думку, це є важливим аспектом, особливо у тих випад-
ках, коли вирішуються сімейні конфлікти чи справи, в яких фі-
гурує інформація, що при розголошенні може негативно впли-
нути на ділову репутацію сторін спору;

– неформальність самої процедури, що допомагає суб’єк-
там особисто контролювати не лише процес медіації, а й кін-
цевий результат вирішення того чи іншого спору;

– передбачуваність результатів медіації, яка безпосеред-
ньо випливає із попередньої ознаки процедури. Цей фактор 

Ознаки медіації
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1 Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення 
спорів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 65. С. 137.

2 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 
С. 213.

3 Шеремет А. Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проєкту 
Закону України «Про медіацію». Підприємництво, господарство і право. 
2020. № 11. С. 52.
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вказує на те, що сторони спору самостійно приймають остаточ-
не рішення, яке допоможе в подальшому вирішити наявний 
між ними конфлікт, і при цьому воно не може бути нав’язане;

– заміна постійного процесу змагання на співробіт-
ництво – вагомий внесок сторін, що дає їм змогу виразити 
свої інтереси й запропонувати свої позиції, знаходити влас-
ні взаємо прийняті рішення. На відміну від судового розгляду, 
вирішення спору за допомогою медіації може бути охаракте-
ризовано як «win-win situation», коли у виграші залишаються 
обидві сторони1;

– комфортні й достатньо сприятливі психологічні умо-
ви, що виникають у процесі медіації. Ці умови забезпечують-
ся чітким розумінням сторін конфлікту того, що при досягнен-
ні ними консенсусу у спорі жодна з них не буде нести відпові-
дальність як таку;

– ефективна економія часу та заощадження матеріальних 
ресурсів;

– можливість зберегти ділові відносини зі своїми партне-
рами або ж відновити їх у майбутньому;

– реальна можливість запобігти виникненню подібних 
конфліктів у майбутньому. Завдяки діяльності медіатора сто-
рони мають можливість не лише побачити всі аспекти пробле-
ми, а й зануритись у причини виникнення конфліктної ситуа-
ції. Крім того, під час процедури медіації можуть бути висвіт-
лені й приховані небезпеки, що можуть привести до виник-
нення конфлікту в майбутньому. Отже, медіацію у спеціальній 
літературі охарактеризовано як «дієвий інструмент управлін-
ня ризиками». Це означає, що медіація може не лише бути ме-
ханізмом досягнення взаємовигідного результату, а й допома-
гати сторонам усвідомити ризики і втрати (фінансові витрати 
чи зіпсована репутація), на які вони можуть наражатися через 
неспроможність врегулювати спір2.

______________________________________________

1 Притика Ю., Козляковська О. Медіація як спосіб вирішення цивільно-
правових спорів. URL : http://ilandmanagement.com/Publication/45/ (дата 
звернення: 01.10.2020).

2 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 146.
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М. Я. Білак визначає такі характерні особливості медіа-
ція. По-перше, медіація є добровільним процесом, під час яко-
го третя особа, що має бути безсторонньою, допомагає сторо-
нам вирішити їхній спір. По-друге, медіація може виступати 
в різних формах, які виокремлюють у рамках окремих моделей 
медіації. По-третє, особи, що беруть участь у медіації, можуть 
безпосередньо впливати на хід та результат медіації1.

На думку ж О. С. Можайкіної, основними специфічними 
ознаками, які характеризують і відображають сутність меді-
ації, є те, що медіатор (посередник) не приймає рішення, не 
дає порад сторонам конфлікту (спору) щодо можливих спосо-
бів його врегулювання. Тобто сторони самі визначають шляхи 
і способи врегулювання конфлікту на основі власних інтересів 
та з урахуванням інтересів іншої сторони (сторін). Медіатор 
має дотримуватися принципу нейтральності (безпристраст-
ності) та не заглиблюватися в саму суть конфлікту, оскільки 
головними та єдиними експертами в проблемній ситуації є 
самі його учасники2.

Аналізуючи визначення медіації, А. О. Дутко виокремлює 
такі елементи цього явища: 1) альтернативність медіації від-
носно судового розгляду; 2) добровільність вибору процедури 
медіації конфліктуючими сторонами; 3) наявність спеціаль-
ного суб’єкта, який здійснює посередництво у вирішенні спо-
рів, − медіатора, який покликаний всіляко сприяти запобіган-
ню або послабленню конфлікту, і, таким чином, відмови від су-
дового розгляду спору, припинення вже розпочатого судово-
го розгляду; при медіації, залучається медіатор, який не є за-
інтересованою стороною, а навпаки допомагає досягти згоди 
між сторонами, сприяє у вирішенні спору, але не на користь 
конкретної особи, а на результат загалом; 4) визначення мети 
медіації − знаходження компромісної, стійкої і такої, що взаєм-
но влаштовує сторони домовленості у вирішенні спору3.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
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На нашу думку, до ключових ознак медіації слід віднести 
не просто знаходження сторонами компромісу, а досягнення 
останніми саме консенсусу. О. О. Григор зазначає, що «відмін-
ність між цими поняттями може бути позначена таким спосо-
бом: консенсус – загальна усвідомлена згода, компроміс – уго-
да на підставі взаємовигідних поступок, або ж, згідно з іншими 
джерелами, взаємні поступки»1.

Щодо поняття компромісу можна сказати, що це поступ-
ки з певною вигодою однієї сторони для досягнення взаєм-
ного результату, тобто одна сторона жертвує своїми інтереса-
ми заради іншої або заради когось. У разі компромісу начеб-
то і досягнений мирний результат, але з’являються негатив-
ні наслідки, як-от нераціональна втрата інтересів однієї зі сто-
рін. Консенсус характеризується як пожертва інтересами обох 
сторін заради спільного результату, або спільна домовленість 
без негативних наслідків для обох сторін.

В обох випадках досягнення компромісу та консенсусу на-
явне вирішення спору мирним шляхом, але результат, наслід-
ки та характер виконання рішення – різні. Коли розглядаємо 
ознаку «поступки сторін» під час вирішення трудового спору, 
необхідно, щоб ця ознака мала консенсусний характер. Кон-
сенсусний характер вирішення трудових спорів прямо перед-
бачає взаємні поступки без зловживання інтересами обох сто-
рін, досягнення взаємними силами результату2.

Також у науковій літературі ознакою медіації як альтер-
нативного способу вирішення спору вважають «рівність сто-
рін», тобто у процедурі медіації всі учасники рівні незалеж-
но від статусу, владних повноважень, як наслідок, у разі досяг-
нення рівності між сторонами, щодо яких здійснюється про-
цедура медіації, отриманий результат буде мати консенсусний 
характер, а за нерівності сторін, позиціювання керівника чи 
уповноваженого органу як сильнішої сторони, яка погодила-
ся на медіацію, результат буде очевидним, матиме компроміс-
ний характер3.
______________________________________________

1 Григор О. О. Поняття консенсусу в сучасній вітчизняній філософсько-
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тету імені М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 25. С. 12.
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ва. 2020. Випуск 88. С. 165.

3 Там само.



142

О. С. Можайкіна зазначає, що аналіз на-
укових джерел та практична діяльність 
дають змогу виділити організаційну, 

аналітичну, контрольну функції, а також функції активного 
слухання, генерації ідей, збереження позитивного психологіч-
ного клімату та навчання.

Передусім медіатор організовує проведення медіації: 
готує приміщення для переговорів, забезпечує все необхідне 
для ефективної роботи (канцелярське приладдя, фліпчарти, 
питна вода тощо), допомагає сторонам визначити і надалі до-
тримуватися регламенту, забезпечує коректність спілкування 
між сторонами.

Також медіатор виконує роль аналітика конфлікту. За до-
помогою медіаційних технік та інструментів медіатор виявляє 
інтереси сторін конфлікту, які стоять за їхніми позиціями, і до-
помагає сторонам усвідомити власні інтереси й інтереси ін-
шої сторони. На основі виявлених інтересів медіатор допома-
гає сторонам в генерації ідей для пошуку взаємоприйнятних 
рішень. Отже, під час аналізу медіатор допомагає сторонам 
по-новому побачити конфлікт, визначити перспективи його 
врегулювання, зрозуміти і прийняти інтереси і потреби іншої 
сторони.

Контрольна функція полягає в тому, що медіатор забез-
печує реалістичність висловлювань, ресурсів і домовленос-
тей сторін конфлікту. На завершальній фазі процесу медіатор 
повинен переконатися в тому, що всі домовленості, досягну-
ті в медіації, є реалістичними та прийнятними для обох сто-
рін конфлікту.

Протягом усієї процедури медіації медіатор повинен ак-
тивно слухати кожну зі сторін конфлікту, щоби розуміти і ре-
гулювати змістовну й емоційну частини. Активне слухання 
встановлює зворотній зв’язок зі сторонами, фіксує їхні емо-
ції та дозволяє відмежувати факти від їхньої оцінки, інтер-
претації. У разі високої ескалації конфлікту активне слухан-
ня сприяє зниженню емоційної напруги. Медіатор надає сто-
ронам необхідну інформацію або допомагає їм знайти її само-
стійно, зокрема виконанням функцій аналізування й активно-
го слухання. Однак варто зауважити, що надання інформації 
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не ототожнюється з наданням фахової консультації (правової, 
фінансової тощо).

Медіатор також виконує функцію генерації ідей щодо 
варіантів рішення. Він не має права пропонувати сторонам 
варіанти рішень, але спонукає їх до самостійного пошуку таких 
варіантів. Нагадаємо, що пошук варіантів рішень у багатьох 
школах медіації розглядається як самостійна фаза, головним 
принципом якої є «кількість ідей краще за якість».

Крім зазначеного, серед основних завдань і функцій меді-
атора – підтримання сприятливого і довірливого психологіч-
ного клімату. Виконання цієї функції передбачає забезпечення 
конструктивності в переговорах, яке не допускає приниження 
людської гідності1.

Навчальна функція передбачає, що медіатор навчає сто-
рони веденню переговорів, спрямованих на співробітництво, 
формує в них конфліктологічну компетентність, яка зможе до-
помогти в подальшому житті. За твердженням Г. Ю. Вошколуп, 
конфліктологічна компетентність − це здатність уміло іден-
тифікувати конфлікти, що можуть виникати в оточенні, діа-
гностувати їхні причини, формувати шляхи їх конструктив-
ного вирішення та (або) можливого запобігання і зменшення 
негативних наслідків їх прояву на основі наявних знань, умінь 
та навичок2.

Сфера застосування медіації практично необмежена. Про-
цедуру медіації можна застосовувати у будь-яких конфліктах 
(спорах), зокрема цивільних, сімейних, трудових, господар-
ських, адміністративних, а також в кримінальних проваджен-
нях та справах щодо адміністративних правопорушень за учас-
тю резидентів та нерезидентів, якщо сторони медіації погоди-
лися, що процедура медіації буде проведена на території Укра-
їни. При цьому, медіація може бути проведена у разі виник-
нення конфлікту чи спору як до звернення до суду, зокрема 
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 62.

2 Вошколуп Г. Конфліктологічна компетентність як складова професійної 
компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського універси-
тету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2016. № 1. 
С. 187.
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третейського, так і під час або після судового чи третейського 
провадження, а також під час виконавчого провадження1.

У науковій літературі зазначають, що впровадженню меді-
ації в цивільний процес України заважає низка причин, а саме: 
низька правова культура населення, без підвищення якої 
неможливо провести реформу щодо введення того чи іншого 
правового інституту; низький рівень довіри до цієї послуги, 
який пов’язується з недостатньою поінформованістю суспіль-
ства щодо переваг медіації як альтернативного способу вирі-
шення спору; прагнення однієї зі сторін задовольнити лише 
свої інтереси, не бажаючи йти на компроміс; усталена позиція 
суспільства, що звернення до суду − єдиний спосіб вирішення 
спору; відсутність правового підґрунтя та фінансового забез-
печення, адже будь-які реформи потребують значних затрат2.

На погляд А. С. Новосад, Ю. Ю. Сойки та Н. І. Семенкової, 
прийняття Закону України «Про медіацію» може виконати 
важливу роль у розвитку медіації в Україні. По-перше, на за-
конодавчому рівні буде закріплено основні поняття, що сто-
суються медіації і принципи, на підставі яких вона прово-
диться, вимоги до медіатора та його спеціальна підготовка, 
права і обов’язки медіаторів, реєстр медіаторів, а також від-
повідальність медіатора за порушення вимог закону або ж 
зобов’язання за договором проведення медіації, процедура 
проведення медіації, порядок проведення і припинення про-
цесу, права і обов’язки сторін, які беруть участь, правила укла-
дання угоди за результатами медіації. По-друге, може збільши-
тися використання медіації, адже основні положення будуть 
врегульовані законом, сторони будуть менше побоюватися її 
використання. По-третє, конкретизує суб’єктний склад медіа-
торів для чіткого визначення, що медіатором може бути суддя 
______________________________________________

1 Кармаза О. Інститут медіації: основні концепції розвитку. Підприємниц-
тво, господарство і право. 2017. № 2. С. 24; Турчак І. О. Договірні відноси-
ни у медіації. Науково-інформаціний вісник Івано-Франківського універси-
тету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. 2017. № 3 (15). 
С.177.

2 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному процесі: 
перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2019. № 3. С. 63; Ясиновський І. Г. Проблеми впроваджен-
ня та проведення медіації в Україні. Актуальні проблеми політики. № 55. 
2015. С. 261−264.
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чи адвокат, який має відповідний стаж роботи у галузі права, 
в якій виник спір3.

Подібної точки зору дотримуються і А. О. Дутко, котра за-
значає, що законодавче закріплення інституту медіації забез-
печить швидке та економічно ефективне позасудове вирішен-
ня спорів, також надасть можливість покращити і спростити 
доступ до правосуддя. Зокрема, медіація в цивільному проце-
сі допоможе розвантажити судову систему, оскільки до суду 
буде надходити менша кількість справ, що дасть змогу збіль-
шити ефективність розгляду судових справ2. А С. Г. Кузьменко 
відзначає, що прийняття Закону «Про медіацію» дасть Україні 
змогу наблизитись до стандартів ЄС, сприятиме розвитку гро-
мадського суспільства та формуванню культури мирного ци-
вілізованого вирішення конфліктів на засадах взаємних інте-
ресів та згоди3.

Слід зазначити, що перші спроби створити підґрунтя для 
інституціоналізації практики медіації в Україні були зроблені 
в пізні радянські часи. Розпад Радянського Союзу спричинив 
хаос у всіх сферах соціального життя, не оминаючи трудові від-
носини. Масштабні промислові страйки охопили Донецьку об-
ласть – осередок вугільної промисловості. Намагаючись взя-
ти участь у вирішенні проблем, група психологів із Донецька 
вийшла на контакт з Американською арбітражною асоціацією 
та Федеральною службою посередництва і примирення США 
та наприкінці 80-х років разом з ними провела низку спільних 
радянсько-американських семінарів із вирішення конфліктів 
у Донецькій та Луганській областях4.
______________________________________________

1 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 57.

2 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. С. 215.

3 Кузьменко С. Г. Медіація, або 15 років законодавчих ініціатив. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 
2015. № 15. Том 2. С. 32.

4 Кисельова Т. Інтеграція медіації в судову систему України: Програмний 
документ, Рада Європи, Київ, 2017. URL: https://rm.coe.int/kyselova-t-
mediation-integartion-ukr-new-31-07-2017/168075c1e7 (дата звернення: 
01.10.2020).
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Внаслідок цього у 1994 році донецький «Психологічний 
Центр» об’єднав зусилля з американською неурядовою органі-
зацією «Search for Common Ground» з метою створити перший 
в Україні центр медіації. Як наслідок такої ініціативи було від-
крито вісім центрів медіації по всій Україні за підтримки низ-
ки грантів від USAID, фонду «Євразія» та інших донорів. Медіа-
тори одного з центрів (Одеська обласна група медіації) прове-
ли медіацію першої справи, направленої з суду, ще у 1997 році1.

З метою протидії промисловим страйкам у 1998 році уряд 
України за підтримки фінансованого USAID проекту створив 
нове урядове агентство – Національну службу посередництва 
і примирення, що була підзвітна лише Президентові України 
та уповноважена сприяти врегулюванню колективних трудо-
вих спорів.

Наприкінці 90-х років діяльність щодо медіації переміс-
тилась до Києва. 2002 року в Києві було зареєстровано Укра-
їнський центр порозуміння (надалі − УЦП), який почав діяль-
ність у сфері медіації в кримінальних справах, відновного пра-
восуддя, розвитку громад та медіації в школах. УЦП створив 
власну мережу з 15 українських громадських організацій та 
був реорганізований в Інститут миру і порозуміння в 2012 
році. 2006 року Міжнародна фінансова корпорація групи Сві-
тового Банку (надалі − МФК) провела опитування серед 1200 
українських компаній, яке продемонструвало певну прийнят-
ність проектів МФК з медіації в Україні. Як результат, МФК за-
пропонувала грант для відкриття Українського центру медіа-
ції при Києво-Могилянській бізнес-школі. Крім цього, за остан-
ні двадцять років в Україні було зареєстровано більше десяти 
організацій медіаторів, задіяних головним чином у популяри-
зацію та навчання медіації2.

Український центр порозуміння, Український центр ме-
діації та Одеська обласна група медіації разом із декількома 
______________________________________________

1 Шеремет А. М. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медіації та 
можливість його застосування в Україні. Часопис Національного універси-
тету «Острозька академія». Серія «Право». 2019. № 2 (20) С. 9. URL : http://
lj.oa.edu.ua/articles/2019/n2/19samzvu.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Резолюция Первой украинско-американской конференции судей и меди-
аторов. URL : http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Resol_UaUSconf_
rus.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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окремими медіаторами заснували неформальну Коаліцію 
з розвитку медіації в Україні, зосередивши свої зусилля на 
законопроектній діяльності. Коаліція заклала неформальні 
основи для Національної асоціації медіаторів України (НАМУ), 
яка була створена в 2014 р. та наразі представляє інтереси 
українських медіаторів на національному рівні1.

Із 2010 року українські медіатори заручилися підтримкою 
парламентарів та зареєстрували в Верховній Раді десять зако-
нопроектів про медіацію. Однак через нестабільну політичну 
ситуацію, постійні зміни урядів та парламентські вибори за-
кон досі не прийнято2. 

Паралельно з цим процесом за підтримки міжнародних 
донорів тривав рух з упровадження медіації в судову систе-
му України. У п’ятнадцяти судах загальної та адміністративної 
юрисдикції першої та апеляційної інстанції було відпрацьова-
но щонайменше п’ять пілотних проектів із медіації. У рамках 
цих проектів розроблено три моделі судової медіації.

Щодо того, яким чином запроваджувати медіацію в націо-
нальний механізм захисту, то нині в Україні з цього приводу 
домінують дві концепції. Концепція судового посередництва, 
згідно з якою остання має стати частиною процесуальної 
процедури, в якій, як зазначає М. Я. Поліщук, медіатор лише 
сприяє, допомагає сторонам налагодити діалог, змінити став-
лення до проблем, що стали причиною спору, знайти компро-
міс3. Слід зазначити, що деякі вчені схиляються до того, що ме-
діація не може бути невід’ємною частиною національного ци-
вільного процесу, хоча б тому, що принципи його організації не 
відповідають принципам цивільного процесуального права. 
Так, цивільне судочинство підпорядковується вимогам проце-
суальної форми, яка характеризується імперативністю, чіткою 
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3 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Медіація: перспективи впровадження в Украї-
ні. Міжнародне приватне право: розвиток і гармонізація. 2012. № 11. 
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2 Шеремет А. М. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медіації 
та можливість його застосування в Україні. Часопис Національного уні-
верситету «Острозька академія». Серія «Право». 2019. № 2 (20) С. 9−10. 
URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n2/19samzvu.pdf (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення 
спорів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. Вип. 65. С. 137.
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визначеністю змісту та послідовністю процесуальних дій, що 
їх вчиняють учасники процесу, документальним оформлен-
ням майже кожної процесуальної дії тощо. Натомість посе-
редництво здійснюється на основі абсолютної добровільнос-
ті. Сторони медіації самостійно визначають порядок прове-
дення цієї процедури; посередник може лише тоді встанови-
ти процедуру медіації, коли між сторонами суперечки з цьо-
го питання немає згоди. Медіація проводиться конфіденцій-
но. Крім того, на відміну від судді, який може дати сторонам 
імперативні вказівки та приймати обов’язкові для них рішен-
ня, посередник не може чинити тиску на сторони і прийма-
ти рішення щодо них. Очевидно, що підпорядкування медіа-
ції вимогам процесуальної форми знищить увесь позитивний 
потенціал цього методу1.

Натомість представники другої концепції стверджують, 
що медіація має бути автономним способом вирішення юри-
дичних спорів, за прикладом третейського судочинства, функ-
ціонувати паралельно із судовими процесами. Так, Г. В. Єре-
менко у своїй праці зазначає, що більш нагальним в Украї-
ні стає питання ефективного юриста, котрий діє як «співпра-
цюючий юрист (collaborative lawyer)», допомагаючи клієнтам 
врегульовувати спори в найбільш сприйнятий для урегулю-
вання конфлікту спосіб2. Така ідея є основою для діяльності 
груп посередників, які вже функціонують в Україні. Крім того, 
з погляду науки цивільного процесуального права, судове по-
середництво (медіація) є найбільш проблематичним, оскільки 
запровадження цієї моделі обов’язково призведе до необхід-
ності узгодження її з нормами цивільного судочинства. Однак 
представники жодної з концепцій медіації точно не вирішили, 
якою має бути медіація, чи має вона взаємодіяти із судовим 
процесом: чи слід медіації стати елементом (стадією) проце-
суальної процедури, чи для цивільного процесу має значення 
______________________________________________

1 Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирішення сі-
мейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  120. URL : http://www.
lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Єрьоменко Г. Перспективи розвитку медіації в Україні. URL : http://ukrmediation.
com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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лише остаточний результатом медіації, угода про посередниц-
тво, яка повинна застосовуватися як мирова угода1.

Порівнюючи процес медіації і судову про-
цедуру вирішення спору, слід зазначити, 
що судове вирішення спору ґрунтується 

на прямому правозастосуванні, медіація ж здійснюється з ви-
користанням права на основі справедливості та з урахуванням 
інтересів обох сторін. Залучення посередника дає змогу усу-
нути психологічний бар’єр, що існує при прямому спілкуван-
ні «ворогуючих» сторін. Залучивши до переговорного процесу 
кваліфікованого посередника, сторони визнають свою готов-
ність до компромісу. Учасники медіації приймають рішення 
(на відміну від судового розгляду, під час якого рішення ухва-
лює безпосередньо суддя), що влаштовує їх обох, а посередник 
лише створює умови, які дають можливість коректно вести 
обговорення суті справи. Процес медіації − суворо конфіден-
ційний (не розголошується), у той час як судовий розгляд, за-
звичай, є процедурою публічною. Суд визначає, коли процес 
розпочнеться, коли закінчиться і як проходитиме. Ґрунтую-
чись на відповідних нормах чинного законодавства, суд при-
ймає рішення та оголошує його сторонам. У процесі ж медіа-
ції всі учасники мають можливість контролювати ситуацію. 
Судовий розгляд завжди передбачає наявність переможця 
і того, хто програв, а медіація налаштована на пошук взаємо-
вигідного та взаємоприйнятного розв’язання спору2.

Ще у 80-х роках ХХ ст. італійський процесуаліст Мауро Кап-
пеллетті розробив та науково обґрунтував так звану «кон-
цепцію трьох хвиль» розвитку. За цією концепцією будь-яка 

Медіація і судовий 
процес

______________________________________________

1 Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирішення сі-
мейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  119. URL : http://www.
lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 
С. 213−214; Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практи-
ки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 94; Мін-
ченко Н. В., Самоловова Н. В. Медіація: міжнародний та національний до-
свід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 80; Розман 
Ю. В. Ме діа ція як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових 
спорів. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49. С. 251.
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держава з метою розвитку доступності до правосуддя про-
ходить три етапи реформ або «хвиль». Усі три етапи («хви-
лі») взаємозалежні та спрямовані на досягнення однієї мети, 
яка полягає у можливості різноманітних груп і категорій на-
селення, а також окремих громадян та організацій безпере-
шкодно відновити справедливість. На особливу увагу в меж-
ах дослідження заслуговує третій етап («хвиля») реформ, який 
пов’язаний із уведенням різноманітних примирливих проце-
дур урегулювання спорів. Передумовою цьому виступає необ-
хідність усунення невідповідності судового процесу вимогам 
доступності правосуддя1.

Аналіз дослідження Н. М. Грень дозволяє зробити висно-
вок, що автор вважає врегулювання спору за участю судді при-
судовою медіацією. За його твердженням, присудова медіація 
є самостійною моделлю медіації, яка інтегрована в судову сис-
тему країни. На основі проведених досліджень автор визначає, 
що, залежно від ролі судді в процедурі медіації, можна окрес-
лити декілька підходів до розуміння присудової медіа ції. Від-
повідно до першого підходу, суддя безпосередньо повинен 
проводити процедуру посередництва за умов, передбачених 
національним процесуальним законодавством. За словами 
Н. М. Грень, прихильники іншого підходу до присудової медіа-
ції відносять процедури, які проводять відповідно до рекомен-
дацій чи постанов судді після прийняття до свого проваджен-
ня відповідної справи, а також як обов’язковий досудовий 
порядок в силу приписів закону2.

Подібної точки зору дотримуються і чимало інших нау-
ковців, зокрема А. О. Дутко3, Н. В. Бондарчук та С. М. Мамчур4,
______________________________________________

1 Cappelletti Mauro. Access to Justice and the welfare state. Publications of the 
European University Institute. Florence, 1981. Р. 4; Можайкіна О. Правовий 
аналіз врегулювання спору за участю судді. Зовнішня торгівля: економіка, 
фінанси, право. 2018. № 2. С. 175.

2 Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом проце-
дури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.01; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2016. С. 85.

3 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. С. 214.

4 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 147.
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В. Ю. Мамницький, О. В. Белей, В. П. Дулепа1, Я. В. Котенко2, 
О. С. Можайкіна3.

О. С. Можайкіна, відносячи врегулювання спору за участю 
судді до видів медіації, зазначає, що такий висновок ґрунту-
ється на проведеному аналізі поняття та ознак медіації, а та-
кож норм чинного цивільного процесуального законодавства 
України, які регулюють врегулювання спору за участю судді. 
Основними критеріями, за якими вона відносить врегулюван-
ня спору за участю судді до медіації, є:

– врегулювання спору відбувається за участю третьої 
(нейтральної) сторони. Суддя виступає цією нейтральною сто-
роною, яка допомагає сторонам знайти порозуміння. При ви-
рішенні спору за участю судді владні повноваження останньо-
го полягають у тому, що він затверджує мирову угоду, а також 
стежить за тим, аби не здійснювалося зловживання правами 
сторонами. Тобто, така функція судді не може розглядатися 
як діяльність щодо здійснення правосуддя;

– до ключових принципів уходять: конфіденційність 
та добровільність. Інформація, отримана суддею від сторони 
під час закритих нарад, не може бути розголошена іншій без 
згоди першої. Не підлягає розголошенню також і вся інша ін-
формація, отримана суддею під час проведення цієї процеду-
ри. Врегулювання спору за участю судді є неможливим без зго-
ди сторін спору;

– вирішення спору здійснюється з урахуванням най-
більш прийнятних шляхів для сторін. Тобто спір вирішуєть-
ся не лише на правових позиціях і в межах предмета позову, 
а й з урахуванням інтересів сторін;

– формами проведення процедури є спільні та закриті 
(індивідуальні) наради зі сторонами спору;

______________________________________________

1 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 62.

2 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
тика та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2018. 
№ 1. С. 296.

3 Можайкіна О. Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді. Зов-
нішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 179.
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– відповідальність за прийняте рішення покладається на 
сторони спору. Суддя може пропонувати сторонам можливі ва-
ріанти мирного врегулювання, але саме рішення приймається 
обопільно самими сторонами;

– суддя, який проводить процедуру врегулювання спору, 
не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомен-
дації та оцінку доказів у справі1.

Окрім цього, у науковій літературі зазначається, що по-
кладення ролі медіатора на суддю, у провадженні якого зна-
ходиться справа, має свої недоліки та переваги. До очевидних 
переваг слід віднести те, що суддя, у провадженні якого зна-
ходиться справа, безпосередньо заінтересований у врегулю-
ванні спору, оскільки вказане дасть змогу зекономити його 
час (який би він витратив на розгляд справи) та істотно по-
ліпшити якісні показники своєї роботи, а тому він мотиво-
ваний на досягнення результату врегулювання спору. Також 
у цьому випадку важливий і психологічний фактор – під час 
проведення саме судової медіації сторони схильні більш сер-
йозно сприймати як саму процедуру врегулювання спору, 
так і свою участь у ній. Як правило, така психологічна складо-
ва особливо присутня, скажімо, у сімейних і трудових спорах2.

Необхідно підкреслити, що участь судді в процедурі вре-
гулювання спору, на думку Я. В. Котенка, не позбавлена не-
доліків. Окрім того, наразі не зовсім зрозумілим є ставлення 
самих суддів до зазначеного інституту та покладених на них 
обов’язків. Не варто забувати, що запроваджений інститут 
урегулювання спору за участю судді відрізняється від судово-
го процесу в його загальноприйнятому розумінні в нашій дер-
жаві. А тому перехід до нової концепції правосуддя (що пок-
ликане сприяти примиренню сторін, полегшувати перегово-
ри, зберігати відносини між сторонами) може бути сповнений 
перепон, пов’язаних із продовженням розгляду суддями справ 
із позиції застосування права, а не шляхом спонукання сторін 
до досягнення компромісу3.
______________________________________________

1 Можайкіна О. Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді. 
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 177−178.

2 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
тика та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2018. 
№ 1. С. 297.

3 Там само.
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Тут варто акцентувати увагу на тому, що медіатор не завжди 
є фахівцем у юриспруденції, а професійний суддя не завжди може 
бути успішним медіатором, оскільки при вивченні мате ріалів 
справи, наявних у справі доказів суддя формує власну правову 
позицію, і ця навичка може перешкоджати процесу з’ясування 
дійсних інтересів сторін під час процедури примирення1.

Проте запроваджена чинними процесуальними кодекса-
ми модель урегулювання спору за участю судді не передбачає 
проходження навчання медіації суддями. Проходження такого 
навчання, на переконання Я. В. Котенка, було б додатковою га-
рантією і запорукою успішного проведення процедури врегу-
лювання спору та становлення такого інституту, як альтерна-
тиви вирішенню справи по суті. Вказані питання досі залиша-
ються відкритими2.

Однак більш слушним видається твердження Л. Д. Рома-
надзе, яка не вважає врегулювання спору за участю судді ме-
діацією. На її думку, це самостійна процедура, яка не має нічо-
го спільного із класичною фасилітаційною моделлю медіації, 
що понад 20 років поширюється в Україні. На думку Л. Д. Рома-
надзе, більш слушним для медіаторів буде розглядати інсти-
тут врегулювання спору за участю судді просто як нову в укра-
їнській практиці гібридну примирювальну процедуру, що не є 
медіацією3. Подібну точку зору обстоює і А. І. Коцюруба4.

Аналізуючи норми законодавства про 
нотаріат, М. О. Німак зауважує бага-

то спільного між нотаріальною діяльністю та медіацією. Зо-
крема, нотаріальні дії вчиняються нотаріусом за зверненням 
______________________________________________

1 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
тика та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2018. 
№ 1. С. 297.

2 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
тика та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2018. 
№ 1. С. 297.

3 Романадзе Л. Д. Сдерживающие недостатки: какие пробелы в проектах 
новых ХПК, ГПК и КАС будут мешать примирению сторон судьей или меди-
атором. URL : http://zib.com.ua/ru/print/128584-kakie_probeli_v_proektah_
novih_hpk_gpk_i_kas_budut_meshat_pr.html (дата звернення: 01.10.2020).

4 Коцюруба А. Примирні процедури в цивільному судочинстві України. 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Юридичні науки. 2020. № 2 (113). С. 29.
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фізичних та юридичних осіб, за їх добровільної згоди та віль-
ного волевиявлення на вчинення тієї чи іншої нотаріальної 
дії, а також за відсутності спору між сторонами (коли вчи-
няється нотаріальна дія за участю кількох осіб), тобто якщо 
сторони дійшли згоди з усіх спірних питань. Якщо між сторо-
нами є спір, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії 
і роз’яснює особам їх право звернутися до суду. Хоча сьогодні 
офіційно нотаріуси не проводять медіацію, однак на практи-
ці нерідко вдаються до її методик. Так, часто особи звертають-
ся до нотаріуса із конфліктними ситуаціями, і він, вивчивши 
справу, роз’яснивши сторонам чинне законодавство, їх пра-
ва та обов’язки, з’ясувавши дійсні наміри сторін (перелічене 
є обов’язком нотаріуса згідно зі ст. 5, ч. 10 ст. 44 Закону України 
«Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року1), пропонує їм можли-
ві шляхи вирішення тієї чи іншої справи. Наслідком такої ро-
боти є вчинення нотаріальної дії за результатами прийнято-
го сторонами рішення. Крім того, звернення до нотаріуса жод-
ним чином не пов’язане із зверненням до суду, а тому може 
здійснюватися як до звернення до суду, так і після чи під час2.

Встановлення дійсних намірів сторін (якщо вчиняєть-
ся нотаріальна дія за участю двох та більше осіб) здійснюєть-
ся шляхом з’ясування нотаріусом однакового розуміння сто-
ронами значення, умов того правочину, який сторони бажа-
ють укласти, та його правових наслідків для кожної із сторін. 
При цьому таке встановлення дійсних намірів однієї зі сто-
рін може бути здійснено нотаріусом за відсутності іншої сто-
рони з метою виключення можливості стороннього впливу 
на її волевиявлення3.

Слід наголосити на тому, що саме під час з’ясування дій-
сних намірів сторін нотаріус має змогу визначитися стосовно 
немедіабельності відносин, зважаючи, зокрема, на відсутність 
наміру сторін або ж однієї з них щодо досягнення компромісу. 
______________________________________________

1 Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 67. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 Там само.
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У такому разі нотаріус роз’яснює можливу відмову у вчиненні 
нотаріальної дії. 

Як і медіація, нотаріальна діяльність є конфіденційною. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріус 
зобов’язаний зберігати нотаріальну таємницю. Що ж до по-
рядку здійснення, то нотаріальна діяльність також є впоряд-
кованою структурованою процедурою, а порядок учинення 
нотаріальних дій визначено законодавством1.

Відмінність між цими двома видами діяльності, на думку 
М. О. Німак, полягає у тому, що метою медіації є врегулювання 
конфлікту між сторонами шляхом досягнення сторонами зго-
ди і прийняття ними спільного рішення, а метою нотаріаль-
ної діяльності є надання юридичної вірогідності нотаріаль-
ним діям, вчиненим на підставі вільного волевиявлення осіб. 
Проте, щоб учинити таку нотаріальну дію, як вже зазначало-
ся, сторони повинні дійти згоди, а сприяє їм у цьому дуже час-
то саме нотаріус2.

Щодо принципів, за якими проводиться медіація, то тут 
також є багато спільного із принципами, за якими здійсню-
ється нотаріальна діяльність. Так, відповідно до ст. 3 згадано-
го проєкту закону № 3504-1, медіація проводиться за взаєм-
ною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, 
конфіденційності, незалежності та нейтральності медіа-
тора, його неупередженості, самовизначення та рівності прав 
сторін медіації3. 

Що стосується незалежності, то нотаріус, як і медіатор 
(ст. 6 законопроєкту № 3504-14), є незалежним у здійсненні 
нотаріальної діяльності, а будь-яке втручання в його діяль-
ність забороняється (ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»)5. 
______________________________________________

1 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 67. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Там само.
3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Там само.
5 Про нотаріат : Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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З огляду на аналіз норм законодавства про нотаріат, нота ріус 
також є нейтральною та неупередженою особою, адже не може 
діяти в інтересах однієї із сторін, а зобов’язаний забезпечити 
рівність сторін під час вчинення нотаріальних дій1. 

На неупередженість та незалежність нотаріуса вказує та-
кож те, що він не має безпосереднього керівника, а є самостій-
ним у своїй діяльності і керується винятково чинним законо-
давством. Як і в медіації, так і під час вчинення нотаріальних 
дій сторони самостійно обирають, до якого нотаріуса їм звер-
нутися, з яким питанням, та визначають зміст правочину, який 
вони мають намір посвідчити, тощо. 

У законопроєкті № 3504-1 йдеться про застосування меді-
ації у будь-яких конфліктах, що виникають у цивільних, сімей-
них, трудових, господарських, адміністративних правовідно-
синах, а також кримінальних провадженнях під час укладан-
ня договорів про примирення між потерпілим та підозрюва-
ним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин2. 
Слід зауважити, що нотаріусом є особа з вищою юридичною 
освітою, яка є спеціалістом у галузі цивільного, сімейного, тру-
дового та господарського права, а тому проводити медіацію з 
конфліктів, що виникають з адміністративного та криміналь-
ного права, нотаріусом видається не цілком можливим, адже 
потребує спеціальних знань та практичних навичок у цих 
галузях права3.

М. О. Німак уважає, що, попри схожість діяльності медіато-
ра та нотаріуса, все ж не слід ототожнювати ці види діяльнос-
ті, а навпаки, варто розмежовувати їх з огляду на вимогу зако-
нодавця щодо незалежності та неупередженості як медіатора, 
так і нотаріуса4.

______________________________________________

1 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 67. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 67. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

4 Там само. С. 68. 
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Навіть більше, не всі конфлікти, які є предметом медіації, 
обов’язково будуть урегульовані за необхідності вчинення но-
таріальної дії, натомість зафіксувати письмово домовленості, 
щодо яких дійшли згоди сторони конфлікту, є обов’язковим 
у всіх випадках1. 

Законодавство деяких країн передбачає нотаріальне по-
свідчення медіаційної угоди. Так, ч. 4 статті 38-1 Закону Гру-
зії «Про нотаріат» передбачено, що якщо спір в процесі нотарі-
альної медіації закінчився угодою сторін, нотаріус складає акт 
мирової угоди, який посвідчує нотаріально. У разі невиконан-
ня такого договору нотаріус має право зробити на ньому вико-
навчий напис, що є виконавчим документом2.

Оскільки не будь-який спір, урегульований за допомо-
гою медіації, буде остаточно врегульований шляхом нотарі-
ального посвідчення правочину, а врегулювання конфлікту 
буде завершуватися тільки укладенням медіаційної угоди у 
письмовій формі, як це передбачається ст. 19 законопроєкту 
№ 3504-13, для того, щоб реалізувати свої права у разі невико-
нання цієї угоди однією із сторін, інша сторона буде змушена 
звернутися до суду4.

Проте, оскільки сторони дійшли згоди щодо конфлікту 
і зафіксували свої домовленості в угоді, то вважаємо, що з ме-
тою ефективності проведення медіації процедура виконання 
домовленостей щодо конфлікту мала б бути простішою. Тому 
Н. О. Німак пропонує угоду за результатами медіації з майно-
вих спорів посвідчувати нотаріально. У разі невиконання од-
нією із сторін своїх обов’язків за цієї угодою інша сторона змо-
же звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису 
______________________________________________

1 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 68. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 О нотариате : Закон Грузии от 04 декабря 2009 г. №2283-Пс. URL : https://
matsne.gov.ge/ru/document/download/90928/11/ru/pdf (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 68. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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на такій угоді, яка вже засвідчила безспірність заборгованос-
ті, уникаючи при цьому звернення до суду, що і є основною ме-
тою медіації1.

У науковій літературі до беззаперечних переваг проведен-
ня медіації нотаріус справедливо відносить такі: швидкість 
і невеликий розмір витрат порівняно з вирішенням спору в су-
довому порядку; високий потенціал добровільного виконан-
ня досягнутого рішення через авторитет, а в певних випадках 
і виконавчої сили нотаріального акту, а також внаслідок само-
стійності сторін в процесі досягнення згоди і високого рівня їх 
впливу на результат; забезпечення конфіденційності процесу 
досягнення згоди, а також створення гарантій для збережен-
ня здорової морально-психологічної атмосфери у відносинах 
сторін після досягнення результату2.

Як зауважується в науковій доктрині, участь нотаріуса 
як медіатора дає можливість визначити роль і місце нотаріу-
са як суб’єкта нотаріальних правовідносин, що виникають під 
час здійснення нотаріальної дії між ним і сторонами право-
чину, та спростувати хибну думку про те, що нотаріус також 
є суб’єктом (учасником) правочину; посилити гарантії з боку 
держави щодо можливості здійснення захисту самого нотаріу-
са від недобросовісних сторін (учасників) правочину; зменши-
ти вірогідність повної відповідальності нотаріуса під час вчи-
нення нотаріальної дії, оскільки учасники (сторони) договору 
підтвердять своїми підписами на ньому, що договір, який вони 
підписали, є результатом їх домовленостей стосовно умов до-
говору і дією вольового характеру та посвідчується нотаріу-
сом з урахуванням їх пропозицій та інтересів3.
______________________________________________

1 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 68. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сьо-
годення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 68. 
URL : http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020); 
Черемных И. Г. Перспективы участия нотариуса в процедурах медиации. 
Право и политика. 2007. № 3. С. 108.

3 Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практи-
ці нотаріусів України. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. 
С. 138; Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах 
сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 68. 
URL : http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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§ 3.2.2. Моделі та види медіації 
Особливості вирішення спору за допомогою медіації в меж-

ах окремих країн можуть відрізнятися, що зумовлено чинни-
ками не лише правового, але й історичного, культурного, со-
ціального характеру. Тому в юридичній літературі такі крите-
рії, як засади участі сторін у процедурі медіації, межі втручан-
ня медіатора у процес переговорів, коло пов’язаних зі спором 
питань, які підлягають обговоренню сторонами, використову-
ються для здійснення поділу медіації на різні моделі та види. 
Виокремлення різних моделей та видів медіації допомагає сто-
ронам знайти найбільш вигідну форму цієї процедури вирішен-
ня спору, яка буде максимально узгоджуватись із їхніми інтер-
есами, а також відповідати складності їхнього спору, характеру 
взаємовідносин між ними, очікуваннями щодо подальшої співп-
раці та іншим особливостям конфліктної ситуації1.

Загалом у юридичній літературі виділяють різні моделі 
медіації, які відрізняються процедурою розгляду, відобража-
ють різноманітні теорії, види й стратегії. І. Ясиновський зазна-
чає, що залежно від ролі медіатора в процедурі медіації Р. Фол-
кнер, К.-Х. Спарін і Дж. Томас вирізняють такі чотири моделі 
медіації:

– «модель рятівника», де медіатор не має спеціальних про-
фесійних знань і навичок, допомагає вирішити незначні, пере-
важно побутові конфлікти;

– модель, у якій медіатор виконує роль посередника й ви-
ступає третьою стороною у спорі; він створює атмосферу кон-
структивної співпраці та дбає про коректне ставлення сторін 
одна до одної, сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, 
прийняттю адекватного рішення тощо;

– модель, де медіатор для вирішення конфлікту може ви-
користовувати будь-які засоби та методи, зокрема маніпулю-
вати сторонами;

– модель, де медіатор виконує роль організатора вирішен-
ня конфлікту2.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. 
Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : 
Право, 2019. С. 118−119.

2 Ясиновський І. Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах. 
Юридичний вісник. 2014. № 4 (33). С. 94–98.
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Досліджуючи формальний зв’язок процедури медіації із 
судовим процесом, М. Я. Білак1, М. Я. Поліщук та Т. В. Ковален-
ко2 зазначають про необхідність розглядати такі три основні 
моделі:

– приватна (позасудова) медіація, яка характеризується 
повною незалежністю від процесу розгляду спору судом;

– присудова медіація, для якої властива певна координа-
ція з судовим процесом, але відмежування процедури медіації 
від суду як інституції;

– медіація в межах судового процесу, для якої притаман-
ним є локальний і персональний зв’язок із судом та діями, що 
реалізуються в межах розгляду справи судом.

Додатково до цього критерію В. В. Яковлєв зазначає 
й про різні правові наслідки (різні види медіаційних угод) 
таких моделей медіації3.

Основною характерною рисою приват-
ної медіації є те, що така процедура ви-
рішення спору розпочинається за іні-

ціативою самих сторін. Тобто сторони беруть участь у медіа-
ції на підставі укладеної між ними угоди. Такою угодою може 
бути як застереження, що є частиною контракту, який був 
укладений сторонами до виникнення спору, так і спеціаль-
на угода про медіацію, яка укладається сторонами вже після 
виникнення спору. Загалом письмова форма угоди про медіа-
цію не є обов’язковою умовою її дійсності, однак у законодав-
чих актах багатьох країн міститься вимога укладення названої 
угоди саме у письмовій формі. Щодо інших законодавчих ви-
мог до змісту угоди про медіацію, то такі, як правило, відсутні. 
Це сприяє максимальній свободі сторін під час розробки умов 

Приватна медіація

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. 
Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : 
Право, 2019. С.130.

2 Поліщук М. Я. Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зару-
біжних країн. Судова та слідча практика в Україні. 2016. Вип. 2. С. 53; Ко-
валенко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою 
сторін. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 1. С. 17.

3 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 143−144.



161

угоди про медіацію і тому такі умови найкраще відображають 
усі особливості відносин між сторонами1.

Медіація як спосіб урегулювання конфліктів передбачає 
активну роль сторін у досягненні угоди щодо спору або його 
окремих елементів. Її проведення на законодавчому рівні не 
регламентоване та обмежується, як правило, визначенням 
основних принципів медіації, а сторонам надається можли-
вість вирішувати хід переговорів, час, тривалість, черговість 
розгляду питань. Участь медіатора передбачає його сприяння 
у вирішенні цих завдань2.

У випадку приватної медіації сторони самостійно обира-
ють медіатора, який сприятиме їм у вирішенні спору. Здій-
снення такого вибору стає простішим завдяки наявності ре-
єстрів медіаторів. У різних країнах такі реєстри ведуться різ-
ними державними органами або ж неурядовими організація-
ми – об’єднаннями медіаторів. Однак незалежно від того, яка 
інституція веде реєстр медіаторів, особам, які бажають потра-
пити до такого реєстру, необхідно пройти належну підготов-
ку та відповідати іншим встановленим вимогам. Сторони та-
кож можуть обрати посередника, якого немає в реєстрі. Однак 
такі прецеденти не є поширеними з огляду на значні переваги 
зареєстрованих медіаторів (наприклад, підтверджена кваліфі-
кація та досвід медіаторів, обов’язкова відповідальність меді-
аторів у разі порушення хоча б одного із принципів медіації 
тощо)3.

Незважаючи на те, що приватна медіація не пов’язана із 
діяльністю суду або юрисдикційних органів, усі учасники ме-
діації зобов’язані дотримуватись загальних законодавчих 
вимог, установлених для цієї процедури вирішення спорів. 
Ідеться насамперед про принципи медіації, порушення яких 

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. 
Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : 
Право, 2019. С. 130−131.

2 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 144.

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 131.
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суперечитиме самій природі цього способу вирішення спорів. 
До того ж більшість основних принципів медіації закріплені 
на рівні міжнародних нормативно-правових актів (наприклад, 
у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо медіації 
в цивільних справах від 18 жовтня 2002 р.)1.

Присудова медіація, на відміну від по-
передньої, завжди пов’язана із судовим 
розглядом справи, а також із судом як 

інституцією2. Ключовими відмінностями присудової медіації 
від позасудової є її співвідношення з судовим процесом і про-
цесуальні наслідки проведення, коло учасників і об’єкт прису-
дової медіації3.

Оскільки врегулювання спору за допомогою процеду-
ри медіації здійснюється вже після порушення справи в судо-
вій інстанції, суб’єктами присудової медіації є учасники про-
цесуальних правовідносин – позивач і відповідач. Особливим 
суб’єктом у присудовій медіації також є медіатор, наділений 
тими правами і обов’язками. В. В. Яковлєв відзначає, що у пра-
вовідносинах присудової медіації бере участь суддя, в прова-
дженні якого знаходиться справа. Суддя не є учасником самої 
процедури медіації, але від його дій значною мірою залежить 
порядок застосування та успішність медіації. Так, відповідно 
до положень чинного процесуального законодавства, суддя 
має сприяти сторонам у мирному врегулюванні спору та укла-
денні мирової угоди на всіх стадіях судового процесу. Отже, 
суддя може запропонувати сторонам звернутися для урегулю-
вання спору до медіації, але не рекомендувати конкретну кан-
дидатуру медіатора, або самостійно докласти зусиль для при-
мирення сторін. Окрім цього, суддя має здійснити процесуаль-
ні заходи, які передбачені законодавством, щоб створити на-
лежні умови для примирення сторін, зокрема зупинити прова-
дження у справі, надати розумний строк для проведення меді-
ації, затвердити медіаційну угоду як мирову тощо4.

Присудова медіація
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1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 131.

2 Там само.
3 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 146.

4 Там само. С. 146−147.
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На думку В. В. Яковлєва, як основна мета присудової ме-
діації виступає укладення медіаційної угоди та затвердження 
її як мирової угоди, що відповідно до чинного законодавства 
може підлягати примусовому виконанню. Така угода в рам-
ках присудової медіації є найкращим результатом вирішен-
ня спору: сторони мають значно більше правових гарантій до-
тримання своїх прав і законних інтересів. Іншою метою проце-
дури медіації є припинення судового процесу між сторонами 
та вирішення спору у чіткому правовому полі, гарантом закон-
ності якого виступає суд1.

Залежно від того, хто проводить процедуру, виділяють 
«зближену» («зовнішню») й «інтегровану» («внутрішню») мо-
делі присудової медіації2. «Зближена» модель присудової ме-
діації передбачає взаємодію суду і незалежного медіатора, що 
працює поза будівлею суду, при якій суд займає вичікувальну 
позицію під час проведення процедури медіації. Така модель 
називається «голландською» з причини її успішного застосу-
вання в Нідерландах і має ознаки: 1) можливість проведення 
медіації після порушення цивільної справи; 2) рекомендація 
суду; 3) проведення медіації у стороннього професійного ме-
діатора; 4) затвердження медіаційної угоди в якості мирової 
та закінчення судового процесу3. «Інтегрованою» називають 
______________________________________________

1 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 147.

2 Аболонин В. О. Судебная медиация : теория – практика – перспективы. 6-е 
изд. Москва, 2014. С. 36; Цувіна Т. А. Впровадження інституту присудової ме-
діації як перспективний напрямок реформування цивільного процесуаль-
ного законодавства України. Україна на шляху до Європи: реформа цивіль-
ного процесуального законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Київ, 7 лип. 2017 р.). Київ, 2017. С. 196–197; Шинкар Т. І. Судова та позасудо-
ва процедури медіації. Медіаційна угода як результат успішно проведеної 
процедури медіації. Правові та інституційні механізми забезпечення роз-
витку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Одеса, 20 травня 2016 р.) : у 2 т. / відп. 
ред. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юридична література, 2016. Т. 2. С. 17.

3 Шинкар Т. І. Судова та позасудова процедури медіації. Медіаційна угода 
як результат успішно проведеної процедури медіації. Правові та інсти-
туційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах єв-
роінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Одеса, 20 травня 2016 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса : 
Юридична література, 2016. Т. 2. С. 17.
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присудову медіацію, що проводиться співробітником судового 
апарату в будівлі суду. Така модель називається «німецькою», 
оскільки успішно застосовується у Федеративній Республі-
ці Німеччина та визнана одним з видів медіації на законодав-
чому рівні1.

Порівнюючи можливості судового втручання у процедуру 
медіації на різних її стадіях у зарубіжних країнах, можна вио-
кремити п’ять найпоширеніших прикладів участі суду в меді-
ації. По-перше, окремі країни майже повністю відмовляються 
від участі суду, не передбачають контролю перебігу медіації з 
боку суду та надання судом вказівок або розпоряджень щодо 
процедури медіації. Тобто судам може бути надане повнова-
ження рекомендувати медіацію (або інші форми альтернатив-
ного вирішення спору) без прямої вимоги використовувати це 
повноваження і регулярно досліджувати обставини конкрет-
ного спору на предмет доцільності вирішення такого спору 
в позасудовому порядку. Наприклад, Швейцарський Цивіль-
ний процесуальний кодекс дозволяє суддям у межах своїх по-
вноважень рекомендувати медіацію, але сторони самостійно 
вирішують чи варто слідувати рекомендації суду. Схожі поло-
ження містить Цивільний процесуальний кодекс Англії, яким 
передбачено, що суддя може заохочувати сторони звернути-
ся до процедури медіації, однак не закріплено обов’язок судді 
досліджувати обставини кожної справи з тим, щоб оцінити 
шанси на успішне вирішення спору за допомогою медіації2.

По-друге, в деяких країнах (Австрія, Франція) держава по-
кладає на суди обов’язок надання вказівок щодо медіації сто-
ронам та медіатору. Суди мають також визначити, чи може спір 
між сторонами бути вирішений за допомогою медіації. Водно-
час суди не можуть самостійно ухвалювати рішення про ске-
рування сторін до медіації, а лише повідомляють їх про мож-
ливість вирішення спору таким шляхом. Приміром, у Фран-
ції суди повинні лише в загальному інформувати сторони про 
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1 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
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Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 131−132.
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можливість вирішення спору за допомогою медіації. Серед по-
вноважень судів є і повноваження перевіряти обставини окре-
мих справ з метою вирішення питання про доцільність засто-
сування медіації. Іноді суди використовують це повноважен-
ня і надають відповідні рекомендації сторонам. Водночас ме-
діація не може розпочатися, якщо хоча б одна із сторін не ви-
словить своєї згоди на це (принцип добровільності медіації)1.

По-третє, повноваження суду щодо контролю за перебі-
гом медіації можуть проявлятися у праві надавати вказів-
ки на власний розсуд. Такий спосіб регулювання участі судо-
вих органів у процедурі медіації характерний для Нідерландів. 
Вказівки суду є рекомендаційними і тому остаточне рішен-
ня про участь у медіації залежить лише від сторін. Рекомен-
дувати сторонам процедуру медіації можуть також кваліфіко-
вані координатори, що працюють у судах у рамках програми 
(Mediation andere Rechtshulp), покликаної сприяти поширен-
ню медіації. Медіаційний координатор підтримує як сторони, 
так і суддів під час направлення справи на медіацію, здійснює 
функції контактної особи для сторін протягом усієї процедури 
медіації, а також налагоджує контакт з медіаторами, якщо це 
потрібно. Такі заходи щодо поширення медіації у Нідерландах 
часто зазнають критики у літературі, оскільки вимагають від-
повідних витрат із державного бюджету і не гарантують від-
сутності ризику того, що на підставі дослідження матеріалів 
справи суди не завжди зможуть установити реальні перспек-
тиви ефективності альтернативного вирішення спору2.

Іншим типом взаємозв’язку судового процесу і медіації є 
поєднання обов’язку суду здійснювати контроль за перебігом 
медіації із правом суду спрямовувати сторони до участі у ме-
діації в імперативному порядку. Такими повноваженнями суд 
наділений, зокрема, у Норвегії. При цьому рішення суду про 
необхідність участі сторін у медіації має ґрунтуватися на від-
повідних підставах, які свідчать про те, що спір між сторона-
ми може бути вирішений у процесі медіації. Прикладом цьо-
го типу регулювання частково є законодавство Федеративної 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 132.

2 Там само. С. 132−133.
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Республіки Німеччина. Хоча суди у цій країні не можуть при-
мусово скеровувати сторони до участі у позасудовій медіації, 
однак нові положення Цивільного процесуального кодексу до-
зволяють скеровувати їх в імперативному порядку до участі у 
судовій медіації1.

Останній приклад участі суду в процедурі медіації є по-
ширеним у таких штатах Америки, як Флорида і Техас, і ха-
рактеризується тим, що суд може бути зобов’язаним направ-
ляти сторони на медіацію в імперативному порядку. Такий 
обов’язок суд має лише при розгляді чітко визначених катего-
рій спорів. Зокрема, за законодавством штату Флорида у спра-
вах про відшкодування грошових збитків, суд повинен видати 
розпорядження про обов’язкову участь сторін у медіації, якщо 
одна із них пропонує такий спосіб вирішення спору і вислов-
лює згоду на відшкодування витрат на медіацію. В Японії у ви-
падку, якщо у сторін виник спір щодо зміни орендної плати за 
будинок, вони перед поданням позову до суду мають спробу-
вати вирішити свій спір за допомогою медіації2.

Залежно від методу i ставлення до 
процесу можна виділити три моде-
лі медіації: добровільну (за вибо-
ром сторін); таку, що проводиться 

на вимогу (на підставі постанови) судді під час судового про-
цесу; обов’язкову (в цьому випадку сторони вправі звернутися 
до судді лише у разі, якщо спроба медіації була безуспішною)3.

Oбoв’язкoвa медіація регламентована законодавством ба-
гатьох країн. Наприклад, в Італії законодавчим декретом від 
4 березня 2010 року № 28 була введена в дію cт. 60 Закону від 
18 червня 2009 року № 69 в сфері медіації, спрямована на при-
мирення з цивільних i торгових спорів. Метою впроваджен-
ня медіації було насамперед зменшення притоку нових справ 

Добровільна, 
на вимогу 

та обов’язкова медіації
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1 Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective / eds. K. J. 
Hopt, F. Steffek. P. 23.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 133−134.

3 Апалькова І. С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності в про-
цедурі медіації в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія. 2019. № 3. С. 85.
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в судову систему країни, громадяни отримували більш прос-
тий, швидкий i дешевий інструмент для врегулювання спорів. 
З 2011 p. oбoв’язкoвa медіація застосовується у спорах щодо 
речових прав; розподілу майна; спадкування; шлюбних дого-
ворів; договорів оренди; безоплатного надання в користуван-
ня (на підставі нотаріально посвідченого акта); оренди під-
приємств; відшкодування шкоди у зв’язку з відповідальністю 
медичних працівників та установ i наклепом у пресі чи інших 
засобах масової інформації; договорів страхування, банків-
ських та фінансових договорів. Спори, що виникають у зв’язку 
з кондомініумами i відшкодуванням шкоди з дорожнього та 
водного сполучення, також віднесені до цієї групи з 20 берез-
ня 2012 року1.

Законодавство Німеччини також містить перелік спорів, з 
яких перед подачею заяви в суд oбoв’язкoве звернення до по-
середника, − майнові спори з невеликою ціною позову. Для 
підтвердження звернення в орган примирення (до посередни-
ка) позивач зoбoв’язaний разом з позовною заявою подати до 
суду відповідне свідоцтво про безуспішну спробу вишити су-
перечку за допомогою медіації. Якщо ціна позову перевищує 
встановлену законом, медіація не є oбoв’язкoвoю. Схожі поло-
ження містяться i в бельгійському законодавстві2.

Залежно від меж втручання меді-
атора у процес переговорів, у юри-
дичній літературі прийнято по-

діляти процедуру медіації на два основні типи: стимулятив-
ну (facilitative mediation) та оціночну (evaluative mediation). 
Такий поділ тісно пов’язаний із дискусією щодо ролі медіато-
ра. Зокрема, прибічники стимулятивного підходу вважають, 
що при виконанні своїх функцій медіатор повинен обмежува-
тись лише допомогою сторонам спору в пошуках компромісу 
шляхом стимулювання процесу переговорів. Інша група нау-
ковців та практиків висловлюють аргументи на користь оці-
ночної медіації, оскільки, на їхню думку, доцільним є надання 
______________________________________________

1 Грень Н. М. Медіація як новітнє соціальне явищ. Митна справа. 2014. № 5 
(2.2). С. 201–205.

2 Апалькова І. С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності в про-
цедурі медіації в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія. 2019. № 3. С. 86.

Стимулятивна 
та оціночна медіація
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медіатору ширших повноважень та можливості висловлюва-
ти думку щодо правової позиції сторін, пропонувати сторонам 
власні варіанти вирішення спору тощо1.

Особливість такої медіації полягає у тому, що посередник 
сприяє сторонам у досягненні угоди, використовуючи лише 
ті варіанти вирішення спору, які пропонують самі ж сторони. 
Для виконання цього завдання медіатор насамперед повинен 
заохочувати сторони до того, щоб вони особисто брали участь 
у переговорах та максимально відкрито ділились інформаці-
єю про обставини справи, власні інтереси та бачення можли-
вих шляхів виходу із конфліктної ситуації. Крім того, медіатор, 
за потреби, допомагає сторонам чітко та коректно сформулю-
вати свої пропозиції щодо варіантів вирішення спору, а також 
оцінити відповідні пропозиції з урахуванням інтересів кожної 
із них2. Посередник не уповноважений пропонувати власні ва-
ріанти вирішення спору, а також надавати оцінку фактичним 
та правовим обставинам справи3.

Оціночна медіація характеризується тим, що функції по-
середника не зводяться до контролю за процесом вирішен-
ня спору. Медіатор може здійснювати оцінку правової позиції 
кожної із сторін, а також вказувати на переваги та недоліки 
їхнього становища у справі. Таким чином, він повинен воло-
діти не лише техніками, які застосовуються в АВС, але й від-
повідними знаннями у правовій та інших (залежно від кате-
горії спору) сферах. Крім того, під час оціночної медіації меді-
атор, як правило, пропонує можливі варіанти вирішення спо-
ру та роз’яснює, яким чином та на користь якої із сторін спір 
може бути вирішено у судовому порядку (якщо процедура ме-
діації виявиться неефективною)4.

Оцінна медіація застосовується у судах Канади: сторони 
приходять до судді, він роз’яснює їм обставини справи з ураху-
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 137.

2 Riskin L. Mediation and lawyers. Ohio State Law Journal. 1982. Vol. 43. P. 32−33.
3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 

Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 137−138.

4 Там само. С. 138.
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ванням судової практики. У результаті сторони розуміють свої 
переваги та слабкі сторони і досягають консенсусу. Таким чи-
ном, медіація працює з інтересами, а не з позиціями1.

Залежно від основної мети учас-
ті сторін у медіації, цю процедуру 
вирішення спорів можна поділити 
на такі два види: медіацію, засно-
вану на інтересах сторін (interest 

based or problem solving mediation), і трансформативну медіа-
цію (transformative mediation). Застосування стратегії, заснова-
ної на інтересах сторін, яку в літературі також називають стра-
тегією «win-win», сприяє налагодженню співпраці між сторо-
нами з метою укладення угоди про вирішення спору. При пе-
реговорах, які ґрунтуються на інтересах сторін, мають бути 
дотримані такі основні правила: абстрагування від проблеми, 
концентрація на інтересах, а не на позиціях сторін, генеруван-
ня багатьох різних варіантів вирішення спору. В медіації, за-
снованій на інтересах сторін, конфлікт визначається як про-
блема, що потребує вирішення. Важливим у переговорах, за-
снованих на інтересах сторін, є виокремлення двох основних 
понять: позиція сторони (те, що сторона спору бажає отрима-
ти за результатами процедури медіації) та інтереси сторони 
(потреба або ціль, яка слугує мотивом для відповідної позиції 
сторони). Одним із найважливішим завдань переговорів тако-
го формату є перехід від позиції сторін до їхніх інтересів. Сво-
єрідна зміна формулювання позиції сторін таким чином, щоб 
зосередити увагу на інтересах кожної з них сприяє виявленню 
суті проблеми та визначенню питань, які мають бути обгово-
рені. Переговори у межах медіації, заснованої на інтересах сто-
рін, ведуться із єдиною загальною метою – знайти таке вирі-
шення спору, яким би були задоволені обидві сторони2.

На противагу медіації, заснованій на інтересах сторін, ме-
тою трансформативної медіації є насамперед налагодження 

Медіація, заснована 
на інтересах сторін, 
і трансформативна 

медіація
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1 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
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стосунків між сторонами та зміна їхнього підходу до кон-
фліктної ситуації. Основними засадами такого виду медіації 
є «зміцнення» сторін (empowerment) та взаємне «визнання» 
(recognition). Зміцнення у цьому контексті означає відновлен-
ня впевненості сторін у тому, що їхні власні проблеми можуть 
бути вирішені і вони мають змогу самостійно цьому сприя-
ти. Так сторони починають краще розуміти мету своєї участі 
у процедурі вирішення спору, об’єктивно оцінювати свої мож-
ливості та потреби, значення предмета спору тощо. Взаємне 
визнання полягає у розумінні кожною із сторін свого правово-
го та фактичного становища. Усвідомлення такого становища 
і конфліктної ситуації сприяє тому, щоб сторони меншою мірою 
зосереджували увагу на власному, вузькому тлумаченні кон-
флікту, що робить імовірнішим успішне завершення процеду-
ри медіації. Медіатор під час ведення трансформативної медіа-
ції виконує другорядну роль, заохочуючи сторони до того, щоб 
саме вони визначали напрям, засади та мету переговорів1.

Доволі цікава судова модель медіації також була введена в 
Сінгапурі. Особливістю сінгапурської системи є спеціальне на-
вчання суддів-медіаторів, які спеціалізуються тільки на медіа-
ції та не беруть участі в судових засіданнях. Завдяки такій сис-
темі показник вирішення спорів досить високий – 85 %. Крім 
того, Сінгапур має також значний рівень задоволення учасни-
ків процесу від судової медіації2.

А. М. Шеремет3 зазначає, що залежно від того, хто виконує 
роль медіатора, можна окреслити такі моделі медіації:

1) судова медіація. У деяких країнах медіація розглядаєть-
ся як частина судочинства, тому вона має проводитися суд-
дею, який отримав на це доручення і має відповідну підготов-
ку, навички та не відповідає за винесення рішення у справі. 
Допустивши медіацію, суд здійснює контроль у передбаченій 

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 140.

2 Котенко Я. В. Особливості впровадження мирової угоди: вітчизняна прак-
тика та зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права. 2018. 
№ 1. С. 298.

3 Шеремет А. М. Етичні та кваліфікаційні вимоги до медіатора. Право і сус-
пільство. 2020. № 6-2. Частина 1. С. 84−85.
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законом формі. Зокрема, суд має право за своєю ініціативою 
припинити посередництво, якщо виявляться ознаки пору-
шення належного здійснення цієї процедури. Угода, якої дося-
гли сторони в ході медіації, затверджується судом. Залежно від 
суб’єкта, що виступає в ролі посередника, судова ме діація може 
проводитися суддями і безпосередньо посередниками, медіа-
торами. Так, у Канаді, в Апеляційному суді Квебека, медіацію 
мають право проводити судді. У сторін зберігається право ви-
бору – звернутися до приватного медіатора, який бере участь 
у програмі судової медіації, або до судді-медіатора1. Компонен-
том системи правосуддя є медіація у Німеччині2; 

2) адвокатська медіація. Відповідно, роль медіатора ви-
конує особа, яка має право на зайняття адвокатською діяль-
ністю. Для прикладу, в Італії асоціації адвокатів мають право 
створювати свої організації з надання послуг медіації. Органі-
зації, внесені до реєстру, можуть пропонувати послуги медіа-
ції в режимі онлайн3. Науковці зазначають, що, діючи як ме-
діатор, адвокату необхідно змінювати установку на застосу-
вання права в інтересах лише однієї зі сторін спору (конфлік-
ту) і зважати на те, що тільки сторони можуть урегулювати 
спір (конфлікт) і визначити, чи є ті чи інші умови прийнят-
ними для них4. Адвокат, який є представником однієї зі сто-
рін, уже не може здійснювати процедуру примирення, оскіль-
ки тут виникає конфлікт інтересів. У Німеччині на законодав-
чому рівні встановлено заборону бути медіатором у справі, 
в якій адвокат був чи є представником однієї зі сторін, чи навіть 
побічно співпрацював з адвокатом однієї зі сторін (спільний 
офіс тощо)5;

______________________________________________

1 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації 
у зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11–12. С. 225−236.

2 Шеремет А. М. Етичні та кваліфікаційні вимоги до медіатора. Право і сус-
пільство. 2020. № 6-2. Частина 1. С. 85.

3 Там само. С. 84−85.
4 Яновська О., Біцай А. Особливості участі адвоката у процедурі медіації. 
Віс ник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Юридичні науки. 2014. № 1 (99). С. 23.

5 Сергеєва С. Медіація. А як уних? URL : https://yur-gazeta.com/publications/
practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/mediaciya-a-yak-u-nih.html (дата 
звернення: 01.10.2020).
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3) нотаріальна медіація. Роль посередника виконує нота-
ріус, який допомагає сторонам досягти згоди і належно офор-
мити домовленість. М. М. Дякович зазначає, що «різнобічні за-
вдання медіації мобілізують характерні риси як медіатора, так 
і нотаріуса»1, а «всі характерні для медіації та медіатора якос-
ті (дотримання абсолютного нейтралітету і неупередженос-
ті, незалежність, майнова відповідальність тощо) органічно 
властиві нотаріальній діяльності»2;

4) професійна медіація. Нині організації медіаторів в усьо-
му світі розробляють стандарти професійної підготовки меді-
аторів, кодекси етики медіаторів, правила проведення меді-
ацій, дисциплінарні процедури, що застосовуються до медіа-
торів – членів організацій. Організації медіаторів здійснюють 
професійну підготовку та навчання медіаторів, їх сертифіка-
цію і подальше підвищення кваліфікації. Висока конкуренція 
на ринку медіаційних послуг, коли у всіх країнах медіаторів 
більше, ніж бажаючих скористатися їх послугами, призвела до 
жорсткого відбору тренінгових та сертифікаційних програм, 
постійного підвищення якості підготовки медіаторів3.

У статті 4 «Гарантії якості посередництва» Директиви 
«Про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних спра-
вах» 2008\52\EC зазначається, що держави-члени заохочують 
складання добровільних кодексів належної поведінки при по-
середництві і приєднання до цих кодексів посередників і ор-
ганізацій, що надають послуги з посередництва, а також інші 
ефективні механізми перевірки якості надання посередниць-
ких послуг та сприяють початковому та подальшому навчан-
ню посередників4.

______________________________________________

1 Дякович М.М. Нотаріус як медіатор. Юридичний науковий електронний 
журнал. 2015. № 1. С. 54–55. URL : http://lsej.org.ua/1_2015/14.pdf (дата 
звернення: 01.10.2020).

2 Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практи-
ці нотаріусів України. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. 
С. 137.

3 Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації 
у зарубіжних країнах. Право України. 2011. № 11-12. С. 225−236.

4 Шеремет А. М. Етичні та кваліфікаційні вимоги до медіатора. Право і сус-
пільство. 2020. № 6-2. Частина 1. С. 85−86.
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Т. А. Цувіна здійснює розподіл медіації 
на присудову (судову) та досудову. При-
судова медіація (court-related mediation, 

court-annexed mediation) − один із видів медіації, що проводить-
ся після звернення особи до суду та інтегрована у цивільне су-
дочинство, на відміну від досудової медіації, що проводиться 
без звернення до суду. Сьогодні аналіз закордонної літерату-
ри дає змогу говорити про декілька моделей присудової ме-
діації, що сформувалися у світі, залежно від того, хто виконує 
функції медіатора при проведенні присудової медіаційної про-
цедури. Зокрема, можна виокремити такі моделі: 1) зов нішня 
присудова медіація (external court-annexed mediation) (або 
«зближена» медіація чи приватна медіація в рамках судово-
го процесу) − різновид присудової медіації, за якої суддя пе-
редає справу на розгляд медіатору, що обраний сторонами та 
не є суддею або іншим працівником суду, а займається надан-
ням медіаційних послуг приватно та зареєстрований як меді-
атор; 2) внутрішня присудова медіація (internal court-annexed 
mediation) або інтегрована медіація − різновид присудової ме-
діації, що проводиться ніби «всередині» суду, його працівника-
ми або суддями-медіаторами, яка поділяється на два різнови-
ди залежно від того, хто виступає медіатором: а) проведення 
ме діації іншим суддею суду, де розглядається справа, який не 
входить до складу суду, що розглядає зазначену справу; б) про-
ведення медіації працівниками суду, що не є суддями, скажі-
мо, працівниками апарату суду, помічниками суддів тощо, 
або спеціальними медіаторами, які працюють у центрі медіа-
ції, що знаходиться при суді1.

При розгляді співвідношення судового процесу та медіації 
виділяють три види медіації:

– приватна – повністю незалежна від судового розгляду 
і застосовується без подальшого судового процесу;

– супутня судовому розгляду – ініціюється судом, 
але протікає без подальшої судової участі у вирішенні 
конфлікту;

Види медіації

______________________________________________

1 Цувіна Т. А. Впровадження інститут присудової медіації як перспектив-
ний напрямок реформування цивільного процесуального законодавства 
України. Збірник наукових праць Україна на шляху до Європи: реформа ци-
вільного процесуального законодавства. 2017. С. 197.



174

– судове посередництво – проводиться під час судового 
розгляду і включає консультації та допомогу юрисконсультів 
і адвокатів, проте виключає участь судді, наділеного правови-
ми судовими повноваженнями1.

Натомість французький медіатор Жан-Франсуа Сікс виріз-
няє такі чотири види медіації:

– творча – створює нові відносини і робить їх взаємови-
гідними;

– оновлююча – покращує наявні відносини, які з тих 
чи інших причин були «охолоджені» або перервані;

– превентивна – попереджає конфлікт, який розпочина-
ється, поки у його потенційних учасників ще є конструктивні 
відносини;

– лікувальна – вирішує конфлікт2.

§ 3.2.3. Основні принципи медіації 
Медіація як особлива форма позасудового врегулювання 

конфліктів (спорів) містить низку керівних ідей, засад – прин-
ципів, які визначають її характер і зміст. В умовах відсутності 
законодавчого регулювання інституту медіації є різні підходи 
до розуміння і визначення принципів зазначеної процедури. 
Отже, постає проблема не лише термінологічного розуміння 
сутності принципів, а й їх використання під час проведення ме-
діації. Варто звернути увагу на те, що саме принципи медіації 
дають змогу індивідуалізувати медіацію як самостійний вид 
незалежної професійної діяльності, визначити правила її орга-
нізації, а у разі відсутності або неузгодженості певних правових 
норм − ними керуватися під час проведення переговорів3.
______________________________________________

1 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засо-
би вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського універси-
тету права. 2018. № 2. С. 147.

2 Бондарчук Н. В., Мамчур С. М. Медіація та фасилітація як позасудові засоби 
вирішення спорів: поняття та відмінність. Часопис Київського університе-
ту права. 2018. № 2. С. 147; Медіація в державах Європейського Союзу. URL : 
http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/mediatsiya-
v-derzhavakh-evropeyskogo-soyuzu/ (дата звернення: 01.10.2020).

3 Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2020. 
Випуск 61. Том 1. С. 77.
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За твердженням С. Т. Йосипенко, принципами медіації є ви-
хідні й визначальні засади, керівні положення та правові ідеї, 
що виступають основою для здійснення процедури медіації й 
спрямовані на ефективне вирішення конфлікту між сторона-
ми та досягнення позитивного результату1.

Н. Ю. Кантор подібно трактує це поняття, зазначаючи, що 
принципами медіації слід вважати ті засади, які формують 
основу процедури медіації і забезпечують ефективне й взає-
моприйнятне розв’язання конфлікту самими його сторонами 
за участю нейтральної особи – медіатора2.

Досліджуючи альтернативні способи вирішення цивільно-
правових спорів, О. М. Спектор робить висновок про те, що 
принципи утворюють систему, що забезпечує функціонування 
правових інститутів. Ця система, за твердженням автора, має 
бути логічно несуперечливою; принципи повинні корелювати 
між собою, а у сукупності − забезпечувати стабільність систе-
ми, цілісність і узгодженість її внутрішніх елементів3.

Як справедливо твердить Ю. Д. Притика, система принци-
пів є наріжним каменем побудови будь-якого правового меха-
нізму розв’язання правових конфліктів, чи державного (у фор-
мі здійснення правосуддя), чи альтернативних способів, куди, 
зокрема, входить і медіація4.

Закріплення на рівні Основного Закону держави фунда-
ментальних засад судочинства забезпечує ефективне вико-
нання поставлених перед судовою владою завдань. Однак від-
сутність нормативного вираження принципів медіації є не пе-
решкодою для функціонування цього інституту, бо «регулюю-
чий вплив на правозастосовну практику можуть чинити і такі 
правові ідеї-принципи, які не закріплені в законі», тобто зміст 
принципу значно ширший за його законодавчий вираз5.
______________________________________________

1 Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових спорах. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. 
№ 35. С. 133.

2 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 34.

3 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 60.

4 Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Мініс-
терства юстиції України. 2010. № 10. С. 87.

5 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 33.
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Серед вітчизняних науковців немає одностайності щодо 
розуміння принципів медіації та їх класифікації. Деякі дослід-
ники розмежовують принципи поведінки медіатора і принци-
пи медіаційної процедури1. Нам імпонує підхід Ю. Д. Прити-
ки, який умовно поділяє принципи медіації на загальноправо-
ві, міжгалузеві та конкретно-правові2. До першої групи тради-
ційно зараховують принципи демократизму, гуманізму, соці-
альної справедливості, законності, єдності прав та обов’язків, 
поєднання примусу та переконання, невід’ємності природних 
прав людини, пріоритетності норм міжнародного права, вер-
ховенства права та ін. Оскільки ці принципи є загальноправо-
вими, то можна твердити, що вони виступають основою обох 
правових інститутів – і судочинства, і медіації – і забезпечують 
їх сумірність3.

Якщо говорити про галузеві/міжгалузеві принципи, то 
вони більшою мірою стосуються т. зв. присудової медіації, що 
передбачена, зокрема, главою 4 розділу ІІІ Цивільного про-
цесуального кодексу України. Дослідники підкреслюють, що 
«досудове врегулювання спорів за участю судді підпорядко-
ване вимогам процесуальної форми та проводиться кваліфі-
кованим юристом – суддею. Якщо посередник-медіатор лише 
сприяє комунікації сторін і останні самостійно повинні ви-
значити найбільш оптимальне для них рішення, посередник-
суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирно-
го врегулювання спору4. Отже, присудова медіація як частина 
цивільного процесу ґрунтується на таких засадах, як незалеж-
ність суддів, процесуальна рівність сторін перед законом, дис-
позитивність, безпосередність дослідження доказів, дотри-
мання процесуальної форми тощо5.
______________________________________________

1 Красіловська З. В. Становлення інституту медіації в системі публічно-
го управління: теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 
25.00.01. Одеса, 2017. С. 33.

2 Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Мініс-
терства юстиції України. 2010. № 10. С. 88.

3 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 33.

4 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Врегулювання спору за участю судді: пробле-
ми та перспективи застосування. Університетські наукові записки. 2018. 
№ 67-68. С. 65.

5 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 33.
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Третю групу принципів медіації формують ідеї, які визна-
чають специфіку цієї форми розв’язання спорів (конфліктів), 
у зв’язку з чим пропонуємо іменувати їх спеціальними. Услід ін-
шим дослідникам, на основі аналізу зарубіжного досвіду у сфе-
рі медіації та відповідних рамкових міжнародних документів, 
вважаємо за доцільне виокремити такі спеціальні принципи 
медіації, як доступність, добровільність, рівність сторін, ней-
тральність (безпристрасності) медіатора, конфіденційність1. 
Також у науковій літературі, окрім перелічених, до принципів 
медіації в цивільно-правових відносинах належать: принцип 
власної відповідальності, незалежності, відкритості результа-
ту, поінформованості, а також структурованості та гнучкості.

Принцип доступності означає, що 
суб’єкти права мають доступ до тако-
го альтернативного способу вирішен-

ня спорів, при цьому така можливість передбачена законодав-
ством. Як уже зазначалося, можливість будь-якими не заборо-
неними законом засобами захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань закріплена у ч. 5 ст. 55 Кон-
ституції України. Окрім того, у ст. 124 Основного Закону Украї-
ни міститься норма, яка встановлює, що законом може бути 
визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 
спору. Це положення стосується, зокрема, медіації. Однак ви-
мога обов’язкового досудового врегулювання спору певною 
мірою суперечить принципу добровільності медіації, згідно 
з яким процедура медіації може розпочатися і припинитися 
виключно за волею сторін2.

Важливе значення має принцип рівно-
сті сторін, відмінний від принципу про-
цесуальної рівноправності у цивільно-

му судочинстві тим, що сторони медіаційної процедури ма-
ють не просто рівні, а однакові права. На цьому цілком слушно 
наголошує З. В. Красіловська3.

Принцип 
доступності

Принцип рівності

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. C. 123; Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочин-
ства і принципів медіації. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 33.

2 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 33.

3 Красіловська З. В. Становлення інституту медіації в системі публічно-
го управління: теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 
25.00.01. Одеса, 2017. С. 35.
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Центральним принципом медіації мож-
на визначити власну відповідальність, 
яка полягає у тому, що сторони конфлік-
ту самостійно обирають шляхи та спо-

соби вирішення проблеми. Медіатор виступає посередником, 
який організовує медіаційний процес, слідкує за дотриманням 
правил його ведення та володіє компетентністю, що допомагає 
сторонам зрозуміти й усвідомити інтереси і потреби один одно-
го. Однак медіатор, виконуючи зазначену функцію, не приймає 
рішення та не надає будь-яких порад сторонам щодо можливих 
варіантів порозуміння. Відтак стає зрозумілим, що у центрі ува-
ги медіаційного процесу знаходяться самі сторони спору, їх по-
чуття, емоції, а також інтереси і потреби. Таким чином, шляхи 
вирішення спору (ідеї рішень) сторони пропонують самі, а та-
кож несуть власну відповідальність за їх виконання1.

Ще одним принципом медіації визна-
чено принцип добровільності. На дум-
ку С. Т. Йосипенко, зміст принципу до-

бровільності полягає у наявності у сторін права особисто-
го волевиявлення на проведення процедури медіації та сво-
боди її припинення на будь-якому етапі процедури медіації. 
Також автор зазначає, що в зміст цього принципу також вхо-
дить і правомочність сторін приймати будь-які рішення щодо 
вирішення конфлікту тільки за взаємною згодою2.

O. М. Cпектop зазначає, що принцип дoбpoвільнocті по-
лягає в тому, що ніхто не може змусити cтopoни врегулюва-
ти конфлікт медіацією, якщо вони цього не бажають. Медіація 
є добровільною процедурою на кожному етапі: від згоди сто-
рін взяти участь у цьому процесі та вибору медіатора до укла-
дання угоди. Кожна зі сторін у будь-яку мить може відмовити-
ся від проведення процедури медіації3.

Принцип власної 
відповідальності 
сторін конфлікту

Принцип 
добровільності
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1 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юри-
спруденції. 2017. № 5. С. 56.

2 Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових спорах. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. 
№ 35. С. 132.

3 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 87.
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Ю. Д. Притика вважає, що зміст принципу добровільності 
полягає в наявності у сторін права особистого волевиявлення 
щодо проведення процедури медіації та свободи її припинен-
ня на будь-якому етапі процедури медіації. На відміну від пра-
восуддя, здійсненого в судах, ніхто не може примусити сторо-
ни до участі в медіації, a особа-медіатор обирається сторонами. 
У зміст цього принципу також включається і правомочність 
сторін ухвалювати будь-які рішення щодо poзв’язaння кон-
флікту тільки за взаємною згодою. Реалізацією цього прин-
ципу є oбoв’язoк медіатора на початку процедури медіації 
встановити факт добровільності й особисто волевиявлення 
на участь усіх сторін процедури1.

Медіація не є обов’язковою процедурою. Це означає, що, 
навіть якщо сторони погодилися представити на розгляд свою 
суперечку, ніщо не зобов’язує їх продовжувати процес після 
першої зустрічі. За умови згоди сторони завжди залишають за 
собою право судового розгляду. І навпаки, за згодою сторін, на-
віть у процесі судового розгляду, сторони мають право розпо-
чати процедуру медіації. Потрібно також зазначити, що сторо-
нам не можна нав’язувати рішення щодо початку процесу ме-
діації, таке рішення сторони приймають лише добровільно. 
Тож, на відміну від судді чи арбітра, роль медіатора − лише до-
помогти сторонам швидше вирішити суперечку самостійно2.

На усіх етапах проведення процесу медіації сторони бе-
руть участь на основі добровільності. Самовизначення – фун-
даментальний принцип медіації, який вимагає, аби процес ме-
діації спирався на здатність сторін досягти добровільного, 
взаємоприйнятного рішення3.

Для успішного проведення медіації потрібне взаєм-
не бажання сторін обговорити коло наявних спільних про-
блем та врегулювати конфлікт (спір), перш ніж прийняти 
______________________________________________

1 Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Мініс-
терства юстиції України. 2010. № 10. С. 91.

2 Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною зго-
дою сторін. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 1. С. 17.

3 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 58.



180

рішення звернутися до суду. У теорії та практиці є понят-
тя немедіабельності спору, коли існує переконання в тому, 
що звернення до медіатора не принесе бажаного результату 
і лише буде затягуванням часу. Таке переконання може ґрун-
туватися також на небажанні сторін обговорювати проблеми, 
що в них виникли, шляхом переговорів. І тут варто наголосити, 
що медіатор не наділений владними повноваженнями щодо 
сторін конфлікту (спору) і не може впливати на їхні рішення 
чи бажання1.

Пряма вказівка на добровільність участі в медіації харак-
терна не лише для української практики. Приміром, у законі 
Словацької Республіки «Про медіацію» серед основних прин-
ципів медіації зазначено принципи добровільності та конфі-
денційності2.

Не можемо оминути увагою думку О. С. Щукіна, який зазна-
чає, що добровільність є основоположним, засадничим, фунда-
ментальним принципом здійснення медіації, оскільки добро-
вільність медіації відображає ідею медіації – саму ідею прими-
рення. Автор також стверджує, що принцип добровільності має 
відслідковуватися на всіх етапах здійснення процедури меді-
ації та щодо кожної зі сторін та учасників медіації3. Однак, як 
слушно зазначає О. С. Можайкіна, примирення не можна вважа-
ти основною ідеєю медіації. Медіація дає змогу сторонам зрозу-
міти й усвідомити власні інтереси і потреби, а також інтереси 
і потреби іншої сторони. А це, своєю чергою, дає змогу сторо-
нам знайти рішення, яке має влаштувати усі сторони. Однак 
варто звернути увагу, що не завжди йдеться про примирення, 
яке, як правило, розглядається як збереження і продовження 
взаємовідносин між сторонами конфлікту (спору). Практика 
проведення медіації засвідчує, що трапляються випадки, коли 
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1 Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2020. 
Випуск 61. Том 1. С. 78.
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o doplnení niektorých zákonov». URL : www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
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3 Щукін О. С. Добровільність як основоположний принцип медіації під час 
вирішення індивідуальних трудових конфліктів. Право і суспільство. 
2015. № 5 (2). С. 126.
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сторони знаходять консенсус, який передбачає, що сторони 
в подальшому не будуть перебувати у взаємовідносинах1.

Необхідний зміст і обсяги принципу добровільності меді-
ації також висвітлені в законодавстві та судовій практиці Єв-
ропейського Союзу. Згідно з Директивою № 2008/52/ЄC Єв-
ропейського парламенту й Ради про деякі аспекти посередни-
цтва (медіації) в цивільних і комерційних справах, добровіль-
ність медіації передбачає, що сторони самі керують процесом 
вирішення спору, можуть організувати його на власний розсуд 
і припинити медіацію в будь-який час2.

О. С. Можайкіна зазначає, що добровільність у медіації 
може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня добровіль-
ність виявляється у тому, що сторона/сторони конфлікту до-
бровільно погодилися взяти участь у медіації, однак відсутнє 
внутрішнє бажання вирішити відповідний конфлікт. Такі си-
туації можуть виникнути, приміром, при корпоративних (ор-
ганізаційних) спорах, коли ініціатором медіації виступає ке-
рівництво підприємства, а сторонами є декілька співробітни-
ків. Внутрішня добровільність є позитивною, оскільки перед-
бачає, що сторони конфлікту не лише погодилися на участь 
у медіації, а й дійсно бажають вирішити проблемну ситуацію3.

Характеризуючи принцип добровільності, також варто 
звернути увагу на те, що він може мати процедурний та зміс-
товний характер. Процедурна добровільність стосується того, 
що учасники медіації за власним бажанням, без примусу по-
годжуються та беруть участь у медіації. Змістовна добровіль-
ність стосується тих питань, тем, проблем, які сторони медіації 
погоджуються обговорювати під час зустрічей4.
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Принцип добровільності поширюється як на організацію, 
порядок проведення медіації, так і на етапи укладення та ви-
конання договорів: договір про проведення медіації, договір 
(угода) за результатами медіації (медіаційна угода). Важливо 
звертати увагу, що принцип добровільності діє не лише щодо 
сторін конфлікту (спору), а й медіатора, який має право з будь-
яких причин відмовитись від проведення медіації або при-
пинити (відмовитись) медіацію на будь-якій її стадії1. Добро-
вільність медіатора полягає у тому, що у разі розуміння ним 
неможливості конструктивної роботи в медіаційному проце-
сі, відсутності бажання сторін вирішити спір, а також з будь-
яких інших причин, які можуть заважати веденню медіацій-
ного процесу, він має право припинити ведення переговорів 
та вийти з цього процесу2.

Таким чином, в науковій літературі виділяють такі скла-
дові добровільності в медіації: 1) добровільна згода на прове-
дення, добровільне визначення умов медіації та добровільна 
участь у процесі медіації; 2) добровільне визначення умов і до-
бровільне укладення угоди за результатами медіації; 3) мож-
ливість для сторони спору чи медіaтopa на будь-якому етапі 
вийти з процедури медіації3.

О. С. Можайкіна акцентує увагу на тому, що проблема до-
бровільності в питанні використання медіації як способу для 
врегулювання конфлікту передбачає два актуальні аспекти: 

1) добровільність щодо наявності угоди про медіацію 
(медіаційної угоди, медіаційного застереження); 

2) можливість установлення досудової обов’язкової медіа-
ції в окремих категоріях спорів.

На її погляд, другий аспект може викликати вели-
кий шквал критики з боку медіаторів, оскільки може роз-
цінюватися як такий, що суперечить суті добровільності. 
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. Науковий ві-
сник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2020. Ви-
пуск 61. Том 1. С. 79.

2 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юри-
спруденції. 2017. № 5. С. 56.

3 Апалькова І. С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності в про-
цедурі медіації в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія. 2019. № 3. С. 86−87.
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Однак, О. Можайкіна вважає, що розвиток медіації в нашій 
державі потребує певних механізмів стимулювання сторін 
для звернення до зазначеної процедури, що ухвалення Закону 
«Про медіацію» замало для того, аби цей спосіб урегулюван-
ня конфлікту став затребуваним у соціумі. У цьому контексті 
вона звертає увагу на те, що в багатьох країнах (Польща, Сло-
ваччина, Грузія, Казахстан) у законодавстві передбачені ви-
падки, коли суд зобов’язаний запропонувати сторонам спору 
звернутися до медіатора. Водночас подальше звернення або 
відмова від звернення до медіатора є правом сторін, що, своєю 
чергою, відображає принцип добровільності1.

Слід відзначити, що у науковій літературі дедалі частіше 
лунають пропозиції запровадити обов’язкову медіацію щодо 
певної категорії справ. Так, наприклад, А. О. Дутко вважає до-
цільним запровадити обов’язкову медіацію в цивільному про-
цесі, зокрема, при розгляді спорів, що виникають із трудових 
правовідносин (скажімо, поновлення на роботі), та сімейних 
правовідносин (наприклад, у справах про розірвання шлюбу 
за позовом одного з подружжя) і закріпити відповідну норму1.

У науковій літературі висловлюється також думка, що за-
провадження медіації як обов’язкового досудового способу 
вирішення спорів могло б стати успішною реалізацією ст. 124 
Основного Закону України та вирішити питання про переван-
таження судів і суттєво зменшити кількість спорів, які потра-
плять до судів, і нарешті врегулюють інститут медіації3. А тому, 
на думку С. В. Дяченко та Н. С. Колокольної, обов’язкове посеред-
ництво має бути запроваджене у цивільному судочинстві, зо-
крема при розгляді спорів, які виникають із сімейних відносин 
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2020. 
Випуск 61. Том 1. С. 78.

2 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 
С. 215.

3 Амеліна А. С., Колокольна Н. С. Медіаційні угоди (договори) щодо вирішен-
ня сімейних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. 
С. 100. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/27.pdf (дата звернення: 01.10.2020); 
Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирішення сі-
мейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  119. URL : http://www.
lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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(як-от у разі розлучення подружжя) та для виконання відпо-
відного правила1.

Європейський Суд у справі C-75/16 від 14.06.2017 p. підтвер-
див положення вказаної Директиви, що в національних законо-
давствах можуть міститися норми щодо oбoв’язкoвoї медіації, 
за умови, що це не є перешкодою для права на судовий захист. 
Також у рішенні зазначено, що, згідно із законодавством ЄC, до-
бровільна природа медіації полягає не в свободі сторін вирішу-
вати, вдаватися до неї чи ні, a в свободі сторін керувати цим про-
цесом, організовувати його та виходити з процесу медіації. Суд 
визнав, що законодавство Італії, запроваджуючи обoв’язкoвіcть 
медіації до судового розгляду спору, передбачило додаткову пе-
репону у використанні права на судовий захист. Водночас фун-
даментальні права не є необмеженою прерогативою й можуть 
бути деякою мірою обмежені, за умови, що це відповідає публіч-
ній політиці та не є непропорційним і неприйнятним втручан-
ням у сутність гарантованих прав. 

Суд зробив висновок, що вимога до сторін спору застосу-
вати процедуру медіації як беззаперечну умову для судово-
го розгляду може бути сумісна із захистом права на доступ до 
правосуддя, якщо медіація: 1) не завершується рішенням, що 
має oбoв’язкoву юридичну силу; 2) не становить значного за-
тягування можливість розпочати судовий розгляд; 3) призу-
пиняє перебіг строків позивної давності; 4) не спричиняє зна-
чних фінансових обтяжень для сторін спору; 5) не обмежуєть-
ся вирішенням спору винятково в електронному вигляді; 6) не 
унеможливлює вжиття заходів забезпечення позову. 

Також суд зазначив, що протиправними будуть законодав-
чі вимоги щодо oбoв’язкoвoї правової допомоги під час ме-
діації чи накладення штрафних санкцій за безпідставне при-
пинення участі в медіації (за умови, що обґрунтованою підста-
вою для припинення участі в процедурі медіації буде «незадо-
волення процедурою вирішення спору»)2.
______________________________________________

1 Дяченко С. В., Колокольна Н. С. Запровадження медіації для вирішення сі-
мейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. Юри-
дичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С.  121. URL : http://www.
lsej.org.ua/2_2020/32.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Апалькова І. С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності в про-
цедурі медіації в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія. 2019. № 3. С. 89−90.
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В контексті розглядуваного питання цікавою видається 
позиція Н. В. Василини, котра відзначає, що встановлення зако-
ном або договором досудового врегулювання спору за волеви-
явленням суб’єктів правовідносин не є обмеженням юрисдик-
ції судів і права на судовий захист. Ст. 124 Конституції Украї ни 
доповнена положенням про те, що законом може бути визна-
чений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 
Зважаючи на те, що ЦПК України не містить переліку випадків 
обов’язковості досудового врегулювання спору, можна при-
пустити, що такі випадки будуть встановлюватися окреми-
ми законами, метою яких є врегулювання певних правовідно-
син у країні (наприклад, соціальних, політичних тощо), а отже, 
встановлення для сторін обов’язку щодо досудового врегулю-
вання спору матиме певний суб’єктивізм та може стати черго-
вою формою зловживань1.

За умови встановлення обов’язку для сторін на досудове 
врегулювання спору мають бути визначені щонайменше осно-
вні умови, критерії, строки його дотримання. Інакше нато-
мість ми отримаємо неоднаковість судової практики та відсут-
ність правових гарантій, порушення прав позивачів, з одного 
боку, та зловживання своїми правами відповідачами − з дру-
гого. Наслідуючи вже отриманий досвід досудового врегулю-
вання спору, на думку Н. В. Василини, логічним було б запрова-
дити обов’язковість досудового примирення у випадках, вста-
новлених договором контрагентів на момент його укладен-
ня. Така умова договору має вважатися істотною, незважаючи 
на його предмет. За цих умов сторони, які перебувають на ста-
дії, коли не мають жодних взаємних претензій, а їхньою спіль-
ною метою є укладення та належне виконання договору, по-
винні визначити порядок врегулювання спору внаслідок його 
виконання/невиконання або неналежного виконання, проце-
дуру звернення претензій, строки їх розгляду, а також строки 
та процедуру їхнього врегулювання2.

С. А. Чванкін, підтримуючи ідею обов’язковості медіації 
в окремих категоріях справ, звертає увагу на те, що в Україні 

______________________________________________

1 Василина Н. Судове примирення сторін: новела цивільного процесуально-
го законодавства України. Право України. 2017. № 8. С. 28−29.

2 Там само. С. 29.
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ще деякий час тому впровадження обов’язкового досудово-
го порядку вирішення спорів, зокрема переговорів і медіації, 
стримувалося тією обставиною, що будь-який обов’язковий 
порядок досудового врегулювання спорів визнавався таким, 
що суперечить Конституції України1. Науковець зауважує, 
що з прийняттям змін до Конституції України у 2016 р. (ст. 124) 
законами може бути визначений обов’язковий досудовий по-
рядок урегулювання спору2.

Г. О. Oгpенчук вважає будь-які обмеження неприйнятни-
ми в українських умовах: «У законодавстві деяких країн мож-
ливе обмеження дії принципу добровільності медіації, водно-
час на сучасному етапі запровадження правового регулюван-
ня ме діації в Україні встановлення такого обмеження супере-
читиме національному законодавству, оскільки може розгля-
датися як таке, що обмежує доступ до правосуддя»3.

Подібну точку зору висловлює і І. С. Апалькова, зазнача-
ючи, що, незважаючи на поширену практику запроваджен-
ня обов’язкової медіації в тих чи інших формах і обсягах у різ-
них країнах світу, таке рішення було б для країни передчасним 
хоча б тому, що медіаторська інфраструктура  до цього про-
сто не готова. Водночас oбoв’язкoвіcть медіації в чітко визна-
чених спорах із відповідним забезпеченням кваліфіковани-
ми медіaтopaми можлива, наприклад, у трудових спорах в ор-
ганах державної влади й органах місцевого самоврядування, 
у сімейних спорах у службах із захисту дітей4.

Неоднозначною також є обов’язковість медіації на прак-
тиці. Зокрема, якщо пілотні проекти щодо примусової медіації 
______________________________________________

1 Чванкін С. А. Чи потрібна Україні обов’язкова досудова медіація за ви-
значеними категоріями справ. Новели цивільного процесуального кодексу 
України : матеріали круглого столу, Одеса, 26 березня 2018 р. Одеса : Фе-
нікс, 2018. С. 64.

2 Можайкіна О. С. Сутність принципу добровільності в медіації. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2020. 
Випуск 61. Том 1. С. 79.

3 Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні 
цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 
С. 103.

4 Апалькова І. С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності в про-
цедурі медіації в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного 
університету «Одеська юридична академія. 2019. № 3. С. 89−90.
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в Англії часто виявлялися неефективними, то досвід Австрії 
та Франції свідчить про те, що встановлення обов’язку сторін 
спробувати вирішити спір за допомогою медіації є виправ-
даним. А загалом досвід багатьох зарубіжних країн свідчить 
про те, що різні заходи, які покликані заохочувати сторони 
до вирішення спорів за допомогою медіації та не суперечать 
добровільному характеру цієї процедури, можуть бути таки-
ми ж ефективними, як і встановлені законодавством прави-
ла обов’язкової участі сторін у медіації. Такими заходами мо-
жуть бути, приміром, державні субсидії для розвитку медіа-
ції, фінансування державою витрат на медіацію, які мали б 
оплачувати сторони, зменшення суми судових витрат у по-
дальшому, якщо спір з об’єктивних причин не буде виріше-
ний шляхом переговорів тощо1.

Ще одним важливим принципом медіа-
ції є принцип конфіденційності. Дослі-
джуючи цивільно-правову природу кор-

поративних конфліктів в акціонерних товариствах, Ю. М. Жор-
нокуй визначає, що найбільш привабливою рисою альтерна-
тивних (примирних) способів вирішення правових конфліктів 
є їх конфіденційність, вони не супроводжуються веденням про-
токолу, слухання справи проходить у закритих засіданнях2.

Зміст принципу конфіденційності досить вдало описує 
С. Т. Йосипенко. На думку вченого, конфіденційність полягає 
у тому, що інформація щодо підготовки та проведення меді-
ації є конфіденційною, якщо сторони медіації не домовилися 
про інше. Медіатор, сторони та інші учасники медіації не ма-
ють права розголошувати інформацію щодо медіації без згоди 
сторони, яка надала таку інформацію3.

Принцип 
конфіденційності

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. C. 124−125.

2 Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в ак-
ціонерних товариствах : дис. ... док. юрид. наук. 12.00.03. Харків, 2016. С. 271.

3 Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових спорах. Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 
35. С. 132; Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика ме-
діації як альтернативної форми врегулювання спору за участю судді чи 
адвоката. Вчені записки Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 58.
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Таким чином, все, що відбувається в процесі проведення 
медіації, будь-яка інформація, документи, записи, звіти, є кон-
фіденційним і не підлягають розголошенню1. Конфіденцій-
ність процесу медіації дає змогу сторонам вести перемовини 
більш вільно і продуктивно, не побоюючись публічності2.

З огляду на зазначене, варто додати, що конфіденційність 
у медіації може бути процедурною та предметною (змістов-
ною). Під процедурною конфіденційністю розуміємо нерозго-
лошення медіатором, сторонами та іншими учасниками меді-
аційного процесу інформації щодо самої участі в медіації. Звіс-
но, що межі цієї конфіденційності визначаються безпосеред-
ньо всіма учасниками медіації − медіатором спільно зі сторо-
нами та іншими учасниками (експертами, адвокатами, пред-
ставниками, помічниками, родичами та ін.). Предметна конфі-
денційність полягає у нерозголошенні медіатором, сторона-
ми та іншими учасниками медіаційного процесу інформації, 
яка стала відомою під час переговорів. Крім того, варто звер-
нути увагу на те, що конфіденційність загалом також озна-
чає, що учасники конфлікту зобов’язуються не використову-
вати інформацію з медіаційного процесу в інших цілях та один 
проти одного3.

У медіації доволі часто проводяться сепаратні зустрічі, на 
яких кожна із сторін конфлікту (спору) може повідомити меді-
атору інформацію, яку б не бажала відкривати іншій стороні. 
Межі конфіденційності такої інформації також повинні бути 
з’ясовані медіатором, оскільки отримана під час сепаратних 
зустрічей інформація може безпосередньо вплинути на вироб-
лення взаємоприйнятного вирішення конфлікту4.

Слід зазначити, що в законодавстві деяких країн містять-
ся навіть норми про відповідальність за порушення принципу 
______________________________________________

1 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 58.

2 Мінченко Н. В., Самоловова Н. В. Медіація: міжнародний та національний 
досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 81.

3 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 56.

4 Там само.
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конфіденційності. Так, згідно з пунктом 1 § 31 Федеративно-
го закону Австрії «Про медіацію в цивільних справах» від 2003 
р., особа, яка порушила обов’язок конфіденційності та відкри-
ла відповідну інформацію або використала її для порушення 
законних інтересів третіх осіб, карається позбавленням волі 
до 6 місяців або штрафом до 360 денних ставок оплати праці1. 
У науковій літературі висловлюється пропозиція подібну від-
повідальність за порушення принципу конфіденційності меді-
атором передбачити і українським законодавством2.

Таким чином, принцип конфіденційності передбачає не-
розголошення інформації, що стосується медіації, однак тут 
можуть бути винятки – у разі врегулювання шляхом медіа-
ції публічно-правових спорів забезпечити повну конфіден-
ційність неможливо. Окрім того, дослідники підкреслюють 
важливість закріплення на законодавчому рівні «імунітету» 
для медіатора, тобто заборони допитувати медіатора щодо ін-
формації, яка стала йому відома під час здійснення медіації, 
а також щодо самої процедури, неможливості медіатора свід-
чити у суді у разі, якщо сторони не досягли згоди під час 
медіації і справа передана на судовий розгляд3.

Наступним головним принципом меді-
ації є принцип нейтральності (безпри-
страсності, безсторонності) медіатора.

Важливість дотримання принципу нейтральності медіа-
тора загалом не викликає заперечень ані серед науковців, ані 
серед медіаторської спільноти, адже саме нейтральність меді-
атора і є однією з визначальних ознак альтернативних мето-
дів вирішення спорів, зокрема медіації, та гарантує законність 
і справедливість як процедури, так і результату медіації4.

Зокрема, під «альтернативними методами вирішення спо-
рів» Консультативний документ Європейської комісії пропонує 

Принцип 
нейтральності

______________________________________________

1 Zivilrechtsmediationsgesetz. URL : http://www.ris.bka.gv.at (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Цимбалюк В. І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правово-
го забезпечення медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. 
№ 11. С. 59.

3 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 34.

4 Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 
2018. Випуск 7. Частина 1. С. 102.
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розуміти «широкий спектр структурованих процесів, зокре-
ма медіацію та примирення, який передбачає допомогу ней-
тральної третьої сторони ...»1.

Принцип нейтральності медіатора означає, що він має 
бути незалежним і неупередженим. У своїй діяльності меді-
атор незалежний від будь-якої зі сторін та будь-яких органів 
державної влади. Неупередженість медіатора передбачає його 
однакове ставлення до сторін спору2.

На думку Ю. Д. Притики, медіатор може відмовитись від 
ведення процедури (самовідвід) у випадку виникнення обста-
вин, що обумовлюють його зацікавленість у вирішенні справи 
на користь однієї із сторін3. Підтримуємо думку, що в такому 
разі самовідвід медіатора має бути обов’язковим4.

Необхідність дотримання медіатором принципів неза-
лежності, нейтральності та неупередженості передбачено як 
нормативно-правовими актами, так і нормами медіаторської 
етики. Зокрема, у рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам щодо медіації в сімейних справах за-
значено, що «медіатор є неупередженим щодо сторін у справі 
і нейтральним щодо наслідків процесу медіації», «медіатор не 
нав’язує рішення чи не скеровує сторони для досягнення кон-
кретних рішень»5. Тому дотримання принципів нейтральності 
та неупередженості медіатора безпосередньо пов’язано з ре-
алізацією принципу самовизначення сторін медіації. Сторони 
можуть приймати рішення, які вони вважають доречними для 
власних конкретних обставин. За таких умов досягається мож-
ливість сторін ухвалювати власні рішення щодо угод про свої 
справи в найбільш прийнятний для них спосіб6. 
______________________________________________

1 Consultation Paper on Alternative Dispute Resolution (LRC CP 50-2008). URL : 
http://www.lawreform.ie/_fileupload/consultation%20papers/cp50.htm (дата 
звернення: 01.10.2020).

2 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 34.

3 Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Мініс-
терства юстиції України. 2010. № 10. С. 91.

4 Кантор Н. Ю. Сумарність загальних засад судочинства і принципів медіа-
ції. Право і суспільство. 2019. № 6. Частина 1. С. 34.

5 Recommendation Rec. of the Committee of Ministers to Member States on 
mediation in civil matters (10). 2002. URL : https://rm.coe.int/16805e1f76 
(дата звернення: 01.10.2020).

6 Explanatory Memorandum to Recommendation No. R (98) 1. 1998. URL : 
http://euromed-justiceii.eu/en/documents/show/&tid=118 (дата звернен-
ня: 01.10.2020).
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Вимога щодо неупередженості медіаторів міститься 
й у Директиві ЄС з деяких аспектів медіації: «Медіатор – будь-
яка третя особа, до якої звертаються сторони, щоб провести 
медіацію ефективно, неупереджено та компетентно»1.

Європейський кодекс поведінки медіаторів розкриває 
зміст принципів незалежності та неупередженості медіатора. 
Так, під неупередженістю розуміється однакове ставлення ме-
діатора до сторін спору, а незалежність медіатора пов’язується 
з відсутністю в нього конфлікту інтересів чи обставин, що 
здатні вплинути на його незалежність (особисті або комер-
ційні відносини зі стороною (сторонами) спору, фінансова чи 
інша, пряма чи опосередкована заінтересованість у резуль-
таті медіації, надання медіатором або працівником його фір-
ми будь-яких послуг, окрім медіаторських, стороні (сторонам) 
спору)2.

Стаття 8 проєкту Закону України «Про медіацію» від 
17.12.2015 № 36653 визначає, що медіатор є нейтральною (не-
упередженою) особою, яка допомагає сторонам спору досяг-
ти порозуміння, налагодити та проводити переговори. Під час 
проведення процедури медіації медіатор прагне до забезпе-
чення неупередженого підходу по відношенню до сторін і вра-
ховує при цьому всі обставини справи4. О. С. Можайкіна звер-
тає увагу на те, що в законопроекті відсутнє чітке визначення 
нейтральності медіатора, що може бути підставою для різного 
тлумачення цієї категорії5. На її думку, принцип нейтральності 

______________________________________________

1 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 
2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Official 
Journal of the European Union, L 136, 24.5.2008, p. 3–8. URL : http://data.
europa.eu/eli/dir/2008/52/oj (дата звернення: 01.10.2020).

2 European Code of Conduct for Mediators. URL : http://ec.europa.eu/civiljustice/
adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року № 3665. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» реєстрац. № 3665 від 17.12.2015. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата 
звернення: 01.10.2020).

5 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юри-
спруденції. 2017. № 5. С. 57.
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(безпристрасності) передбачає, що медіатор може брати 
участь лише в тих процедурах, в яких його ставлення є ней-
тральним, безпристрасним, безстороннім. До обов’язків і забо-
рон, які передбачені цим принципом, належать такі:

– не надавати перевагу жодній зі сторін конфлікту;
– забезпечувати рівність сторін у медіації;
– не оцінювати дії і висловлювання будь-якої зі сторін із 

позиції їхньої правильності або справедливості;
– уникати упереджень, заснованих на суб’єктивних 

поглядах сторін конфлікту;
– не дозволяти собі висловлювань або дій, які б створю-

вали враження упередженості;
– не нав’язувати власної думки сторонам конфлікту 

щодо можливих варіантів урегулювання конкретного спору 
(конфлікту)1.

Г. Браун та А. Мерріот наголошують, що фундаментальною 
основою добросовісності медіаційного процесу є те, що медіа-
тор повинен проводити його неупереджено й безсторонньо2.

В англомовних нормативно-правових актах і публікаціях 
терміни «медіатор» (mediator) і «нейтральний посередник» 
(neutral) здебільшого вживаються як синоніми, що опосеред-
ковано свідчить про те, що формування альтернативних ме-
тодів вирішення спорів відбувалося з наголошенням на ней-
тральності третьої сторони, яка допомагає сторонам спору 
досягти його мирного розв’язання. Автор також підкреслює, 
що нейтральність медіатора та дотримання порядку консен-
суального прийняття рішення у спорі визначають законність 
такого рішення, адже законність змісту медіаційної угоди 
не завжди визначається чинними правовими нормами3.

На думку Р. Л. Гордієнко, безсторонність означає свободу 
від фаворитизму та неупередженість. Медіатор не приймає по-

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 61.

2 Brown H., A. Marriott. ADR principles and practice. Third edition London: 
Thomson Reuters, 2011. P. 126.

3 Astor H. Mediator neutrality: Making sense of theory and practice. Social & 
Legal Studies. 2007. № 16 (2). P. 221–239.
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дарунки, послуги або інші блага, отримання яких може викли-
кати сумніви в тому, що медіатор неупереджений1.

У науковому дослідженні З. В. Красіловської принцип не-
упередженості ототожнюється з принципом незалежності 
й означає, на думку автора, що під час проведення процеду-
ри медіації повинна зберігатися нейтральність медіатора. Це 
дозволяє медіації виконувати свої функції та забезпечувати її 
ефективність2. З такою думкую не погоджується О. С. Можайкі-
на, оскільки вважає, що принцип нейтральності (безпристрас-
ності, безсторонності) необхідно відмежовувати від принципу 
незалежності. Зміст принципу нейтральності, на думку дослід-
ниці, полягає у тому, що медіатор не надає переваг одній із сто-
рін конфлікту, а повинен встановити відповідний баланс, який 
дозволить сторонам почуватися комфортно. Крім того, в меді-
аційному процесі медіатор не занурюється в сам конфлікт, не 
намагається з’ясувати те, що б потрібно було йому самому для 
пошуку необхідних шляхів вирішення конфлікту. Певним кри-
терієм нейтральності медіатора є не стільки внутрішні відчут-
тя самого медіатора, скільки сприйняття сторонами конфлік-
ту його безпристрасності3.

Водночас принцип незалежності відокремлений від прин-
ципу нейтральності в проекті Закону України «Про медіацію» 
від 17.12.2015 № 36654 та полягає в тому, що медіатор є не-
залежним від сторін конфлікту, а також інших осіб − експер-
тів, представників та державних органів. Ніхто не може втру-
чатися у діяльність медіатора та здійснювати певний тиск5. 
______________________________________________

1 Гордієнко Р. Медіація та її роль у консалтинговій діяльності у сфері охоро-
ни здоров’я. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 203.

2 Красіловська З. В. Становлення інституту медіації в системі публічно-
го управління: теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 
25.00.01. Одеса, 2017. С. 36.

3 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 57.

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року № 3665. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

5 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 57.
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Окрім цього, принцип незалежності забезпечується і можли-
вістю кожної із сторін самостійно обрати з переліку незалеж-
них медіаторів посередника1. Таким чином, принцип неза-
лежності передбачає, що медіатор є незалежним від зовніш-
ніх і внутрішніх факторів, які можуть вплинути на процедуру 
медіації2.

У науковій літературі незалежність медіатора ототожню-
ють із незалежністю адвоката3. В. В. Заборовський, розгляда-
ючи незалежність адвоката на зовнішньому й внутрішньому 
рівнях, зазначає, що незалежність адвоката на зовнішньому 
рівні асоціюється насамперед із забороною будь-якого втру-
чання та перешкод у здійсненні його професійної діяльності, 
а на внутрішньому рівні незалежність адвоката має сприй-
матися, зокрема, як сукупність морально-етичних та психо-
логічних його якостей, які відображають ставлення адвоката 
до здійснюваної ним адвокатської діяльності, за умови відсут-
ності будь-якої позапрофесійної (зокрема, особистої) зацікав-
леності в процесі її реалізації4.

У проєкті Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 
№ 3504-I5 також розмежовано принцип нейтральність та не-
упередженість медіатора від принципу незалежності. Так, від-
повідно до статті 8 проєкту, медіатор має бути нейтральною, 
неупередженою особою, яка допомагає сторонам конфлікту 
(спору) здійснити комунікацію, досягти порозуміння та про-
водити переговори. Медіатор має право надавати сторонам 
______________________________________________

1 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 58.

2 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 57.

3 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 61.

4 Заборовський В. Незалежність та самостійність адвоката: проблеми роз-
межування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія «Право». 2017. Вип. 42. С. 243.

5 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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медіації консультації та рекомендації виключно щодо поряд-
ку проведення медіації та фіксування її результатів. Медіатор 
не має права вирішувати конфлікт (спір) між сторонами меді-
ації або спонукати сторони медіації до прийняття конкретно-
го рішення по суті конфлікту (спору). Медіатор не може про-
водити медіацію у разі суперечності між особистими інтере-
сами медіатора та його правами і обов’язками, наявність якої 
може вплинути на його незалежність, неупередженість та ней-
тральність під час виконання ним своїх обов’язків, а також на 
вчинення чи невчинення дій під час проведення медіації.

А в розумінні статті 7 проєкту Закону України «Про ме-
діацію» від 04.06.2020 № 3504-I1 принцип незалежності медіа-
тора полягає у тому, що під час медіації медіатор як нейтраль-
на третя особа повинен бути незалежним від сторін медіації, 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їхніх посадових та службових осіб, інших фізичних і юридич-
них осіб. Втручання органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, будь-
яких інших фізичних і юридичних осіб у діяльність медіатора 
під час підготовки та проведення медіації забороняється. Ме-
діатором не може бути захисник, представник, законний пред-
ставник сторони медіації. Особа не може бути захисником та/
або представником сторони медіації у справі (провадженні), в 
якій вона надавала або надає послуги медіатора.

Як бачимо, попри те, що проєкт Закону України «Про ме-
діацію» від 04.06.2020 № 3504-1, поданий А. А. Клочком, 
Т. М. Плачковою та іншими народними депутатами України, 
хоча і встановлює вимогу щодо «нейтральності» медіатора, 
однак, по-перше, ототожнює його із ще однією вимогою «не-
упередженістю», а, по-друге, не розкриває змісту цих понять.

З огляду на відсутність однозначної єдності в законо-
давчих і нормативних нормах стосовно змісту поняття «ней-
тральність медіатора», проаналізуємо дослідження зарубіж-
них фахівців, адже вони ґрунтуються на значному досвіді ме-
діаційної практики. Варто зауважити, що дискусія щодо змісту 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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й меж нейтральності медіатора триває вже багато років, а єди-
ним твердженням, яке не викликає жодних заперечень, є «роз-
пливчастість поняття нейтральності медіатора»1.

Розпочинаючи аналіз поняття «нейтральності медіатора», 
Н. А. Мазаракі акцентує на припущенні, що, безумовно, ней-
трального та неупередженого медіатора бути не може, адже ме-
діатор, хоча й розуміє вимоги до своєї діяльності, не може ціл-
ком позбутися власного світогляду, уподобань, суб’єктивного 
сприйняття реальності, життєвого досвіду тощо, водночас 
професіоналізм медіатора, зокрема, передбачає і здатність ме-
діатора не допустити зовнішніх проявів свого суб’єктивного 
ставлення. Іншим припущенням є те, що сторони спору не мо-
жуть бути, безсумнівно, рівними у своїх суб’єктивних силах 
і можливостях щодо формування та аргументування влас-
ної позиції, залучення юристів чи консультантів, оголошення 
своїх думок і побажань у ході медіації тощо. Ще однією засад-
ничою точкою міркувань має бути розуміння ролі медіатора 
в досягненні мети медіації – справедливого вирішення спору 
для всіх сторін спору. Крім того, межі та характер нейтраль-
ності медіатора визначаються й стилем медіації, який він об-
рав, – фасилітативний чи оцінювальний2.

Саме оцінювальна й директивна медіації зумовлюють 
найбільш серйозні заперечення у зв’язку з порушенням прин-
ципів добровільності та нейтральності в їх класичному розу-
мінні. Деякі фахівці намагаються виявляти й задовольняти ін-
тереси сторін у дусі співробітництва, але частіше залишають-
ся на рівні позицій і задовольняються компромісом3.

Зміст поняття нейтральності медіатора залежить від 
певного контексту, а саме – особливостей певної процедури 
медіації.

Аналіз положень нормативно-правових актів, кодексів 
етики медіатора, наукових публікацій дає можливість виокре-
мити такі елементи нейтральності медіатора: 

1. Вимога до медіатора утримуватися від впливу на зміст 
медіації та/чи результат вирішення спору. Г. Астор наголошує, 
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 
2018. Випуск 7. Частина 1. С. 103.

2 Там само. С. 103−104.
3 Шумова К. О. Принципы медиации : дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.15. 

Саратов, 2015. С. 97.
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що завданням медіатора є контроль за процесом медіації, 
забезпечення процедурного порядку медіації, у процесі якого 
сторони з’ясовують суть спору й порядок його вирішення1.

У цьому контексті вдалим є таке визначення медіації: 
«процес переговорів, у якому медіатор (посередник) є органі-
затором та управляє переговорами так, щоб сторони дійшли 
найбільш вигідної реалістичної й такої, що задовольняє інте-
реси обох (всіх) сторін, угоди, в результаті виконання якої кон-
флікт між сторонами буде врегульовано»2.

С. Дуглас пропонує розрізняти процес медіації та резуль-
тат медіації під час аналізу сутності й застосування принци-
пу нейтральності медіатора3. Його думку поділяє дослідник 
Т. Богданоскі, який уважає, що процедурне втручання меді-
атора виявляється у сприянні та контролі процесу медіації 
шляхом заохочення сторін до діалогу, підтримки сторін у ви-
значенні спірних аспектів і виробленні альтернативних рі-
шень, водночас медіатор не нав’язує варіантів вирішення спо-
ру або не впливає на зміст і результат медіації4. C. Ізумі також 
розрізняє нейтральність щодо змісту й результатів медіації5. 
С. Дуглас підсумовує, що нейтральність медіатора забезпечу-
ється, коли його втручання в процес медіації полягає в контр-
олі за процесом медіації, а не в контролі за змістом результа-
ту медіації6. 
______________________________________________

1 Astor H. Mediator neutrality: Making sense of theory and practice. Social & 
Legal Studies. 2007. № 16 (2). P. 221–239; Мазаракі Н. А. Принцип нейтраль-
ності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 1. С. 104.

2 Аллахвердова О. В., Карпенко А. Д. Медиация – переговоры, с участием по-
средника. Санкт-Петербург : Роза мира, 2007. С. 77; Мазаракі Н. А. Принцип 
нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 
1. С. 104; Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бю-
летень. 2018. Випуск 7. Частина 1. С. 104.

3 Douglas S. Neutrality in mediation: A study of mediator perceptions. Law and 
Justice Journal. 2008. № 8 (1). P. 141.

4 Bogdanoski T. The ‘neutral’ mediator’s perennial dilemma: To intervene or 
not to intervene? Law and Justice Journal. 2009. № 9 (1). P. 30; Мазаракі Н. А. 
Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. 
Частина 1. С. 104.

5 Izumi C. Implicit bias and the illusion of mediator neutrality. Washington 
University Journal of Law & Policy. 2010. № 34. P. 146; Мазаракі Н. А. Принцип 
нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 
1. С. 104.

6 Douglas S. Neutrality in mediation: A study of mediator perceptions. Law and 
Justice Journal. 2008. № 8 (1). P. 143; Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності 
медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 1. С. 104.



198

На практиці дуже важко знайти межу між сприянням про-
цесу медіації та впливом на її результат, адже вплив медіато-
ра може виявлятися навіть у нюансах, таких як час, який ме-
діатор надає стороні для висловлення своєї позиції, порядок 
висловлення позицій (C. Кобб і Д. Ріфкін наводять результа-
ти власних досліджень, за якими в понад 80% випадків сто-
рона, якій медіатор надав право висловитися першою, має ви-
значальний вплив на формулювання рішення щодо спору)1. 
А. Гарсія вважає, що навіть такий прийом медіаторської діяль-
ності, як підбиття підсумків щодо позицій сторін, може мати 
вади упередженості2. 

2. Аспект однакового ставлення медіатора до сторін спо-
ру та недопущення медіатором фаворитизму щодо однієї 
зі сторін медіації є найбільш дискусійним. Так, C. Кобб і Д. Ріф-
кін стверджують, що медіатор має бути рівновіддаленим від 
сторін спору, що забезпечує баланс сил сторін, і тому медіа-
тори за певних обставин можуть виправдано сприяти одній 
зі сторін медіації, з огляду на те що «нейтральність є активним 
процесом, у якому упередженість використовується для ство-
рення симетрії»3.

Окрім цього, C. Кобб і Д. Ріфкін стверджують, що основопо-
ложна відмінність між неупередженістю та рівновіддаленістю 
полягає в розумінні поняття «упередження», яке набуває нега-
тивного значення, коли аналізується поняття неупередженос-
ті медіатора, але упередженість інтерпретується в позитив-
ному аспекті, якщо йдеться про симетричність рівновіддале-
ності медіатора від сторін медіації. Тому ці автори вважають 
неупередженість і рівновіддаленість медіатора взаємови-
ключними принципами4.
______________________________________________

1 Cobb S., Rifkin J. Practice and paradox: Deconstructing neutrality in mediation. 
Law Social Inquiry. 1991. № 16 (1). P. 35–62; Мазаракі Н. А. Принцип ней-
тральності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 1. 
С. 104.

2 Garcia A., Vise K., Whitaker S. Disputing neutrality: a case study of a bias 
complaint during mediation. Conflict Law Quarterly. 2002. Vol. 20. № 2. P. 229; 
Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 
2018. Випуск 7. Частина 1. С. 104.

3 Cobb S., Rifkin J. Practice and paradox: Deconstructing neutrality in mediation. 
Law Social Inquiry. 1991. № 16 (1). P. 35–62; Мазаракі Н. А. Принцип ней-
тральності медіатора. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 7. Частина 1. 
С. 104.

4 Там само. С. 105.
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3. Незалежність медіатора, яка полягає у відсутності фінан-
сових чи особистих зв’язків зі сторонами спору. Т. Єлісєєва вва-
жає, що принцип неупередженості реалізується шляхом уста-
новлення особливого порядку послуг медіатора. Усі витрати, 
пов’язані з проведенням примирливої процедури, зокрема ви-
плати медіатору, сторони спору несуть у рівних частинах неза-
лежно від результату примирливої процедури. Основним чин-
ником незалежності є особливий порядок оплати послуг меді-
атора, що передбачає спільну й рівну участь усіх сторін спору, 
а в разі проведення медіаційних процедур на громадських заса-
дах (безоплатно) – ненадання фінансування жодної зі сторін1. 

Однак деякі дослідники (Г. Астор2, Д. Браун та А. Мерріот3) 
не вбачають перешкод для проведення медіації, коли медіатор 
певною мірою пов’язаний чи знайомий зі стороною спору. До-
слідники вважають, що в такому випадку медіатор має пояс-
нити сторонам спору характер свого зв’язку зі стороною спо-
ру й уже сторони спору можуть погоджуватися чи заперечу-
вати кандидатуру медіатора. Аналогічні положення містяться 
в Модельному законі про медіацію (США)4.

4. Незалежність медіатора від органів влади5. Так, від-
повідно до ст. 7 проєкту Закону України «Про медіацію» від 
04.06.2020 № 3504-1, під час медіації медіатор як нейтральна 
третя особа повинен бути незалежним від сторін медіації, ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх-
ніх посадових та службових осіб, інших фізичних і юридичних 
осіб. А втручання органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, будь-яких 
інших фізичних і юридичних осіб у діяльність медіатора під 
час підготовки та проведення медіації забороняється6.
______________________________________________

1 Елисеева Т. С. Процессуальные аспекты медиации: дисс. … канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.15. Москва, 2017. С. 151.

2 Astor H. Mediator neutrality: Making sense of theory and practice. Social & 
Legal Studies. 2007. № 16 (2). P. 221–239.

3 Brown H., A. Marriott. ADR principles and practice. Third edition London: 
Thomson Reuters, 2011. P. 126.

4 Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 
2018. Випуск 7. Частина 1. С. 105.

5 Там само.
6 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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Саме через багатогранність і суперечливість змісту по-
няття «нейтральність медіатора» включення відповідного 
положення до Модельного закону про медіацію у США зумо-
вило суперечки в медіаторських колах. Прихильники зако-
нодавчого врегулювання принципу нейтральності медіато-
ра стверджували, що відсутність такої правової норми при-
зводить до перекручення медіаційного процесу. Їхні опонен-
ти вважали, що законодавче закріплення вимоги щодо ней-
тральності медіатора може стати підґрунтям для позовів на 
медіаторів із боку незадоволеної сторони спору, крім цього, 
висловлювалися сумніви щодо застосовності такої правової 
норми. У результаті обговорень проекту Модельного зако-
ну про медіацію вирішено не включати положення про ней-
тральність медіатора, водночас передбачено вимогу до ме-
діатора оголосити про конфлікт інтересів1.

Як було зазначено, одним із головних 
принципів медіації є принцип відкритос-
ті результату, який полягає у тому, що 
сторони приймають рішення, які є ре-

альними для виконання обома сторонами конфлікту, вимірю-
ваними у часі та просторі. Сторонам спору мають бути зрозу-
мілими і прийнятними самостійно визначені шляхи вирішен-
ня конфлікту. Крім того, звертаємо увагу, що основним завдан-
ням медіації є вирішення конфлікту з урахуванням інтересів і 
потреб усіх сторін. Таким чином, можна констатувати, що від-
критість рішення має полягати ще й у тому, що воно враховує 
ті моменти, які є важливими для сторін конфлікту2.

Ще одним основоположним принци-
пом є принцип поінформованості. Він 
полягає у тому, що сторони конфлікту 
повинні бути поінформованими щодо 

своїх правових та інших позицій, які можуть суттєво вплину-
ти на подальше рішення. Поінформованість є певною гаранті-
єю того, що медіаційний процес проходитиме без приховуван-
ня та упущення певної інформації та фактів3.

Принцип 
відкритості 
результату

______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Принцип нейтральності медіатора. Юридичний бюлетень. 
2018. Випуск 7. Частина 1. С. 106.

2 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 57.

3 Там само. С. 57.

Принцип 
поінформованості
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Крім того, варто звернути увагу на те, що сторони кон-
флікту мають право провести попередні консультації з екс-
пертами в різних галузях, аби отримати необхідну інформа-
цію, яка може бути важливою для них. Так, у разі, якщо йдеть-
ся про перебіг строку позовної давності у цивільно-правових 
спорах, медіатор має дізнатися, чи сторони (сторона) кон-
флікту володіють достатньою інформацією для того, аби роз-
почати медіаційний процес. В такому випадку необхідно не 
забувати про те, що медіатор не виступає експертом із пред-
мета спору, а тому він не має права самостійно консультува-
ти (інформувати) сторін спору1.

Ще одним із фундаментальних прин-
ципів медіації можемо назвати струк-
турованість і гнучкість медіаційного 
процесу. Структурованість медіацій-
ного процесу означає, що медіатор має 
будувати переговорний процес у чіт-

кій послідовності. Вітчизняна та закордонна практика засвід-
чують, що існують певні етапи (фази) медіації. Відтак медіа-
тор має послідовно рухатися від одного етапу (фази, стадії) до 
іншого. Завдяки структурованості медіаційного процесу мож-
на досягти бажаного позитивного результату у вирішенні 
конфлікту2.

На відміну від судового процесу, медіація має бути гнуч-
кою, що означає довільний та довірливий характер медіацій-
ного процесу. Гнучкість допомагає сторонам бути готовими до 
вислуховування і розуміння один одного, а також у прийнятті 
й розумінні інтересів і потреб кожної сторони3.

Гнучкість також означає, що за ініціативою будь-кого із 
учасників і у будь-який час може бути перервана медіація. 
Склад учасників (юристи, родичі, повноважні представники 

Принцип 
структурованості 

та гнучкості 
медіаційного 

процесу

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в 
цивільному-правових відносин. Актуальні проблеми вітчизняної юрис-
пруденції. 2017. № 5. С. 57.

2 Там само.
3 Там само.
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тощо) визначається самостійно кожною зі сторін. Сторони 
самі вирішують, за яких умов вони будуть укладати угоду чи 
припиняти медіацію1.

§ 3.2.4. Процедура здійснення медіації 
У науковій літературі зазначається, що 
елементами медіації як правовідносин 
виступають суб’єкт, об’єкт та зміст – 

суб’єктивні права і обов’язки суб’єктів правовідносин. Четвер-
тим елементом слід визнавати юридичні факти, що тягнуть 
за собою виникнення, зміну або припинення правовідносин 
з медіації2.

Суб’єктами правових відносин у процедурі медіації є сто-
рони конфлікту (спору), їх представники (у випадку залучен-
ня до медіації адвокатів або інших фахівців), а також медіа-
тор3. Зокрема, у п. 7 ч. 1 ст. 1 проєкту Закону України «Про ме-
діацію» від 04.06.2020 № 3504-1 визначено, що учасники ме-
діації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їхні представ-
ники, законні представники, захисники, перекладач, експерт 
та інші особи, визначені за домовленістю сторін медіації. 
Поряд із цим визначенням міститься і визначення сторін ме-
діації, під якими розуміються фізичні, юридичні особи або 
групи осіб, які звернулися до медіатора (медіаторів) з метою 
врегулювання конфлікту (спору) між ними за допомогою ме-
діації (п. 6 ч. 1 ст. 1 проєкту Закону України «Про медіацію» 
від 04.06.2020 № 3504-1)4.

Медіаційні 
правовідносини

______________________________________________

1 Єрьоменко Г. Перспективи розвитку медіації в Україні. URL : http://
ukrmediation.com.ua/files/content/Perspectyvy.pdf (дата звернення: 
01.10.2020); Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика 
ме діації як альтернативної форми врегулювання спору за участю суд-
ді чи адвоката. Вчені записки Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 58.

2 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 145.

3 Можайкіна О. С. Загальна характеристика правовідносин в медіації. Науко-
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. 
Випуск 57. Том 1. С. 76.

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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Медіаційну правосуб’єктність можна розглядати части-
ною загальної цивільної правосуб’єктності, коли сторони кон-
флікту наділені правом укладення договору про медіацію з по-
дальшою участю у зазначеній процедурі1.

Особливим суб’єктом медіації виступає медіатор – особа, 
що не має матеріального інтересу у сфері спірних правовідно-
син сторін і залучається до врегулювання спору на договірній 
основі. Медіатор має права і відповідні обов’язки, які покла-
дені на нього у зв’язку з виконанням професійної діяльності. 
Медіатор не є учасником спірних правовідносин, на відміну 
від сторін, а виступає лише як суб’єкт правовідносин з урегу-
лювання спору2.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 проєкту Закону України «Про ме-
діацію» від 04.06.2020 № 3504-1, визначені певні вимоги до 
особи медіатора, а саме: медіатором може бути фізична особа, 
яка має вищу освіту, пройшла базову підготовку, успішно скла-
ла кваліфікаційний іспит, отримала свідоцтво про право на за-
няття медіацією та інформація про яку міститься в Єдиному 
реєстрі медіаторів України3.

Однак привертає увагу те, що в згаданому проєкті Закону 
не визначено статус представників. Тому можна лише припус-
тити, що адвокати, які володіють усією інформацією щодо спо-
ру (конфлікту), можуть юридично грамотно і чітко сформулю-
вати вимоги сторін і сприяти досягненню домовленостей4.

Викладене дає підстави стверджувати, що відносини, які 
виникають із приводу участі в медіації, є цивільними правовід-
носинами, оскільки їх виникнення можливе за умови вільного 
волевиявлення сторін. Тобто має бути дотриманий принцип 
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Загальна характеристика правовідносин в медіації. Науко-
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. 
Випуск 57. Том 1. С. 77.

2 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 145.

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Можайкіна О. С. Загальна характеристика правовідносин в медіації. Науко-
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. 
Випуск 57. Том 1. С. 77.
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добровільності, який передбачений і в проекті Закону Украї-
ни «Про медіацію», і в Кодексі етики для медіаторів Національ-
ної асоціації медіаторів України. Відтак і договір про проведен-
ня медіації має характер цивільно-правового договору, а саме: 
укладається сторонами за їхньою згодою і виключно за їх само-
стійним волевиявленням, а також є підставою для виникнення 
взаємообумовлених прав і обов’язків, сторони повинні володі-
ти цивільною дієздатністю. У медіаційних правовідносинах сто-
совно представників сторін спору (конфлікту) повинні застосо-
вуватися норми глави 18 Цивільного кодексу України1.

Наступним елементом правовідносин є об’єкт. Об’єктом 
правовідносин у медіації будуть виступати матеріальні і не-
матеріальні блага, суб’єктивні права, з приводу яких між сто-
ронами виник спір (конфлікт)2. На думку ж В. В. Яковлєва, 
об’єктом медіації виступають спірні правовідносини певного 
виду або комплекс спірних правовідносин різних видів, окре-
мі розбіжності щодо спору, з метою врегулювання яких прово-
диться така процедура3.

Суб’єктивне право сторони медіації є мірою можливої по-
ведінки цієї особи. Таке суб’єктивне право має бути забезпече-
не захистом держави відповідно до законодавства про медіа-
цію. Сторонам медіації надані рівні права у врегулюванні кон-
флікту, внесенні пропозицій щодо вирішення спірних питань, 
можливості виходу з процедури медіації тощо. Як суб’єктивний 
обов’язок сторони медіації виступає міра її належної поведін-
ки. До них належить, зокрема, обов’язок сторін дотримуватися 
законодавства України при проведенні медіації, не обмежува-
ти права і законні інтереси третіх осіб при укладенні медіацій-
ної угоди тощо. Оскільки процедура медіації регламентується 
переважно угодою сторін про проведення медіації, додаткові 
права і обов’язки можуть бути передбачені в цій угоді4.
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Загальна характеристика правовідносин в медіації. Науко-
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. 
Випуск 57. Том 1. С. 77.

2 Там само.
3 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 145.

4 Там само. С. 145−146.
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У медіації суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів право-
відносин будуть змінюватися. На момент звернення до проце-
дури медіації у суб’єктів, як правило, є одні уявлення про реа-
лізацію своїх прав, а на момент успішного завершення ме діації 
сторони кардинально змінюють своє бачення, враховуючи 
власні та інтереси іншої сторони. Отож, на момент укладення 
медіаційної угоди (договору), який є наслідком успішної ме-
діації, у суб’єктів правовідносин буде наявний інший комплекс 
суб’єктивних прав та обов’язків1.

Юридичними фактами, що мають вплив на правовідноси-
ни з медіації, є: укладання угоди про проведення медіації, при-
пинення медіації за заявою сторін або сторони, відмова медіа-
тора від процесу, укладання медіаційної угоди2.

Учасниками медіації є: медіатор (меді-
атори), сторони медіації, їх представ-
ники, законні представники, перекла-
дач, експерти та інші особи визначені 

за домовленістю сторін медіації. Крім того, законом передба-
чено існування організацій, що забезпечують проведення ме-
діації, а саме – фізичних чи юридичних осіб будь-якої форми 
власності та організаційно-правової форми, які займаються 
організаційно-технічною підготовкою проведення процедури 
медіації. Медіатор – незалежний посередник, який допомагає 
сторонам спору у його вирішенні шляхом медіації та не зале-
жить від сторін медіації, державних органів, інших юридичних 
і фізичних осіб3.

Важливим елементом впровадження медіації в Україні є 
закріплення її на законодавчому рівні вимог щодо особи ме-
діатора. 

Так, приміром, С. Я. Фурса вважає, що перелік вимог до медіа-
тора слід доповнити вимогою щодо наявності в нього юридичної 

Учасники 
медіаційного 

процесу

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Загальна характеристика правовідносин в медіації. Науко-
вий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. 
Випуск 57. Том 1. С. 77.

2 Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2017. Випуск 26. С. 146.

3 Турчак І. О. Договірні відносини у медіації. Науково-інформаційний вісник 
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 
Серія Право. 2017. № 3 (15). С.178.
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освіти, оскільки у юрисдикційних процесах медіатор не змо-
же надати належну кваліфіковану допомоги при вирішенні 
конфліктів без знання ним відповідного національного зако-
нодавства, а також норм іноземного та міжнародного права, 
бо часто учасниками спору можуть бути іноземні суб’єкти1.

Щодо проходження медіатором спеціальної підготовки 
в Україні або за її межами, то С. Я. Фурса робить акцент на тому, 
що навчання в Україні або поза її межами, тобто у різних краї-
нах, можуть принципово відрізнятися. Тому, на її думку, у зако-
нодавстві України доцільно передбачити процедуру визнання 
документів, які підтверджують проходження підготовки за на-
прямком «медіація» та які були отримані за межами Украї ни 
(нострифікація)2.

Медіатором не може бути особа, яка має судимість, яку 
не знято або не погашено в установленому законом порядку, 
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішен-
ням суду. Щодо організацій, які здійснюватимуть підготов-
ку медіаторів, то на законодавчому рівні слід визначитись із 
такими органами та розробити Порядок ліцензування юри-
дичних осіб, які будуть проводити навчання медіаторів, а та-
кож визначити контролюючий орган за проведенням навчан-
ня медіаторів та їх практичною діяльністю, визначити підпри-
ємства, установи, організації та навчальні заклади які вести-
муть реєстри підготовлених медіаторів. Більш раціональним 
є створення Єдиного реєстру медіаторів, що сприятиме забез-
печенню уніфікованого обліку медіаторів у межах держави. 
У подальшому доцільного говорити й про міжнародний ре-
єстр, оскільки питання медіації не може обмежуватися лише 
кордонами України.

Медіатор має бути сертифікований будь-яким підприєм-
ством, установою, організацією, які здійснюють підготовку 
медіаторів в Україні або за її межами за програмою, що стано-
вить не менше сорока академічних годин, включаючи прак-
тичні заняття3.
______________________________________________

1 Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необ-
хідність законодавчої регламентації. Вісник Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2014. Вип. 1. С. 5.

2 Там само.
3 Там само.
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На думку Н. В. Мінченко та Н. В. Самоловової, медіатором 
має виступати спеціально підготовлений посередник, який 
має сертифікат (свідоцтво), що засвідчує його компетенцію 
і внесений до державного реєстру медіаторів, сприяє сторо-
нам конфлікту (спору) у його врегулюванні шляхом структу-
рованого переговорного процесу. Окрім того, на думку дослід-
ниць, бажано, щоб медіатор володів знаннями зі сфери виник-
нення конфлікту (спору), як-от у сфері інтелектуальної влас-
ності; мав змогу детально вивчити проблему та конструктив-
но проаналізувати конфлікт (спір), допомогти сторонам вибу-
довувати варіанти вирішення конфлікту (спору)1.

А. С. Новосад, Ю. Ю. Сойка та Н. І. Семенкова зазначають, 
що в законодавстві слід передбачити можливість здійснення 
законної медіації з правом оскарження змови сторін у суді суд-
дям або адвокатам, які мають відповідний стаж роботи з роз-
гляду справ, у яких виникає спір; володіють українською мо-
вою; є громадянами України; закінчили курси психологічної 
підготовки чи мають освіту психолога2.

На думку В. Ю. Мамницького, О. В. Белей та В. П. Дулепи, ме-
діатором може були лише особа з вищою юридичною освітою 
та яка підтвердила свою професійність складанням спеціаль-
ного кваліфікаційного іспиту3.

В. І. Цимбалюк вважає, що особа у віці 21 року не може на-
бути професійних навичок та досвіду для здійснення процеду-
ри медіації. Крім того, на її погляд, потрібно внести вимоги про 
мінімальний стаж роботи в галузі права – 3 роки – і високі мо-
ральні та ділові якості4.

______________________________________________

1 Мінченко Н. В., Самоловова Н. В. Медіація: міжнародний та національний 
досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5. С. 82.

2 Новосад А. С., Сойка Ю. Ю., Семенкова Н. І. Проблематика медіації як аль-
тернативної форми врегулювання спору за участю судді чи адвоката. Вче-
ні записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадсько-
го. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69). С. 59.

3 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 63.

4 Цимбалюк В. І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду право вого 
забезпечення медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. 
№ 11. С. 58.
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На думку А. О. Дутко, більш доцільно було, аби медіато-
ром була фізична особа, яка має повну вищу юридичну осві-
ту і стаж роботи в галузі правосуддя чи адвокатури не мен-
ше ніж 3 роки, оскільки під час роботи особа набуває навичок 
і вмінь спілкування з людьми, налагодження спілкування між 
сторонами, і також вміє знайти до кожного свій підхід. Однією 
з умов може бути також наявність вищої психологічної освіти1.

Про необхідність наявності вищої юридичної освіти у ме-
діатора наголошується і у працях таких науковців, як М. О. Ні-
мак2, В. Ю. Мамницький, О. В. Белей та В. П. Дулепа3. О. С. Мо-
жайкіна хоч і допускає можливість, що для врегулювання кон-
фліктів (спорів) можна і не бути юристом за освітою, однак 
і вона більш схильна вважати, що все ж таки правові знання 
медіатору потрібні. Тому пропонує проект Закону України 
«Про медіацію» доопрацювати та внести зміни щодо вимог до 
фахової підготовки медіаторів, зокрема, передбачити більшу 
кількість годин для опанування основ правових знань4.

Слід зазначити, що усі законопроекти про медіацію, пода-
ні народними депутатами України з 2010 до 2020 року, питан-
ню умов набуття статусу медіатора приділяли чимало уваги.

Так, наприклад, в першому проєкті Закону України «Про 
медіацію» від 17.12.2010 року № 7481, внесеному народним де-
путатом України О. І. Тищенком, було передбачено, що профе-
сійними медіаторами можуть бути фізичні особи, які досягли 
21 року, мають вищу професійну освіту та успішно пройшли 
в недержавних організаціях, що надають послуги з медіації 
або акредитованих вищих навчальних закладах курс навчан-
ня відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України 
______________________________________________

1 Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського 
торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 6. 
С. 212−213.

2 Німак М. О. Перспективи проведення медіації нотаріусом в умовах сього-
дення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 67. URL : 
http://www.lsej.org.ua/5_2020/16.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

3 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 62.

4 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 62.
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Положення про порядок проходження єдиної обов’язкової 
програми підготовки медіаторів особами, які бажають отри-
мати фах медіатора (ст. 7 законопроєкту). Відповідно ж до ст. 9, 
не могли би бути медіаторами особи, які не мають вищої осві-
ти, відповідної фахової підготовки, мають непогашену у вста-
новленому Законом порядку судимість або є недієздатними, 
обмежено дієздатними1.

Наступний проєкт Закону України «Про медіацію» від 
21.02.2011 року № 8137, внесений тим самим народним де-
путатом України О. І. Тищенком, передбачав, що медіатором 
може бути фізична особа, яка пройшла спеціальну підготовку 
за відповідним напрямком в Україні або за її межами та отри-
мала сертифікат або інший документ, що підтверджує прохо-
дження нею відповідної підготовки, та якій на момент укла-
дення договору про проведення медіації виповнився двадцять 
один рік. Сторони та/або організації, що забезпечують про-
ведення медіації, можуть установлювати додаткові вимоги 
до медіаторів, зокрема щодо віку, освіти, досвіду, тощо.

Медіатором не може бути особа, яка має судимість, яку 
не знято або не погашено в установленому законом порядку, 
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за 
рішенням суду (ст. 11 законопроєкту)2.

Проєкт Закону України «Про медіацію» від 26.06.2013 року 
№ 2425 а, внесений народним депутатом України Я. П. Федор-
чуком, у ст. 13 зазначав, що медіатором може бути фізична осо-
ба, яка досягла двадцяти одного року та пройшла спеціальну 
підготовку за напрямом «медіація» в Україні або за її межами. 
Особи, молодші двадцяти одного року, можуть проводити ме-
діацію для однолітків на безоплатній основі. Наявність спеці-
альної підготовки для них не є обов’язковою.

Медіатором не могла би бути особа, яка: 1) визнана су-
дом недієздатною чи обмежено дієздатною; 2) має непогаше-
ну чи незняту в установленому законом порядку судимість; 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2010 року № 7481. URL 
: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5RT00A.html (дата звернен-
ня: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 21.02.2011 року № 8137. URL 
: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF6A100A.html (дата звернен-
ня: 01.10.2020).
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3) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, 
з державної служби або служби в органах місцевого самовряду-
вання за порушення присяги, вчинення корупційного правопо-
рушення, – протягом одного року з дня такого звільнення1.

Стаття 13 проєкту Закону України «Про медіацію» 
від 03.07.2013 року № 2425 а-1, внесеного народними депу-
татами України С. В. Ківаловим та В. Й. Развадовським, вста-
новлювала, що медіатором може бути фізична особа, яка до-
сягла вісімнадцяти років та пройшла професійну підготовку 
за напрямом «медіація» в навчальному закладі або організації 
в Україні або за її межами. Професійна підготовка медіаторів 
має охоплювати теоретичне та практичне навчання загаль-
ним обсягом не менше сорока годин.

Особи, які не досягли вісімнадцяти років, мають право 
проводити медіацію для однолітків на безоплатній основі. 
Наявність професійної підготовки для них не є обов’язковою.

Медіатором не могла би бути особа, яка визнана судом 
обмежено дієздатною або недієздатною.

Законопроєктом також урегульовувались умови та поря-
док набуття статусу уповноваженого медіатора (стаття 14). 
Відповідно до них уповноваженим медіатором може бути фі-
зична особа у віці не менше двадцяти п’яти років, яка має по-
вну вищу освіту та пройшла професійну підготовку за напря-
мом «медіація», атестована Радою медіаторів України та вне-
сена до Національного реєстру уповноважених медіаторів, 
що засвідчується свідоцтвом встановленого зразка.

Уповноваженим медіатором не може бути особа, яка має 
судимість, якщо вона не погашена і не знята у встановленому 
законом порядку.

Уповноваженому медіатору присвоюється реєстраційний 
номер. Уповноважений медіатор може мати особисту печатку із 
зазначенням свого імені та реєстраційного номера. Особи, не за-
реєстровані в Національному реєстрі уповноважених медіато-
рів, не можуть іменувати себе уповноваженими медіаторами2.
______________________________________________

 1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 26.06.2013 року № 2425а. URL 
: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2425%D0%B0&s
kl=8 (дата звернення: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 03.07.2013 року № 2425а-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47710 (дата 
звернення: 01.10.2020).
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Проєкт Закону України «Про медіацію» від 27.03.2015 року 
№ 2480, поданий А. І. Шкрум, О. І. Сироїд та іншими народни-
ми депутатами України, передбачав, що медіатором може бути 
фізична особа, яка досягла двадцяти п’яти років, має вищу або 
професійно-технічну освіту та пройшла професійне навчання 
медіації, що має включати 90 академічних годин початково-
го навчання, в тому числі не менше 45 академічних годин на-
вчання практичним навичкам. Додаткові вимоги щодо набут-
тя статусу медіатора за спеціалізацією можуть встановлюва-
тися законами України, організаціями, що забезпечують про-
ведення медіації, об’єднаннями медіаторів.

Медіатором не могла би бути особа: 1) визнана судом об-
межено дієздатною або недієздатною; 2) яка має непогаше-
ну або незняту у встановленому законом порядку судимість; 
3) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з державної 
служби або із служби в органах місцевого самоврядування за 
порушення присяги, вчинення корупційного правопорушен-
ня; 4) щодо якої прийняте рішення про припинення статусу 
медіатора1.

Ще один проєкт Закону України «Про медіацію» від 
09.04.2015 року № 2480-1, поданий народними депутатами 
України С. В. Ківаловим та В. Й. Развадовським2, дублював ви-
моги щодо особи медіатора, прописані в аналогічних ст. 13 та 14 
законопроекту, що вже був раніше ними поданий (проєкт Зако-
ну України «Про медіацію» від 03.07.2013 року № 2425 а-1).

У ст. 16 «Вимоги для отримання статусу медіатора» про-
єкту Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року 
№ 3665, поданого А. І. Шкрум, В. Ю. Пташник та іншими народ-
ними депутатами України, продубльовано положення із вже по-
даного проекту Закону України «Про медіацію» від 27.03.2015 
року № 2480. А от перелік осіб, які не могли б набути тако-
го статусу, був збільшеним за рахунок осіб, які перебувають 
на державній службі3.
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 27.03.2015 року № 2480. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 09.04.2015 року № 2480-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54758 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року № 3665. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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Проєкт Закону України «Про медіацію» від 29.12.2015 року 
№ 3665-1, внесений народним депутатом України С. В. Ківало-
вим, передбачав, що медіатором може бути фізична особа, яка 
досягла двадцяти одного року та пройшла професійну підго-
товку за напрямом «медіація» в навчальному закладі або орга-
нізації в Україні або за її межами. Професійна підготовка меді-
аторів має охоплювати не менш як сто двадцять академічних 
годин теоретичного та практичного навчання, останнє з яких 
повинно становити не менш як шістдесят академічних годин. 
Медіатором не може бути особа, яка визнана судом обмежено 
дієздатною або недієздатною (ст. 5 законопроєкту)1.

Ст. 9 «Вимоги до медіатора» проєкту Закону України 
«Про медіацію» від 28.12.2019 р. № 2706, поданого народним 
депутатом України О. В. Гончаруком, встановлювала, що меді-
атором може бути фізична особа, яка має вищу освіту та про-
йшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її меж-
ами. Медіатором не може бути особа, яка має незняту чи не-
погашену судимість, визнана судом обмежено дієздатною 
або недієздатною. Сторони медіації, державні органи та орга-
ни місцевого самоврядування можуть встановлювати додат-
кові вимоги до медіаторів, яких вони залучають або послуга-
ми яких користуються, зокрема щодо віку, освіти, досвіду ро-
боти. Об’єднання медіаторів та організації, що забезпечують 
проведення медіації, можуть встановлювати додаткові вимо-
ги до медіаторів, яких вони включають до своїх реєстрів2.

Що стосується підготовки у сфері медіації, то ст. 10 про-
єкту Закону України «Про медіацію» від 28.12.2019 р. № 2706 
передбачала, що базова підготовка у сфері медіації становить 
не менш як 90 годин навчання медіатора, зокрема 45 годин 
практичного навчання, та охоплює теоретичні знання щодо 
принципів, порядку та методик проведення медіації, право-
вого регулювання медіації, етики медіатора, ведення перего-
ворів, врегулювання конфліктів (спорів), а також практичні 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 29.12.2015 року № 3665-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620 (дата 
звернення: 01.10.2020).

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 28.12.2019 р. № 2706. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67831 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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навички їх застосування. Підготовку у сфері медіації здійсню-
ють заклади освіти, організації, що забезпечують проведення 
медіації, суб’єкти господарювання незалежно від форми влас-
ності та організаційно-правової форми, що мають право нада-
вати освітні послуги у сфері медіації або організовувати їх на-
дання відповідно до законодавства. Підготовка у сфері медіа-
ції, крім базової, може включати додаткову спеціалізовану під-
готовку медіатора відповідно до програм навчання, розробле-
них суб’єктами, зазначеними у частині другій цієї статті1.

Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 
№ 3504-1, поданий А. А. Клочком, Т. М. Плачковою та іншими 
народними депутатами України, встановлює такі вимоги щодо 
особи медіатора: медіатором може бути фізична особа, яка має 
вищу освіту, пройшла базову підготовку, успішно склала ква-
ліфікаційний іспит, отримала свідоцтво про право на заняття 
медіацією та інформація про яку міститься в Єдиному реєстрі 
медіаторів України. Рада медіаторів України затверджує стан-
дарти та обсяги підготовки і підвищення кваліфікації для ме-
діаторів, а також відповідні навчальні програми.

Базова підготовка у сфері медіації становить не менш як 
60 годин навчання медіатора, у тому числі 30 годин практич-
ного навчання, та містить теоретичні знання щодо принци-
пів, порядку та методик проведення медіації, правового регу-
лювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів, вре-
гулювання конфліктів (спорів), а також практичні навички 
їх застосування.

Підготовку у сфері медіації здійснюють акредитовані Ра-
дою медіаторів України заклади освіти, суб’єкти господа-
рювання незалежно від форми власності та організаційно-
правової форми (в тому числі ті, що мають право надавати по-
слуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповід-
но до законодавства). Підготовка у сфері медіації, крім базо-
вої, охоплює також додаткову спеціалізовану підготовку меді-
атора відповідно до програм навчання, розроблених відповід-
ними суб’єктами з метою підвищення кваліфікації медіатора.
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 28.12.2019 р. № 2706. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67831 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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Медіатором не може бути особа:
1) визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною;
2) яка має судимість не погашену або не зняту у встанов-

леному законом порядку;
3) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з дер-

жавної служби або із служби в органах місцевого самовря-
дування за порушення присяги, вчинення корупційного 
правопорушення;

4) уповноважена на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування;

5) яка є державним або приватним виконавцем (ч. 1-6 
ст. 10 законопроєкту)1.

Як бачимо, усі запропоновані законопроекти чітко пропи-
сують вимоги щодо особи медіатора, звертаючи увагу на вік, 
освіту, професійну підготовку, кількість годин навчання та ін.

Що стосується правового регулювання умов набуття ста-
тусу медіатора у Польщі, то тут законодавець обрав макси-
мально спрощений варіант щодо визначення умов набуття 
особою статусу медіатора. Так, відповідно до § 1 ст. 1832 Ци-
вільного процесуального кодексу Польщі2, медіатором може 
бути фізична особа, наділена повною цивільною дієздатністю 
та яка користується усіма публічними правами. Медіатором 
не може бути суддя, однак ця заборона не стосується суддів 
у відставці.

Неурядові організації у межах своїх завдань, передбаче-
них статутом, а також навчальні заклади можуть вести ре-
єстри медіаторів, а також створювати медіаційні осередки 
(§ 2 ст. 1832 ЦПК Польщі).

Аналізуючи законодавство Республіки Польща щодо пра-
вового статусу медіатора, можна зробити висновок, що меді-
атори є двох типів: так званий медіатор «ad hoc» – медіатор, 
який визначається за домовленістю самими сторонами для 
проведення ним медіації у їхній конкретній справі, а також 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Kodeks postępowania cywilnego : Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dziennik 
Ustaw. 1964. Nr 43. Poz. 296. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 01.10.2020).
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так звані «постійні медіатори» (постійно діючі медіатори) – 
особи, які надають медіаційні послуги на постійній основі.

Для отримання статусу медіатора «ad hoc» достатньо ви-
конати умови, передбачені § 1 ст. 1832 ЦПК Польщі. Для отри-
мання статусу постійного медіатора, потрібно відповідати 
низці додаткових вимог, встановлених законодавством. Так, 
відповідно до ст. 157 а Закону «Про систему судів загальної 
юрисдикції», постійним медіатором може бути фізична особа, 
яка: 1) виконує вимоги, зазначені в § 1 і 2 ст. 1832 ЦПК Поль-
щі; 2) має знання та навички щодо проведення медіації; 3) до-
сягнула 26 років; 4) знає польську мову; 5) не має судимості за 
вчинення умисного чи казначейського злочину; 6) відомості 
про яку були занесені головою окружного суду до реєстру по-
стійних медіаторів1.

Порядок ведення реєстру, внесення відомостей до нього, 
обсяг та подання необхідної інформації про особу медіатора, 
а також оскарження пов’язаних з цим рішень, дій чи бездіяль-
ності регулюється Розпорядженням Міністра юстиції Польщі 
від 20 січня 2016 року «Щодо ведення реєстру постійних меді-
аторів», котре набрало чинності 30 січня 2016 року2.

Окрім цього, польським законодавцем установлюються 
додаткові вимоги щодо медіатора залежно від категорії справ 
чи виду судочинства, за правилами якого відбувається роз-
гляд справи.

Так, приміром, у справах про розірвання шлюбу або сепа-
рацію у випадку, коли сторони самі не визначились із особою 
медіатора, суд скеровує їх до постійного медіатора, що володіє 
теоретичними знаннями, зокрема, має освіту у сфері психоло-
гії, педагогіки, соціології або права, а також практичні уміння 
щодо здійснення медіації у сімейних справах (§ 4 ст. 436 ЦПК 
Польщі).
______________________________________________

1 Prawo o ustroju sądów powszechnych : ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Dziennik 
Ustaw. 2001. Nr 98. Poz. 1070. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20010981070/U/D20011070Lj.pdf (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie 
prowadzenia listy stałych mediatorów. Dziennik Ustaw. 2016. Рoz. 122. URL : 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000122 (дата 
звернення: 01.10.2020).
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У кримінальних справах медіатором може бути особа, ко-
тра, відповідно до § 4 Розпорядження Міністра юстиції Поль-
щі від 7 травня 2015 року «Щодо медіаційного проваджен-
ня в кримінальних справах»1, відповідає таким вимогам: 
1) має польське громадянство, громадянство іншої країни-
учасниці Європейського союзу, країни-учасниці Європейської 
асоціації вільної торгівлі (ЕАВТ) – сторони угоди про Євро-
пейську Економічну Зону або Швейцарської Конфедерації або 
громадянство іншої держави, якщо на основі приписів пра-
ва Європейського союзу їй надається право працевлаштуван-
ня або самозайнятості на території Республіки Польща на за-
садах, визначених в цих приписах; 2) повною мірою користу-
ється пуб лічними правами і має повну цивільну дієздатність; 
3) досягла 26 років; 4) вільно володіє польською мовою; 
5) не має судимості за вчинення умисного злочину чи казна-
чейського злочину; 6) володіє вміннями та навичками щодо 
проведення медіації, вирішення конфлікту, а також налаго-
дження міжлюдських контактів; 7) дає присягу належного 
виконування обов’язків; 8) була внесена до реєстру.

Медіаційне провадження не може проводити діючий суд-
дя, прокурор, прокурорський асесор (asesor prokuratorski), ста-
жисти перелічених професій, народні засідателі та присяж-
ні (ławnicy), референт суду (referendarz sądowy), помічник суді 
(asystent sędziego), помічник прокурора (asystent prokuratora), 
а також посадова особа інституції, уповноважена до переслі-
дування злочинів (§ 5 Розпорядження Міністра юстиції Поль-
щі від 7 травня 2015 року «Щодо медіаційного провадження 
в кримінальних справах»).

Як бачимо, польський законодавець, визначаючи вимо-
ги щодо набуття статусу медіатора, акцентує на типі надання 
особою медіаційних послуг (ad hoc чи постійно діючий медіа-
тор), а також категорії справи (сімейної, кримінальної тощо), 
яка скеровується судом на медіацію2.
______________________________________________

1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Dziennik Ustaw. 2015. Рoz. 716. 
URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000716 
(дата звернення: 01.10.2020).

2 Воробель У. Б. Вимоги щодо особи медіатора: досвід Польщі. Медіація в су-
довій, правоохоронній та правозахисній системах : матеріали Міжнарод-
ної науково-практичної конференції (30-31 травня 2019). Одеса : Одесь-
кий державний університет внутрішніх справ. 2019. С. 40−47.
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У Законі про медіацію Словацької Республіки передба-
чено, що медіатором може бути особа, яка має вищу освіту 
(магістерський рівень), пройшла спеціальну підготовку меді-
атора в обсязі 200 годин (підтверджується відповідним сер-
тифікатом) і успішно склала професійний іспит медіатора. 
У зазначеному Законі також передбачено, що навчання медіа-
тора зосереджено на:

– вивченні основ права загалом, а також цивільного, тру-
дового, комерційного, сімейного права та законодавства про 
захист прав споживачів;

– галузі міжособистісного спілкування, теорії конфліктів 
та психологічних аспектах їх урегулювання;

– правилах поведінки медіатора та формуванні в нього 
соціальних навичок;

– проведенні процесу медіації, підготовці угоди про поча-
ток медіації й угоди про завершення медіації.

Також Законом про медіацію (Словацька Республіка) 
передбачено, що особа, яка успішно склала професійний іспит 
та отримала сертифікат медіатора, повинна протягом шес-
ти місяців зареєструватися в Міністерстві юстиції Словацької 
Республіки. Якщо цього не зроблено в зазначений строк, особа 
повинна пройти повторне навчання та повторно скласти про-
фесійний іспит1.

Згідно із Законом про медіацію, в Росії медіатори мають 
право здійснювати свою діяльність як на професійній, так і на 
непрофесійної основі. Непрофесійним медіатором, згідно із 
російським законодавством, може бути повнолітня дієздатна 
фізична особа, що не має судимості, окрім осіб, що заміщають 
державні посади, державних і муніципальних службовців2. Для 
порівняння, згідно із  Законом Республіки Казахстан, здійсню-
вати діяльність медіатора на непрофесійній основі можуть 
тільки особи, які досягли 40 років і перебувають у реєстрі 

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 62.

2 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации) : Федеральный закон от 07.07.2010 № 193-
ФЗ. URL : https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html (дата звернення: 
01.10.2020).
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непрофесійних медіаторів1. За Законом Республіки Білорусь, 
медіаторами можуть бути тільки професіонали2.

Варто зазначити, що в абсолютно усіх наведених країнах 
медіатором не може бути особа, яка: визнана судом обмеже-
но дієздатною або недієздатною; яка має не погашену або не 
зняту у встановленому законом порядку судимість; звільне-
на з посади судді, прокурора, слідчого, з державної служби або 
із служби в органах місцевого самоврядування за порушення 
присяги, вчинення корупційного правопорушення; щодо якої 
прийняте рішення про припинення статусу медіатора3.

Зазначимо, що в Сполучених Штатах Америки та Німеччи-
ні медіатором може бути особа будь-якої професії та кваліфі-
кації. Часто медіаторами стають особи, які не мають юридич-
ної освіти (архітектори, дизайнери, психологи тощо). Однак на 
практиці більш затребуваними є медіатори, які мають знання 
і досвід у галузі права4.

Медіаційні відносини виникають та іс-
нують в межах медіаційного процесу 
(процедури медіації), який складається 

із взаємопов’язаних етапів та має на меті максимально повне 
забезпечення інтересів суб’єктів медіації5.

Спираючись на визначення медіації, можна зазначити, 
що вона складається з двох компонентів: переговорів сто-
рін спору (конфлікту) та діяльності нейтральної особи – ме-
діатора, які реалізовуються за встановленими правилами. 
А разом вони утворюють особливу процедуру врегулювання 
______________________________________________

1 О медиации : Закон Республики Казахстан от 28.01.2011 № 401–IV. 
URL : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30927376 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 О медиации : Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З. URL : 
http:// https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_mediatsii.htm (дата звернення: 
01.09.2020).

3 Бортнікова А. Г. Щодо правового статусу медіатора. Порівняльно-аналі-
тичне право. 2015. № 4. С. 220. URL : http://pap-journal.in.ua/wp-content/
uploads/2020/07/4_2015.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

4 Можайкіна О. С. Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти пра-
вового статусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Том 2. С. 62.

5 Турчак І. О. Договірні відносини у медіації. Науково-інформаційний вісник 
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 
Серія Право. 2017. № 3 (15). С.179.

Етапи медіаційного 
процесу
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спорів (конфліктів). Основне завдання медіатора полягає в ор-
ганізації спільної роботи учасників спору (конфлікту) над про-
блемою. Він має сприяти сторонам у досягненні розуміння ін-
тересів один одного, налагодженні конструктивної комуніка-
ції з метою досягнення взаємоприйнятного рішення, застосо-
вуючи спеціальні медіаційні техніки та інструменти1.

Власне, процес медіації з моменту прийняття сторонами 
конфлікту чи спору рішення про її застосування можемо уза-
гальнено відобразити у таких етапах:

1. Вибір персони медіатора та визначення умов проведен-
ня медіаційної процедури. Цей етап можемо вважати підготов-
чим. На цьому етапі логічним і доцільним є укладення дого-
вору про проведення медіації2. Першою підставою виникнен-
ня договірних відносин щодо медіації є угода сторін конфлік-
ту про застосування процедури медіації. Договір укладається 
між сторонами медіації та особою, яка провадитиме медіацій-
ну процедуру3.

Можна припустити, що договір про проведення медіації не 
потребує законодавчого регулювання, адже за правовою при-
родою він є цивільно-правовим правочином і порядок його 
укладання, виконання та припинення регулюється загальни-
ми нормами цивільного права. Крім того, добровільність та са-
мовизначеність сторін є наріжними принципами медіації, тому 
запроваджувати надмірно детальне нормативно-правове ре-
гулювання договорів про проведення медіації є недоцільним. 
Проте такі договори є новелою для українського законодав-
ства, мають свої особливості, обумовлені метою укладання, 
правовим статусом медіатора тощо4.

У науковій літературі зазначається, що договірні відно-
сини у сфері медіації опосередковуються трьома основними 

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Деякі аспекти співвідношення медіації та Collaborative 
Law у вирішенні цивільно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 1. С. 55.

2 Турчак І. О. Договірні відносини у медіації. Науково-інформаційний вісник 
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 
Серія Право. 2017. № 3 (15). С.178.

3 Там само.
4 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 25−26.
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видами договорів: 1) медіаційне застереження (a mediation 
clause); 2) договір про проведення медіації (a mediation 
agreement, a contract to mediate); 3) угода про результати меді-
ації (a mediated settlement agreement)1.

Медіаційне застереження, включене до основного дого-
вору чи викладене у формі додатка до основного договору, 
перед бачає наміри сторін звернутися до процедури медіації 
у разі виникнення спорів у межах виконання основного дого-
вору. Навіть у державах з усталеною практикою позасудового 
вирішення спорів таке застереження часто виконує факуль-
тативну роль і не має юридичної сили, хоча у правових систе-
мах Великої Британії, Сінгапуру, США спостерігається тенден-
ція до реалізації судами негативного процесуального ефек-
ту медіаційного застереження, що полягає у відмові у розгля-
ді позову, поданого щодо спірних правовідносин, урегульова-
них договором із медіаційним застереженням, якщо медіацію 
проведено не було2.

Безпосередньо свою згоду на участь у медіації сторони 
спору висловлюють у договорі про проведення медіації, який 
укладається між сторонами спору та визначеним ними меді-
атором чи медіаторською організацією. Такий договір може 
укладатися як результат дотримання сторонами медіаційного 
застереження, так і ситуаційно у разі виникнення спору, до чи 
після подання судового позову.

Призначенням договору про проведення медіації є узго-
дження сторонами спору та медіатором практичних аспектів 
процедури медіації, зокрема порядку дотримання конфіден-
ційності, нерозголошення даних, що стали відомими у проце-
сі медіації, строків проведення медіації, порядку припинення 
процедури медіації, юридичної сили майбутньої угоди про ре-
зультати медіації, порядку оплати послуг медіатора, відпові-
дальності медіатора чи медіаторської організації тощо. Крім 
того, аналіз шаблонів договорів про проведення медіації на 
інтернет-сайтах різних медіаторських організацій свідчить, 
______________________________________________

1 Амеліна А. С., Колокольна Н. С. Медіаційні угоди (договори) щодо вирішен-
ня сімейних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. 
С. 100. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/27.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

2 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 26.
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що сторони також узгоджують, які правила медіації будуть за-
стосовуватися. Зокрема, зарубіжні медіаторські організації ма-
ють власні правила медіації, що закріплюють вимоги до про-
цесу медіації, граничного строку медіації (з метою недопущен-
ня штучного затягування вирішення спору). Крім суто прак-
тичного значення, договір про проведення медіації виконує 
і психологічну роль, налаштовуючи сторони на відповідальне 
ставлення до процедури медіації. Щодо останнього тверджен-
ня можна деякою мірою провести аналогію з договором про 
наміри, який не створює зобов’язань, а лише стимулює сторо-
ни договору до подальшої взаємодії. 

З огляду на викладене, предметом договору про прове-
дення медіації є зобов’язання сторін та медіатора (медіато-
рів) провести необхідні етапи медіаційного процесу з метою 
вирішення спору, а також утримуватися від звернення до суду 
впродовж процедури медіації1.

Договір про проведення медіації містить дві скла дові: 
1) виявлення згоди сторін щодо зобов’язань брати участь 
у процедурі медіації, надавати необхідні документи, дотриму-
ватися вимог конфіденційності, діяти добросовісно (хоч остан-
нє є суб’єктивною категорією); 2) погодження умов надання по-
слуг медіації із медіатором. На підставі цього за правовою при-
родою договір про проведення медіації є цивільно-правовим 
правочином, водночас, з огляду на те, що діяльність медіато-
ра передбачає надання послуг, до цього договору можуть за-
стосовуватися і загальні норми щодо договорів про пос луги 
(глава 63 Цивільного кодексу України)2.

Форма договору про проведення медіації може бути пись-
мовою чи усною, хоча законодавство деяких держав вимагає 
винятково письмової форми (наприклад, Російської Федерації, 
Білорусі). Вважаємо, що закріплення вимог щодо форми дого-
вору про проведення медіації у законодавстві є недоцільним. 
Зрозуміло, що проведення медіації у значних спорах (як-от ко-
мерційних, державно-інвесторських тощо), безумовно, потре-
бує грамотно складеного договору, однак учасники сімейних 

______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 26.

2 Там само. 1. С. 27.
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спорів можуть бути чутливими до формалізованих вимог 
та документообігу. Про можливість усної форми договору про 
проведення медіації висловлюються зарубіжні дослідники 
медіації Г. Браун та А. Марріот1.

Згідно з вимогами до цивільно-правових правочинів, сто-
ронами договору про проведення медіації можуть бути фізич-
ні особи, які мають повну дієздатність (або їх представники 
відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України), юридич-
ні особи та медіатор чи медіаторська організація2.

Достатньо поширеною є практика, коли сторони спо-
ру укладають договір на проведення медіації не з визначе-
ним медіатором, а з організацією медіаторів. У такому догово-
рі може бути передбачено порядок призначення конкретного 
медіатора (медіаторів) – безпосередньо організацією медіато-
рів, сторонами із реєстру медіаторів цієї організації або орга-
нізація пропонує сторонам кількох медіаторів на вибір3. Строк 
на вибір сторонами медіатора зазвичай обмежується правила-
ми медіаторської організації (пункт 4.2 Правил медіації Сінга-
пурського міжнародного медіаційного центру)4.

Одним із моментів щодо правового статусу договору про 
проведення медіації, який має бути врегульований законодав-
чо, вважаємо норму про призупинення строків позовної дав-
ності на період проведення медіаційної процедури. Адже у та-
кому разі популярність медіації зростатиме. Подібне регулю-
вання передбачено, зокрема, статтею 8 Директиви Європей-
ського Союзу про деякі аспекти посередництва (медіації) у ци-
вільних та комерційних справах: «Держави-члени повинні за-
безпечити, щоб сторони, які обирають медіацію у спробі вре-
гулювати спір, не будуть згодом обмежені у поданні позову 
______________________________________________

1 Brown H., A. Marriott. ADR principles and practice. Third edition London: 
Thomson Reuters, 2011. Р.126; Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст дого-
вору про проведення медіації. Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.

2 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.

3 CEDR: Mediation Services. URL : https://www.cedr.com/solve/mediationservices 
(дата звернення: 01.10.2020); Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст дого-
вору про проведення медіації. Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.

4 SIMC Mediation Rules. URL : http://simc.com.sg/mediation-rules/ (дата звер-
нення: 01.10.2020); Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про 
проведення медіації. Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.



223

до суду чи арбітражу щодо цього спору у зв’язку із спливом по-
зовної давності впродовж процесу медіації»1. Цивільний ко-
декс Бельгії передбачає, що за умови проведення добровіль-
ної медіації сплив строків позовної давності призупиняється 
з моменту початку процедури медіації на календарний місяць, 
якщо сторони не погодять інше. Цивільний процесуальний ко-
декс Італії та Закон Австрії «Про медіацію» містять норми про 
призупинення строку позовної давності на період проведення 
медіації за умови, що вона проводиться «зареєстрованим ме-
діатором»2. Такий законодавчий підхід не створює передумов 
для затягування медіації та строків позовної давності3.

Однак слід врегулювати також момент завершення ме-
діаційної процедури. Н. А. Мазаракі вважає цілком слушними 
положення п. 4 статті 12 проєкту Закону України «Про медіа-
цію» від 17.12.2015 № 3665: «Медіація припиняється: 1) укла-
данням сторонами медіації договору за результатами медіації 
в будь-якій формі – з дня укладення такого договору; 2) за-
явою сторін або однієї зі сторін, адресованою медіатору, про 
припинення медіації – з дня отримання медіатором такої за-
яви; 3) заявою медіатора після консультацій зі сторонами про 
те, що подальші зусилля на досягнення згоди в межах проце-
дури медіації більше себе не виправдовують, або про немож-
ливість залучення третіх осіб, якщо спір стосується прав та за-
конних інтересів цих осіб – з дня отримання сторонами такої 
заяви»4. Зазначені положення і визначають порядок та момент 
припинення договору про проведення медіації5.

______________________________________________

1 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 
2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Official 
Journal of the European Union, L 136, 24.5.2008, p. 3–8. URL : http://data.
europa.eu/eli/dir/2008/52/oj (дата звернення: 01.10.2020).

2 Alternative dispute resolution: mediation and conciliation: Law Reform 
Commission report. URL : www.lawreform.ie/_fileupload/reports/r98adr.pdf 
(дата звернення: 01.10.2020).

3 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.

4 Проект Закону України «Про медіацію» реєстрац. № 3665 від 17.12.2015. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата 
звернення: 01.10.2020).

5 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 27.
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Іншим цікавим аспектом договірних відносин у сфері ме-
діації є порядок та юридичні наслідки відмови однієї зі сторін 
від договору про проведення медіації. З одного боку, наріжни-
ми принципами медіації є добровільність та самовизначеність 
сторін, а примус та добровільність є несумісними речами. 
З іншого, відмова від виконання зобов’язання та належно-
го виконання договору, навіть на основі твердження про не-
обхідність захисту прав у судовому порядку, суперечить одно-
му з основних принципів зобов’язального права – pacta sum 
servanda. Зокрема, стаття 629 Цивільного кодексу України пе-
редбачає, що «договір є обов’язковим для виконання сторо-
нами». Тому вважаємо, що у договорі про проведення медіації 
слід передбачати відповідальність сторони за односторонню 
немотивовану відмову від договору, зокрема компенсацію ви-
трат іншої сторони на організацію процедури медіації (до цих 
витрат слід відносити не тільки безпосередньо оплату послуг 
медіатора, а й оплату послуг фахівців, які готували документи 
для процесу медіації, оплату оренди приміщення для прове-
дення медіації тощо)1.

Відшкодування шкоди, завданої сторонам унаслідок не-
якісного надання послуг з медіації, повинно здійснюватися у 
порядку, передбаченому Цивільним законодавством України. 
Визначення підстав цивільно-правової відповідальності меді-
атора у договорі вважаємо недоцільним, адже це може обмеж-
ити права та інтереси сторін спору2.

Аналіз судової та медіаційної практики іноземних держав 
свідчить, що до необхідних елементів договору про медіацію 
також можна відносити положення про правову природу уго-
ди про результати медіації, за умови, що правова система дер-
жави передбачає спрощений порядок приведення медіацій-
них угод до виконання3.

Договір про проведення медіації є тристоронньою угодою 
про зобов’язання сторін провести процедуру медіації щодо пев-
них спірних правовідносин із визначенням процедурних прав 
та обов’язків сторін4. Тому І. О. Турчак зазначає, що у договорі, 
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа і зміст договору про проведення медіації. 
Право і суспільство. 2018. № 1. Ч. 1. С. 28.

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
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окрім визначення сторін договору, слід передбачити умови 
про строки та місце проведення медіації, про порядок та фор-
му оплати послуг медіатора та відшкодування витрат на під-
готовку та проведення медіації, а також про мову медіаційно-
го процесу та залучення перекладача у разі потреби, тощо1.

Стаття 22 проєкту Закону України «Про медіацію» від 
04.06.2020 № 3504-1 передбачає, що договір про проведення 
медіації укладається у письмовій формі між медіатором (ме-
діаторами) і сторонами конфлікту (спору).

У договорі про проведення медіації зазначаються: 1) дата 
і місце укладення договору; 2) відомості про медіатора (ме-
діаторів) та сторони медіації; 3) строки та місце проведення 
медіації; 4) мова проведення медіації; 5) предмет конфлікту 
(спору); 6) права та обов’язки учасників медіації; 7) правила 
проведення медіації; 8) умови та порядок оплати винагороди 
медіатора (медіаторів) та  відшкодування витрат на організа-
цію та проведення медіації; 9) умови конфіденційності медіа-
ції та наслідки їх недотримання учасниками медіації; 10) від-
повідальність медіатора (медіаторів) та сторін медіації за по-
рушення умов договору про проведення медіації; 11) порядок 
та підстави припинення медіації; 12) інші умови, визначені 
медіатором (медіаторами) та сторонами медіації2.

Таким чином, науковці дають таку характеристику догово-
ру про проведення медіації: 1) консенсусний характер; 2) тер-
мін дії визначається відповідно до вимог цивільно-правових 
правочинів; 3) письмова форма; 4) багатосторонність. Попри 
це, відзначають спеціальну договірну конструкцію та наяв-
ність спеціальної мети – вирішення спору. «Що стосується на-
пряму дій, юридичної мети цієї угоди, то цей договір є цілком 
(повністю) незалежним»3.

______________________________________________

1 Турчак І. О. Договірні відносини у медіації. Науково-інформаційний вісник 
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 
Серія Право. 2017. № 3 (15). С.178.

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Амеліна А. С., Колокольна Н. С. Медіаційні угоди (договори) щодо вирішен-
ня сімейних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. 
С. 100. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/27.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
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2. Наступний етап має на меті ознайомлення учасників 
з процедурою медіації, її принципами, правилами та визначен-
ням мети її проведення. Можемо вважати цей етап вступним1.

3. Основний чи базовий етап – висловлення сторін щодо 
суті конфлікту та чітка фіксація ключових проблем, які потре-
бують розв’язання. Саме тут вагомою є роль медіатора, яка по-
лягає у побудові діалогу між сторонами. Медіатор виступає 
своєрідним модератором спору, завдання якого полегшити та 
спростити комунікацію між сторонами з метою направлення її 
у конструктивне русло для якнайшвидшого досягнення мети 
медіації – забезпечення інтересів сторін у спорі2.

4. Робота медіатора індивідуально з кожною зі сторін 
з метою виявлення реальних інтересів та бажаних шляхів 
розв’язання конфлікту.

5. Обговорення проблеми на основі інформації, зібраної 
та опрацьованої на попередніх етапах, та формулювання взає-
мовигідних варіантів вирішення конфлікту.

6. Підсумковий етап, результатом якого є підписання до-
кументу, який відображає досягнуте рішення та план дій для 
його впровадження із встановленням часових та меж відпові-
дальності кожної зі сторін за виконання погодженого плану 
розв’язання конфлікту3.

3 листопада 2016 року Верховною Радою України при-
йнято за основу проект Закону України «Про медіацію» (ре-
єстр. № 3665)4, та, на жаль, ані законопроект № 3665, ані аль-
тернативний йому проект Закону про медіацію № 3665-1 від 
29.12.2015 р.5 не врегульовують питання, пов’язані із коштами 
______________________________________________

1 Турчак І. О. Договірні відносини у медіації. Науково-інформаційний  вісник 
Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 
Серія Право. 2017. № 3 (15). С.178.

2 Там само. С.179.
3 Там само.
4 Проект Закону України «Про медіацію» за реєстраційним номером 3665 від 

17 грудня 2015 р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL : http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463. (дата звернення: 
01.10.2020).

5 Проект Закону України «Про медіацію» за реєстраційним номером 3665-1 
від 29 грудня 2015 р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL : http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620. (дата звернення: 
01.10.2020).
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медіації (витратами, котрі виникають за проведення процеду-
ри медіації)1. Не вирішено це питання і в проєкті Закону Украї-
ни «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-12.

У законодавстві Польщі аспекти, пов’язані із коштами ме-
діації, регулюються низкою нормативно-правових актів, зо-
крема, Цивільно-процесуальним кодексом Польщі3, Зако-
ном «Про судові кошти в цивільних справах»4, а також Роз-
порядженням Міністра юстиції «Щодо розміру винагороди 
ме діатора та витрат, які підлягають поверненню, у цивільному 
судочинстві» від 20 червня 2016 р.5.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону «Про судові кошти в ци-
вільних справах», судові кошти формуються з оплат і витрат, 
а, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 5 цього ж Закону, до витрат на-
лежать, зокрема, кошти медіації, проведеної внаслідок скеру-
вання судом сторін на медіацію. Аналогічна норма закріплена 
і в § 1 ст. 981 ЦПК Польщі, котрий передбачає, що до необхід-
них витрат цивільного процесу належать і витрати, пов’язані 
із медіа цією, проведеною внаслідок скерування судом на неї 
сторін6.

______________________________________________

1 Воробель У. Б. Правове регулювання витрат, пов’язаних з проведенням 
процедури медіації у цивільних справах, за законодавством Польщі: Адап-
тація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретич-
ні та практичні аспекти : матеріали III Всеукраїнської за міжнародною 
участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 25–26 травня 2018 
року). Полтава : Россава. 2018. С. 59.

2 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego z dnia, 
Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 01.10.2020).

4 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. 
U. 2005 nr 167 poz. 1398. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20051671398 (дата звернення: 01.10.2020).

5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w 
postępowaniu cywilnym, Dz. U. 2016 poz. 921. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921 (дата звернення: 01.10.2020).

6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego z dnia, 
Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 01.10.2020).
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Якщо ж провадження у цивільній справі було відкрите 
протягом трьох місяців від дня завершення медіації, котра 
не завершилась укладенням медіаційної угоди, або впродовж 
трьох місяців від дня набрання чинності ухвали про відмову 
у затвердженні судом медіаційної угоди, то до необхідних ви-
трат процесу зараховуються також витрати, пов’язані зі про-
веденням процедури медіації, у розмірі, що не перевищує чет-
вертої частини суми, яка оплачується особою при поданні зая-
ви до суду (§ 2 ст. 981 ЦПК Польщі)1.

Слід звернути увагу на те, що польський законодавець 
звільняє заявника від обов’язку оплати судового збору за по-
дання заяви про затвердження медіаційної угоди. Адже, від-
повідно до п. 9 ч. 1 ст. 95 Закону «Про судові кошти в цивіль-
них справах», за заяву про затвердження угоди, укладеної в 
результаті медіації, котра проведена на підставі договору про 
медіацію, оплата не стягується2.

Не стягується оплата (судовий збір) за надання вико-
навчої сили медіаційній угоді, укладеної в процесі медіації, 
яка проведена в результаті скерування судом на неї сторін 
(п. 1 ст. 71 «Про судові кошти в цивільних справах»)3.

Розмір винагороди медіатора, а також компенсація витрат 
під час медіації регулюються розпорядженням Міністра юсти-
ції «Щодо розміру винагороди медіатора та витрат, які підля-
гають поверненню, у цивільному судочинстві» від 20 червня 
2016 р. Слід звернути увагу на те, що норми цього розпоря-
дження застосовуються у тих випадках, коли, по-перше, медіа-
ція була проведена в результаті скерування судом на неї сторін, 
а, по-друге, лише у цивільних справах, оскільки у випадку про-
ведення медіації на підставі договору про медіацію сторони та 
медіатор самі врегульовують питання винагороди остатньо-
го, а також компенсацію понесених ним в ході медіації витрат4. 
______________________________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego z dnia, 
Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=wdu19640430296 (дата звернення: 01.10.2020).

2 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. 
U. 2005 nr 167 poz. 1398. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20051671398 (дата звернення: 01.10.2020).

3 Там само.
4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 

wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w 
postępowaniu cywilnym, Dz. U. 2016 poz. 921. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921 (дата звернення: 01.10.2020).
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Що ж стосується кримінальних справ, то розмір винагороди 
та компенсація витрат медіатора, здійснених під час медіації, 
передбачено окремим нормативно-правовим актом, а саме – 
розпорядженням Міністра юстиції «Про внесення змін до по-
станови про розмір та спосіб розрахунку витрат казначейства 
в кримінальному судочинстві» від 11 січня 2012 р.1.

Отож, відповідно до § 2 розпорядження Міністра юсти-
ції «Щодо розміру винагороди медіатора та витрат, які підля-
гають поверненню, у цивільному судочинстві» від 20 червня 
2016 р., у справах майнового характеру винагорода медіатора 
становить 1 % від ціни позову (вартості предмета спору), але 
не менше 150 злотих і не більше 2 000 злотих за увесь про-
цес медіації. У справах щодо майнових прав, в яких вартість 
предмету спору неможливо визначити, а також у справах про 
немайнові права винагорода медіатора за проведення медіа-
ційного провадження становить: за перше засідання 150 зло-
тих, а за кожне наступне – 100 злотих, однак загалом не більше 
450 злотих2.

Поверненню підлягають задокументовані та необхідні 
витрати медіатора, пов’язані з проведенням медіації, для по-
криття витрат на: 1) поїздки – у розмірі та на умовах, зазна-
чених у положеннях про розмір та умови нарахування коштів, 
що виплачуються працівникам, котрі працюють у держав-
них органах влади чи органах місцевого самоврядування, для 
ділових поїздок; 2) оренду приміщення, необхідного для про-
ведення медіації, у розмірі, що не перевищує 70 злотих за одну 
зустріч; 3) кореспонденцію, у сумі, що не перевищує 30 зло-
тих (§ 3 розпорядження Міністра юстиції «Щодо розміру ви-
нагороди медіатора та витрат, які підлягають поверненню, 
у цивільному судочинстві» від 20 червня 2016 р.). Окрім цього, 

______________________________________________

1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu 
Państwa w postępowaniu karnym, Dz. U. 2012 poz. 62. URL : http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000062 (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w 
postępowaniu cywilnym, Dz. U. 2016 poz. 921. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921 (дата звернення: 01.10.2020).
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розпорядження гарантує медіатору право на винагороду на-
віть і у тому випадку, коли сторони спору були скеровані су-
дом на медіацію, однак не розпочали її. У цьому разі медіатору 
належить право на компенсацію витрат у розмірі, що не пере-
вищує 70 злотих (§ 4 розпорядження Міністра юстиції «Щодо 
розміру винагороди медіатора та витрат, які підлягають по-
верненню, у цивільному судочинстві» від 20 червня 2016 р.1)2.

§ 3.2.5. Рішення за результатами медіації 
та його виконання 

У наукових, прикладних та нормативно-правових дже-
релах застосовуються різні терміни, що описують правочин, 
який укладається сторонами спору у випадку результативно-
го завершення процедури медіації.

У проекті Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 
№ 36653 щодо регулювання договірних відносин у сфері медіа-
ції вжито термін «договір за результатом медіації», в альтер-
нативному законопроекті від 29.12.2015 № 3665-14 – термін 
«угода за результатами медіації», у Державному стандарті со-
ціальної послуги посередництва (медіації) паралельно засто-
совано термін «медіаційна угода (угода про примирення)». 
У наукових джерелах найчастіше йдеться про медіаційні уго-
ди, угоди про врегулювання спору, угоди про результати 

______________________________________________

1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie 
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w 
postępowaniu cywilnym, Dz. U. 2016 poz. 921. URL : http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921 (дата звернення: 01.10.2020).

2 Воробель У. Б. Правове регулювання витрат, пов’язаних з проведенням 
процедури медіації у цивільних справах, за законодавством Польщі. Адап-
тація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретич-
ні та практичні аспекти : матеріали III Всеукраїнської за міжнародною 
участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 травня 2018 
року). Полтава : Россава. 2018. С. 59−61.

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 року № 3665. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 29.12.2015 року № 3665-1. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620 (дата 
звернення: 01.10.2020).
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медіації тощо, що, найімовірніше, є варіантами перекладу 
англійських термінів mediation agreement, mediated settlement 
agreement1.

Н. А. Мазаракі вважає, що поняття договору є переважно 
цивілістичним терміном та у сфері медіації його доцільно ви-
користовувати для опосередкування організаційних відносин 
(договір про проведення медіації), а з огляду на це, завдяки 
досягнутому сторонами спору компромісу, можна врегульову-
вати широкий спектр відносин, тому такий правочин доціль-
но називати «угодою». У зв’язку з чим вона зазначає, що най-
більш прийнятними термінами щодо правочину, який уклада-
ється сторонами спору за результатами процедури медіації, 
є «медіаційна угода» та «угода про результати медіації». При 
цьому останній термін, з огляду на його описовий характер, 
на погляд науковця, на етапі становлення медіації вбачається 
більш доцільним2. На нашу ж думку, доцільно вживати термін 
«медіаційна угода» як більш характерний цій процедурі.

На думку Л. І. Бурової, медіаційна угода – це письмовий 
документ, в якому виражається воля сторін щодо урегулювання 
конфлікту та в якому передбачаються умови задоволення 
вимог сторін. Таким чином, медіаційна угода дає можливість 
вичерпати конфлікт, а також відшкодувати як моральну, так і 
матеріальну шкоду, завдану правопорушенням3.

А. Г. Бортнікова зазначає, що медіаційна угода – це дво/
багатосторонній договір, сторони якого мають взаємні права 
та обов’язки, за домовленістю яких вони можуть установлю-
ватися, змінюватися або припинятися4.

Слід зазначити, що проєкт Закону України «Про медіацію» 
від 04.06.2020 № 3504-1, поданий Клочком А. А., Плачковою Т. М. 
та іншими народними депутатами України, встановлює, 

______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 35−36.

2 Там само. С. 36.
3 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 

Випуск 18. С. 58.
4 Бортнікова А. Г. Медіаційна угода, укладена за результатами вирішення 

публічно-правового спору в рамках позасудової медіації. Актуальні проб-
леми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Том 2. С. 78.
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що медіаційна угода – це угода сторін медіації про спосіб уре-
гулювання конфліктів (спорів), які виникли або можуть ви-
никнути між сторонами у зв’язку з будь-якими правовідноси-
нами, незалежно від того, чи мають такі правовідносини дого-
вірний характер або ні, за допомогою медіації. Медіаційна уго-
да може бути укладена як медіаційне застереження в догово-
рі або як окрема письмова угода (п. 5 ч. 1 ст. 1законопроєкту)1. 
Як бачимо, під поняттям «медіаційна угода» фактично йдеть-
ся про договір про проведення медіації.

Медіаційна угода закріплює права та обов’язки сторін, що 
дає змогу вичерпати конфлікт та попередити його повторне 
виникнення2.

Цю угоду можна вважати стабільною, коли в ній наявні 
такі складові:

1) процедурне задоволення – сторони, незалежно від ходу 
виконання угоди, готові надалі використовувати ту ж модель 
переговорного процесу в подібних обставинах;

2) психологічне задоволення – учасники переговорів 
не відчули морального навантаження;

3) задоволення по суті – його ступінь залежить від того, 
наскільки адекватно вирішені всі проблеми і наскільки 
формальні пункти угоди забезпечують реальне задоволення 
інтересів3.

У праві багатьох зарубіжних країн угоди, укладені в рам-
ках приватної медіації, розглядаються як договори цивільно-
правового характеру, на які поширюються загальні вимоги 
матеріального законодавства про двосторонні угоди і, зокре-
ма, про мирові угоди (наприклад, Італія, Франція, Німеччина). 
Що стосується угод, укладених за результатами судової ме-
діації, то тут можливо декілька варіантів. Зокрема, такі угоди: 

1) розцінюються як цивільно-правові угоди (переваж-
но в країнах загального права); в цьому випадку підставою 
______________________________________________

1 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 
Випуск 18. С. 57.

3 Лукьяновская О. В., Мельниченко Р. Г. Основы юридической конфликтоло-
гии и медиации. Волгоград : Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. С.86; Бурова Л. І. 
Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. Випуск 18. 
С. 57.
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для припинення провадження у справі буде, приміром, спря-
моване в суд сповіщення про укладення медіаційної угоди (Ка-
нада, Онтаріо);

2) прирівнюються до судового рішення (скажімо, у 
Словенії);

3) розглядаються як судова мирова угода процесуаль-
ної природи. Відповідно, така угода підлягає ухваленню су-
дом і тільки після цього набуває юридичної сили (напри-
клад, у Фінляндії, Румунії)1.

Якщо брати за основу «кла-
сичну» угоду про результати 
ме діації – таку, що виникла зі 
спірних цивільно-правових від-
носин, була укладена сторона-

ми спору без передачі спору на судовий розгляд та становить 
цивільно-правовий правочин, спрямований на встановлення, 
зміну чи припинення прав та обов’язків сторін, такий вид ме-
діаційної угоди може врегульовуватися нормами цивільного 
законодавства щодо зобов’язального права (як-от про припи-
нення зобов’язання, про передання відступного, про зараху-
вання зустрічних вимог, про прощення боргу тощо). У випадку 
недотримання сторонами взятих на себе зобов’язань захист 
прав сторін буде здійснюватися у порядку, передбаченому 
цивільним законодавством2.

Слід погодитися з думкою Г. О. Огренчук, яка зазначає 
таке: «щодо правової природи медіаційної угоди, то у разі ви-
рішення спору із застосуванням медіації до порушення спра-
ви у порядку цивільного судочинства вона буде звичайним 
цивільно-правовим договором, який залежно від предмета ме-
діації або створюватиме певні правовідносини, або змінюва-
тиме чи припинятиме чинні», тоді як після початку розгляду 
справи у суді така угода повинна мати статус, що аналогічний 

Медіаційна угода, 
укладена без передачі спору 

на судовий розгляд

______________________________________________

1 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М. : Инфо-
тропик Медиа, 2011. С. 126; Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. 
Часопис цивілістики. 2015. Випуск 18. С. 57.

2 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 36.
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мировій угоді1. Саме таке положення міститься у частині 5 
статті 27 Закону «Про медіацію» Республіки Казахстан, де за-
значається, що «угода про врегулювання спору, досягнута сто-
ронами під час проведення медіації в ході цивільного процесу, 
негайно направляється судді, у провадженні якого перебуває 
цивільна справа. Угода про врегулювання спору затверджуєть-
ся судом у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним 
кодексом Республіки Казахстан»2.

Угода про результати медіації має консенсуальний харак-
тер, але деякими науковцями висловлюються думки, що мо-
жуть бути випадки набуття нею реального характеру (напри-
клад, угода набуває чинності після передання майна, а при 
включенні умови про надання відступного права, чи залежить 
від розпорядчого правочину)3.

Для того, щоб зрозуміти сутність медіаційної угоди, необ-
хідно дослідити її основні елементи: 

1. Мета – зміна чи припинення спірних правовідносин, 
охорона та захист інтересів сторін угоди, завершення чи про-
довження подальшої співпраці сторін. 

2. Медіаційна угода відрізняється за змістом від будь-яких 
інших цивільно-правових правочинів, адже вона відображає 
характер, особливості процедури та принципи медіації. Мож-
на стверджувати, що зміст угоди про результати медіації утво-
рюють взаємні права та обов’язки, які: 1) узгоджені сторона-
ми; 2) спрямовані на вирішення спору; 3) не суперечать зако-
нам України, інтересам держави і суспільства, його моральним 
засадам4.

3. У визначенні предмета угоди про результати медіа-
ції слід погодитися з такою позицією: «Предмет угод, укладе-
них в результаті застосування альтернативних методів вирі-
шення спорів, може варіюватися від дуже вузького (визнання 

______________________________________________

1 Шеремет А. Законодавче регулювання медіації в Україні: аналіз проєкту 
Закону України «Про медіацію». Підприємництво, господарство і право. 
2020 № 11. С. 54.

2 Там само.
3 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 36.

4 Там само.
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невідповідності якості товару, підтвердженої висновком 
експерта, і поставка товару відповідної якості у визначений 
сторонами термін або відшкодування сплаченої за неякісний 
товар ціни) до дуже широкого (наприклад, припинення чин-
ного зобов’язання новацією)»1. Також предметом медіаційної 
угоди можуть бути питання не тільки правового характеру, 
як-от вибачення однієї зі сторін2.

4. Проект Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 
№ 36653, на відміну від альтернативних законопроектів, не ви-
значає істотних умов угоди про результати медіації. Проте ана-
ліз шаблонів таких угод на інтернет-сайтах медіаторських ор-
ганізацій, теоретичних досліджень та зарубіжної судової прак-
тики щодо примусового виконання медіаційних угод дає змо-
гу припустити, що до істотних умов такої угоди слід відноси-
ти: 1) узгоджені обов’язки сторін, умови та строк їх виконан-
ня; 2) істотні умови, специфічні для використаних в угоді до-
говірних конструкцій4.

Відповідно до ст. 25 проєкту Закону України «Про медіа-
цію» від 04.06.2020 № 3504-1, у разі врегулювання конфлік-
ту (спору) за результатами проведення медіації сторони ме-
діації укладають у письмовій формі та підписують відповідну 
угоду. Угода за результатами медіації повинна містити спільне 
рішення сторін медіації про врегулювання конфлікту (спору) 
та є обов’язковою для виконання сторонами. Угода за резуль-
татами медіації, укладена сторонами медіації у письмовій фор-
мі, повинна містити відомості про:

1) дату і місце укладення угоди;
2) сторони медіації та їх представників;

______________________________________________

1 Гайдаенко-Шер Н. Альтернативные механизмы разрешения споров как 
инструмент формирования благоприятной среды для предприниматель-
ской деятельности. Москва : ИНФРА-М, 2016. С. 148.

2 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 36−37.

3 Проект Закону України «Про медіацію» реєстрац. № 3665 від 17.12.2015. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата 
звернення: 01.10.2020).

4 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 37.
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3) медіатора (медіаторів), договір про проведення медіа-
ції, вжиті в процесі медіації заходи;

4) узгоджені сторонами медіації зобов’язання, способи 
та строки їх виконання, а також наслідки їх невиконання або 
нена лежного виконання;

5) інші умови, визначені сторонами медіації.
5. У науковій літературі зазначається, що форма угоди 

про результати медіації має бути письмовою, що забезпечить 
її дійсність1, та повинна бути підписана сторонами і медіато-
ром2. Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 
№ 3504-1 також передбачає, що угода за результатами медіа-
ції, укладена сторонами медіації у письмовій формі, може бути 
підписана медіатором (медіаторами)3.

У разі використання у медіаційній угоді договірних кон-
струкцій чи врегулювання правовідносин, які за українським 
законодавством вимагають нотаріального посвідчення або 
державної реєстрації, зазначене має бути відображено у від-
повідній кваліфікованій письмовій формі медіаційної угоди4.

Підпис медіатора на медіаційній угоді є її невід’ємним еле-
ментом, який засвідчує додержання сторонами встановлених 
вимог медіації, розуміння ними сутності та значення угоди, 
відповідність угоди законам України, інтересам держави і сус-
пільства, його моральним засадам. Вважаємо, що доцільно за-
кріпити на законодавчому рівні необхідність засвідчення ме-
діатором угоди за результатами медіації5.

Дискусійними залишаються питання про обсяги та ступінь 
контролю медіатором змісту та умов угоди за результатами 
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 37.

2 Мамницький В. Ю., Белей О. В., Дулепа В. П. Медіація в цивільному проце-
сі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2019. № 3. С. 63.

3 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).

4 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 37.

5 Там само.
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медіації, зважаючи на те, що сторони можуть не мати до-
статніх юридичних знань та досвіду в укладанні таких угод. 
Ст. 8 проекту Закону України «Про медіацію» від 17.12.2015 
№ 36651 перед бачає, що «медіатор має право надавати сторо-
нам ме діації консультації виключно щодо порядку проведен-
ня медіації та фіксування її результатів». Згідно з принципом 
самовизначення сторін медіації остаточні рішення прийма-
ються виключно сторонами медіації2.

6. Правом підписання медіаційної угоди наділяються сто-
рони спору – фізичні особи, що мають правоздатність, та юри-
дичні особи (право на підпис доцільно підтверджувати відпо-
відною довіреністю). Також при підписанні медіаціної угоди 
справедливим буде застосування положень Цивільного кодек-
су України про представництво, але це стосується тільки сто-
рін спору, медіатора можна замінити іншим медіатором (поря-
док зазвичай установлюється правилами медіаторської орга-
нізації або договором про проведення медіації)3.

7. До медіаційної угоди застосовуються норми цивільного 
законодавства щодо недійсності правочинів (недотримання 
письмової форми, вада волі, порушення інтересів третіх осіб, 
суперечність нормам права тощо)4.

8. З огляду на правову природу медіаційної угоди як 
цивільно-правового правочину, захист прав, порушених у ре-
зультаті невиконання або неналежного виконання медіацій-
ної угоди, здійснюється способами, передбаченими цивільним 
законодавством. Медіаційна угода має виконуватися на осно-
ві принципу добровільності та добросовісності сторін, прин-
ципу pacta sunt servanda, а при недотриманні однією зі сто-
рін медіаційної угоди її положень інша сторона має застосу-
вати засоби захисту прав та інтересів, передбачених главою 3 
Цивільного кодексу України, зокрема звернутися до суду. 

______________________________________________

1 Проект Закону України «Про медіацію» реєстрац. № 3665 від 17.12.2015. 
URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 
(дата звернення: 01.10.2020).

2 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 37.

3 Там само.
4 Там само.
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Водночас останнє по суті перекреслює практично всі пере-
ваги медіації як альтернативного, позасудового методу ви-
рішення спорів. Відсутність законодавчих засобів ґарантуван-
ня виконання медіаційної угоди, спрощеного порядку при-
ведення її у виконання значно знижує затребуваність та по-
пит на ме діацію. Юридична сила медіаційної угоди по-різному 
врегульо вується законодавствами іноземних держав1.

Правниче письменство рясніє міркуваннями про відне-
сення медіаційної угоди до спеціальної договірної конструк-
ції. Так, на думку М. Г. Владимирової, медіаційна угода виконує 
лише роль загальної форми для всіх передбачених у ній ак-
тів. Для спеціальних договірних конструкцій характерно, що 
вони, не змінюючи істоти базового договору, можуть зміню-
вати дію окремих правил. З огляду на це, дослідниця вважає, 
що медіа ційна угода охоплює різні дії єдиною метою – необ-
хідністю врегулювати конфлікт – і не зачіпає правил здійснен-
ня окремих угод (дій), які до неї входять. Із цього повинен бути 
зроблений висновок, що, з точки зору класифікації договорів, 
за характером скоєних дій медіаційна угода – за загальним 
правилом – не є самостійним договором, не утворює особли-
вого виду цивільно-правових договорів2. Проте «це не позбав-
ляє таку угоду юридичного значення, оскільки вона має влас-
ну правову мету, а ті що входять до складу її предмета, окремі 
дії набувають правового змісту лише за умови відповідності 
їй (припинення) спору»3.

Слід погодитися з наведеним зауваженням та підтримати 
точку зору М. Г. Владимирової щодо можливості набуття ме-
діаційною угодою будь-якої форми та в силу волевиявлення 
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 37.

2 Владимирова М.О. Медиативное соглашение в системе гражданско-
правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Самар. гос. 
эконом. ун-т, Сарат. гос. юрид. акад. Казань, 2014. С. 129.

3 Бортнікова А. Г. Медіаційна угода, укладена за результатами вирішен-
ня публічно-правового спору в рамках позасудової медіації. Актуаль-
ні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Том 2. С. 79; Владими-
рова М. О. Медиативное соглашение в системе гражданско-правового ре-
гулирования : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Самар. гос. эконом. ун-т, 
Сарат. гос. юрид. акад. Казань, 2014. С. 139.
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сторін можливості укладення угоди за будь-яких умов. Забез-
печується це тим, що мета договору – це та основна мета, для 
досягнення якої укладається договір, а не той конкретний ре-
зультат, який випливає з волевиявлення сторін. А мета медіа-
ційної угоди – припинення спору, конфлікту, повернення сто-
рін у правовідносини, коли жодна зі сторін не порушує пра-
ва іншої, і конфлікт ліквідовано1. Як справедливо вказує нау-
ковиця, «наявність мети ліквідації спору не перешкоджає іс-
нуванню проміжних (приватних) цілей – сплати частини бор-
гу перенесення терміну поставки і т. д., тобто такі дії можуть 
оцінюватися в цьому разі як частини (елементи) загального 
предмета медіаційної угоди. Важливіше, щоб вони забезпечу-
вали єдність результату»2.

Проте справедливим є бажання сторони мати правові га-
рантії дотримання іншою стороною спору взятих на себе 
зобов’язань, особливо у випадку, коли передбачається поетап-
не виконання медіаційної угоди. Однією з таких гарантій може 
бути спеціальний правовий статус медіаційної угоди, відмін-
ний від правового статусу звичайного цивільно-правового 
правочину, як-от прискорений порядок приведення угоди 
у виконання шляхом видання судового наказу3.

Актуальним є питання співвід-
ношення медіаційної та мирової 
угод. У науковій літературі ці ін-
ститути пропонують розмежову-
вати за такими критеріями.

1. Правова природа. Правова природа угоди про результати 
медіації залежить від певних чинників: характеру спірних пра-
вовідносин, моменту укладення угоди (до чи після передачі 
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Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 15.

Співвідношення 
медіаційної та мирової 

угод



240

спору на розгляд суду), обраної сторонами моделі медіації.
Дослідники вирізняють також такі види медіаційних угод: 
1) повні та часткові медіаційні угоди (коли сторони не мо-
жуть дійти згоди щодо врегулювання абсолютно всіх аспек-
тів їх спору); 2) попередні та умовні угоди (призначення попе-
редньої угоди полягає в ознайомленні з нею всіх заінтересо-
ваних осіб, обговорення, зокрема, з адвокатами до підписан-
ня основної угоди; попередня угода може підписуватися, коли 
у процедурі медіації бере участь особа, не уповноважена ухва-
лювати рішення щодо спору (під умовною угодою розуміють 
проект основної угоди); 3) проміжні угоди (укладаються для 
прийняття негайних рішень щодо окремих аспектів спору, на-
приклад, призупинення звернення стягнення на заставлене 
майно, зобов’язання не звертатися до офіційних органів для 
вирішення спору)1.

У цьому контексті спірною вважаємо думку, що у ролі ме-
діаційної угоди може бути сукупність угод, метою укладення 
яких є вирішення певного спору, адже мета медіації досягаєть-
ся саме шляхом укладення кінцевої угоди, якою змінюються 
чи припиняються спірні правовідносини2.

Л. І. Бурова визначає медіаційну угоду як «письмовий до-
кумент, в якому виражається воля сторін щодо виходу з кон-
флікту та в якому передбачаються умови задоволення вимог 
сторін». При цьому науковець підкреслює, що це і акт саморе-
гуляції, і документ, і юридичний факт3. А. Н. Кузбагаров слуш-
но зазначає, що, хоча згідно з принципом свободи договору 
угоду в матеріальних відносинах можна назвати по-різному 
(позасудовою, досудовою тощо), але це не змінює її суті як зви-
чайного цивільно-правового договору4.

Щодо правової природи мирової угоди, то, незважаючи на 
дослідженість цього питання, воно все ж спричиняє дискусії. 
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 36.

2 Там само.
3 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 

Випуск 18. С. 57.
4 Кузбагаров А. Н. Примирение сторон по конфликтам частноправового ха-

рактера : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.15. СПб., 2006. С. 96.
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Вона розглядається як цивільно-правова угода1, як розпоряд-
ча процесуальна дія учасників цивільного судочинства2 та як 
міжгалузева категорія3. Останній підхід, на думку М. П. Куче-
рова, є найбільш вдалим і відображає двоїсту природу інсти-
туту мирової угоди як юридичного факту як матеріального, 
так і процесуального характеру4.

Хоча в доктрині права існують певні відмінності у розу-
мінні правової природи мирової угоди, проте науковці пого-
джуються з тим, що мирова угода набуває правового значен-
ня тільки після процесуального затвердження судом, тоді 
як висновки медіаційної угоди мають матеріально-правові 
і процесуально-правові наслідки без затвердження (виняток 
становлять моделі судової медіації в окремих країнах, де на за-
конодавчому рівні встановлено обов’язок затвердження такої 
угоди в судовому порядку)5.

2. Мета та предмет. Відповідно до ст. 207 ЦПК України, 
мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання 
спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише 
прав та обов’язків сторін. А метою медіаційної угоди є «зміна 
чи припинення інтересів сторін, завершення чи продовження 
подальшої співпраці сторін»6.

І якщо мета на перший погляд у цих угод подібна, то саме 
за предметом вони суттєво різняться, оскільки у медіацій-
ній угоді він може сягати за правове поле відносин, включа-
ти особистісні аспекти (приміром, взаємні вибачення сторін, 
допомога в обробітку землі, встановленні паркану, допомога 

______________________________________________

1 Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсуднос-
ти, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое со-
глашения / М. А. Рожкова, Н. Г. Елисеев, О. Ю. Скворцов; под ред. М. А. Рож-
ковой. Mосква : Статут, 2008. С. 440−448.

2 Моисеев С. В. Принцип диспозитивности арбитражного процесса : авто-
реф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001. 21 с.

3 Лазарев С. В. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве : ав-
тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 11.

4 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 84.

5 Там само.
6 Мазаракі Н. А. Правова природа та зміст угоди про результати медіації. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 
2018. Випуск 48. Том 1. С. 36.
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у відновленні межі і т. д.), а предмет мирової угоди перебуває 
винятково в правовій площині1.

3. Зміст медіаційної угоди становить взаємні зобов’язання, 
які добровільно беруть на себе сторони конфлікту, спрямова-
ні на його вирішення та такі, що не суперечать законам та ін-
тересам держави. С. І. Калашник підкреслює, що зміст медіа-
ційної угоди багато в чому залежить від вибраної моделі меді-
ації: в результаті оціночної медіації містить зобов’язання, мак-
симально наближені до судового рішення; в моделі розрахун-
кової медіації – взаємні поступки, або компроміс; у терапев-
тичній та класичній – рішення на кшталт «виграш-виграш»2.

Г. О. Огренчук слушно зазначає, що особливістю медіацій-
ної угоди, з огляду на специфіку процедури медіації, є враху-
вання, крім юридично значущих, і положень, пов’язаних з осо-
бистісними взаєминами сторін. Тому, враховуючи це, немож-
ливо встановлювати будь-які законодавчі обмеження щодо 
змісту такої угоди, а питання можливого порушення прав та 
інтересів однієї зі сторін чи третіх осіб у такій угоді потрібно 
вирішувати відповідно до норм цивільного законодавства3.

Важливим аспектом змісту медіаційної угоди є контроль 
умов з боку медіатора, а саме – на предмет їх відповідності ін-
тересам інших осіб4. Умови такої угоди не повинні суперечи-
ти моральності, імперативним нормам права, зачіпати права 
осіб, які не були присутніми на медіації. Забезпечення дотри-
мання цих вимог при укладенні угоди також є професійним 
обов’язком медіатора5.

Так, Дж. Сталберг та Л. Лав вважають, що контроль за ре-
зультатом, а саме змістовою частиною умов медіаційної уго-
ди, з боку посередника прямо порушує основоположний 
______________________________________________

1 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 84−85.

2 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : дис. ... 
канд. юр. наук : 12.00.15. Екатеринбург, 2010. С, 131−132.

3 Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні 
цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 
С. 134−135.

4 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 85.

5 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 
Випуск 18. С. 58.
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принцип нейтральності, і таке втручання в змістову части-
ну суперечить ідеї та сенсу цієї процедури. Хоча науковець за-
значає, що подібний контроль, з одного боку, є виправданим 
та ефективним, проте, з іншого – в результаті таких дій посе-
редника ця процедура не може називатися медіацією1.

М. П. Кучерова підтримує думку Дж. Сталберга та Л. Лав 
і вважає її абсолютно обґрунтованою та такою, що відповідає 
доктринальному сенсу процедури медіації та забезпечує до-
тримання принципів, покладених в її основу2.

Змістом мирової угоди також є взаємні зобов’язання сто-
рін для вирішення спору, проте вимоги та обмеження до зміс-
ту чітко регламентовані законодавством. На відміну від меді-
аційної угоди, мирова охоплює пункти про наслідки невико-
нання такого договору, зобов’язання в змісті угоди не можуть 
сягати за правові рамки, а змістова частина обов’язково підля-
гає подальшій перевірці та затвердженню3.

4. Юридичні наслідки. Оскільки медіація є досудовим спосо-
бом вирішення конфлікту, то її результат у вигляді медіаційної 
угоди не позбавляє жодну зі сторін права звернення до суду по 
захист своїх прав. Тоді як підписання сторонами мирової угоди 
в судовому процесі означає неможливість подальшого захис-
ту прав за предметом позову в судовому порядку. Відповідно 
до ч. 4 ст. 207 ЦПК України, «укладена сторонами мирова уго-
да затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої 
зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд 
цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі»4.

5. Суб’єктний склад підписання та погодження угод. 
Однією з відмінностей мирової угоди від медіації є наявність 
у процедурі медіації медіатора – особи, яка може допомагати 
сторонам медіації сформулювати зміст договору, згідно із до-
сягнутими домовленостями5.

______________________________________________

1 Stulberg J., Love L. The Middle Voice: Mediating Conflict Successfully. (2nd ed.). 
USA, Carolina: Academic Press, 2013. P. 130−131.

2 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 85.

3 Там само.
4 Там само.
5 Гончарова Г. С. Мирова угода та медіація: загальні риси та відмінності між 

ними. Право та інновації. 2013. № 4. С. 86.
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Медіаційна угода підписується сторонами конфлікту 
та медіатором, який засвідчує додержання вимог та процеду-
ри медіації, інформованість сторін про наслідки угоди, значен-
ня її суті та відповідність законодавству України, інте ресам 
держави та суспільства. Проте такий підпис посередника 
в жодному разі не є затвердженням змістовної частини уго-
ди, яка стосується взаємних зобов’язань сторін. Своєю чергою, 
мирова угода, що також укладається та підписується сторона-
ми правового спору, перевіряється та затверджується судом 
саме у змістовій частині. На відміну від медіатора, суд може 
відмовити у затвердженні, якщо встановить, що мирова угода 
охоплює положення, які порушують права сторін. Досить час-
тим у судовій практиці є факт відхилення мирової угоди суда-
ми через страх ризику допущення судової помилки в контек-
сті порушення прав сторін1.

Отже, головна відмінність медіаційної угоди від мирової 
угоди полягає в тому, що мирова угода набуває юридичної сили 
тільки після затвердження її судом, а медіаційна угода має са-
мостійний характер та не вимагає такого затвердження2.

6. Правова регламентованість процедури укладення та ви-
мог до угоди. Спеціальних вимог щодо змісту та порядку укла-
дення медіаційних угод у законодавстві України немає, тому, 
враховуючи договірну природу, до неї мають бути застосо-
вані всі вимоги цивільного законодавства щодо правочинів. 
Також, в укладенні та підписанні такої угоди ключовим є пи-
тання дотримання принципу добровільності медіації, зокре-
ма, в частині надання права сторонам на прийняття та відхи-
лення будь-яких умов угоди. У контексті цього С. І. Калашні-
кова зазначає, що добровільність медіації може розглядатися 
як вираження свободи договору3.

______________________________________________

1 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 85.

2 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 
Випуск 18 С. 58; Гончарова Г. С. Мирова угода та медіація: загальні риси та 
відмінності між ними. Право та інновації. 2013. № 4. С. 85; Кучерова М. Ме-
діаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів. Підприємни-
цтво, господарство і право. 2019. № 9. С. 86.

3 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции : дис. ... 
канд. юр. наук : 12.00.15. Екатеринбург. С. 31−32.
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Щодо мирової угоди, то, попри те, що вона також розгля-
дається як вид правочину, законодавством передбачена чітка 
та послідовна процедура її укладення, підписання та затвер-
дження, а також обмеження щодо змісту такого виду угоди1.

Підсумовуючи, зазначимо, що медіаційна угода має спіль-
ні риси з мировою угодою, але ці поняття, незважаючи на їхню 
беззаперечну перевагу перед судовим розглядом земельних 
спорів, не можна ототожнювати чи прирівнювати. Основни-
ми відмінностями медіаційної угоди від мирової є її самостій-
ність, незалежність змісту від оцінки та затвердження сторон-
німи суб’єктами, добровільність укладення та виконання без 
необхідності передбачення наслідків ухилення як реалізація 
доктринального сенсу процедури медіації, та врахування осо-
бистісних елементів2.

У науковій літературі формулюють такі основні критерії 
недійсності медіаційної угоди: 1) недотримання вимоги до 
форми договору; 2) наявність у ньому положень, що супере-
чать законам України, інтересам держави та суспільства, мо-
ральним принципам; 3) неможливість установлення суті, 
строків та умов виконання зобов’язань сторонами3.

Медіаційна угода не повинна містити положень, які супер-
ечать законам України, інтересам держави і суспільства, мо-
ральним засадам. У разі невиконання однією із сторін медіації 
взятих на себе зобов’язань за угодою за результатами медіації, 
інша сторона медіації має право звернутися до суду у встанов-
леному законодавством порядку (ч. 1-5 ст. 25 законопроєкту)4.

І останнє речення є тим каменем спотикання, який зни-
жує популярність медіації, адже можна припустити, що сус-
пільство більш схильне до імперативного врегулювання пра-
вового статусу медіаційної угоди та умов вирішення спору, 
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1 Кучерова М. Медіаціна та мирова угода при врегулюванні земельних спо-
рів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 86.

2 Там само.
3 Амеліна А. С., Колокольна Н. С. Медіаційні угоди (договори) щодо вирішен-

ня сімейних спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. 
С. 101. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/27.pdf (дата звернення: 01.10.2020).

4 Проєкт Закону України «Про медіацію» від 04.06.2020 № 3504-1. URL : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69023 (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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а не до віри у вірогідність уникнення довгого судового розгля-
ду через добросовісність іншої сторони спору. Водночас меді-
аційна угода може залишитися невиконаною через об’єктивні 
(істотні зміни в матеріальному становищі, інші економічні 
чинники, зміна керівництва чи власників юридичної особи, 
зміни в законодавстві, неякісне визначення умов і порядку ви-
конання зобов’язань у медіаційній угоді тощо) та суб’єктивні 
(зміна своєї позиції щодо вирішення спору) чинники. За таких 
умов звернення до суду є невідворотним, а медіація видаєть-
ся марнуванням часу, фінансових та інших ресурсів. Про важ-
ливість і доцільність передбачення в національному законо-
давстві спеціального механізму виконання угод, укладених 
за результатами медіації, свідчить міжнародне та наднаціо-
нальне законодавство. Так, приміром, у Директиві Європей-
ського Союзу про деякі аспекти посередництва (медіації) 
в цивільних і комерційних справах наголошується на наявнос-
ті правового механізму приведення у виконання медіаційних 
угод як чинника підвищення привабливості медіації1.

Л. І. Бурова зазначає, що оскільки медіаційна угода, насам-
перед, є видом цивільно-правового договору, постає питання 
щодо зобов’язання сторін до виконання умов угоди. Найбільш 
логічним убачається закріплення можливості нотаріального 
посвідчення медіаційної угоди і таким чином надання їй ви-
конавчої сили. У цьому випадку приватна медіація отримує 
органічне продовження і завершення в юрисдикційних орга-
нах – в органах нотаріату, при цьому дотримуються принципи 
як юрисдикційної, так і позаюрисдикційної діяльності. Крім 
того, такий порядок забезпечує послідовну реалізацію одно-
го з пріоритетних завдань розвитку медіації в нашій право-
вій системі, а саме – зниження навантаження на судову владу. 
Нотаріальне посвідчення медіаційної угоди є найпростішим 
і швидким способом забезпечення його виконання, впрова-
дження якого не вимагає докорінного реформування чинного 
законодавства2.

______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Виконання угоди укладеної за результатами медіації. Акту-
альні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 15.

2 Бурова Л. І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики 2015. 
Випуск 18. С. 58.
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Н. А. Мазаракі зазначає, що, якби обов’язкове приведен-
ня у виконання медіаційних угод було б ідеальним варіан-
том для правової та судової систем держави, то, найімовірні-
ше, відповідні норми вже б містилися в національних законо-
давствах. Але цей механізм усе ж таки нівелює деякою мірою 
такі переваги медіації, як добровільність, добросовісність і са-
мо визначеність сторін, а також конфіденційність медіаційно-
го процесу та угоди. Крім того, задекларовані принципи про-
цедури медіації можуть бути недотримані (як-от примус однієї 
зі сторін спору), і тоді механізм безумовного приведення ме-
діаційної угоди до виконання позбавить їх права захистити 
свої права й інтереси1.

З метою формування виваженої концепції щодо юридич-
ної сили та можливості приведення у виконання угод, укладе-
них у результаті медіації, Н. А. Мазаракі проаналізувала пози-
ції англійських дослідників Г. Брауна та А. Марріота. Вони вва-
жають, що варто врахувати такі чинники:

– не всі медіації обов’язково мають на меті укладан-
ня юридично значущої угоди (наприклад, медіації сімейних 
чи особистих спорів), але й можуть тяжіти до з’ясування роз-
біжностей, установлення загальних правил тощо. При цьому 
практика медіацій усе ж таки говорить про залежність ефек-
тивності медіації від юридичної значимості укладеної угоди;

– можливість визначення сторонами моменту набуття уго-
дою про результати медіації обов’язкової сили. Сторонам спору 
в договорі про проведення медіації доцільно вказувати форму 
та порядок набуття чинності угодою за результатами медіації. 
Зокрема, типова угода про результати медіації, розміщена на 
інтернет-сайті однієї з найбільш відомих медіаторських органі-
зацій − «Центру ефективного вирішення спорів», містить таке 
положення: «Умовою дійсності й обов’язковості Угоди є письмо-
ва форма та наявність підписів сторін». Також сторони можуть 
зазначити в договорі про проведення медіації, що умови вирі-
шення спору набувають обов’язкового характеру після обгово-
рення їх стороною з адвокатом чи експертом2.
______________________________________________

1 Мазаракі Н. А. Виконання угоди укладеної за результатами медіації. 
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 15.

2 Brown H., A. Marriott. ADR principles and practice. Third edition London: 
Thomson Reuters, 2011. Р. 651; Мазаракі Н. А. Виконання угоди укладеної 
за результатами медіації. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 
2018. № 1. С. 165.
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Закон Ірландії «Про медіацію» втілює саме такий під-
хід щодо балансу принципу самовизначеності сторін медіації 
й можливості примусового виконання медіаційної угоди: без-
посередньо сторони спору визначають можливість примусо-
вого виконання майбутньої медіаційної угоди чи її юридичної 
сили як правочину1.

Світовий досвід показує, що можливі такі варіанти вико-
нання та приведення у виконання угод, укладених за резуль-
татами медіації.

Застосування загальних норм цивільного права й надан-
ня медіаційній угоді статусу цивільно-правового правочину 
(США, Англія тощо). У США суди практично завжди підтриму-
ють медіаційну угоду, якщо в її змісті розкрито та однозначно 
сформульовано зобов’язання сторін.

Судова практика США свідчить, що з метою розірвання ме-
діаційної угоди й недопущення приведення її виконання сто-
рони часто намагаються довести факти погроз чи примусу 
в процесі медіації (процедура медіації проводилася дуже дов-
го та без перерви; укладення угоди в незвичному місці; ви-
моги завершити процедуру медіації в одну медіаційну сесію; 
неможливість проконсультуватися з адвокатом; порушення 
норм професійної етики медіатором). Водночас суди рідко по-
годжуються з такими доводами, як і з доводами, що сторона 
медіаційної угоди хоче її розірвати з огляду на те, що не керу-
вала своїми діями під час її укладання, не розуміла змісту й на-
слідків своїх дій (під впливом медикаментів, надмірних пере-
живань тощо)2.

Своєю чергою, К. Ковач, дослідивши практику судів США 
щодо визнання дійсності та приведення у виконання медіа-
ційних угод, підкреслює, що для встановлення перерахованих 
вище чинників суд має дослідити події, які відбувалися впро-
довж медіації. Водночас таке дослідження суперечить принципу 
конфіденційності процедури медіації, крім того, якщо сторони 
______________________________________________

1 Mediation Act 2017. URL : http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/
section/ll/enacted/en/html#secll (дата звернення: 01.10.2020).

2 Speech delivered by Edna Sussman entitled – The Final Step: Issues in Enforcing 
Mediation Settlement Agreement!, Fordham Law School, New York, 2008; Ма-
заракі Н. А. Виконання угоди укладеної за результатами медіації. Акту-
альні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 17.



249

спору погодяться давати свідчення, то, відповідно до змагаль-
ності судового процесу, їхні показання не будуть збігатися, 
і це спричинить необхідність виклику медіатора як свідка. 
Останнє порушує не тільки принцип конфіденційності, а й 
принцип нейтральності медіатора1.

Надання медіаційній угоді статусу судового рішення. Звіс-
но, за умови присудової медіації медіаційна угода затверджу-
ється судовим рішенням, що не викликає особливих проблем 
щодо її виконання, водночас за умови позасудової медіації 
можливим є й прискорений порядок приведення медіаційної 
угоди у виконання рішенням суду. Приміром, закон штату Ко-
лорадо (США) передбачає, що письмова медіаційна угода може 
бути подана в суд будь-якою зі сторін, затверджена судом 
і приведена у виконання як судове рішення2.

Подібну процедуру Цивільний процесуальний кодекс кан-
тону Женева (Швейцарія) називає «омологація медіаційної 
угоди», згідно з якою суддя надає медіаційній угоді статус су-
дового рішення, якщо вона не суперечить публічному поряд-
ку та нормам права, а медіація проводилась зареєстрованим 
медіатором. При цьому надання статусу судового рішення пе-
редбачає, що на основі змісту медіаційної угоди суддя складає 
текст офіційного протоколу, який підписується безпосередньо 
суддею, секретарем суду, сторонами угоди та їхніми адвоката-
ми. Після цього протокол реєструється в канцелярії суду й на-
буває статусу судового рішення3.

Надання медіаційній угоді статусу арбітражного рішен-
ня передбачено законодавством Англії, Кореї, окремих штатів 
США, правилами медіації Стокгольмської торгово-промислової 
______________________________________________

1 Kovach K.. Mediation in a nutshell.. West Academic Publishing; 3 edition, 2014, 
P. 112; Мазаракі Н. А. Виконання угоди укладеної за результатами медіа-
ції. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 17.

2 Act concerning alternative dispute resolution, and, in connection therewith, 
authorizing the resolution of international disputes within the state of Colorado. 
URL : https://leg.colorado.gov/sites/default/files/images/olls/1993a_sl_104.
pdf (дата звернення: 01.10.2020).; Мазаракі Н. А. Виконання угоди укла-
деної за результатами медіації. Актуальні проблеми вітчизняної юриспру-
денції. 2018. № 1. С. 17.

3 Loi de procédure civile. URL : http://www.lexfind.ch/dtah/74190/3/rsg_
E3_05.html.l.html (дата звернення: 01.10.2020).; Мазаракі Н. А. Виконання 
угоди, укладеної за результатами медіації. Актуальні проблеми вітчизня-
ної юриспруденції. 2018. № 1. С. 17.
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______________________________________________

1 The mediation rules of the Arbitration institute of the Stockholm chamber of 
commerce. URL : http://www.sccinstitute.com/media/49819/medlingsregler_
eng_web.pdf (дата звернення: 01.10.2020).; Мазаракі Н. А. Виконання угоди 
укладеної за результатами медіації. Актуальні проблеми вітчизняної юри-
спруденції. 2018. № 1. С. 17.

2 Шеремет А. М. Досвід зарубіжних країн щодо впровадження медіації 
та можливість його застосування в Україні. Часопис Національного уні-
верситету «Острозька академія». Серія «Право». 2019. № 2 (20) С. 8−9. 
URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n2/19samzvu.pdf (дата звернення: 
01.10.2020).

палати. Стаття 14 останніх передбачає, що за умови згоди ме-
діатора сторони наділяють медіатора статусом арбітражного 
судді й просять його затвердити медіаційну угоду як арбітраж-
не рішення. У такому випадку з теоретичного погляду проце-
дура медіації перетворюється на варіант медіація-арбітраж1.

Медіаційна угода може бути укла-
дена  і під час судового проваджен-
ня. Така медіаційна угода також 
спрямована на фіксування волеви-

явлення сторін щодо виходу з конфлікту на умовах, котрі від-
повідають вимогам обидвох сторін.

А. М. Шеремета зазначає, що згоду, досягнуту сторонами 
в результаті процедури медіації, проведеної після передачі 
спору на розгляд, можливо затвердити судом як мирову уго-
ду відповідно до процесуального законодавства. Однак, як за-
свідчує досвід практичної медіації, медіативна угода в біль-
шості випадків не охоплюється процесуальною конструкцією 
мирової угоди, оскільки така угода сягає за рамки предмета 
і підстави позову, а часто і за межі підвідомчості спору.

Невипадково в зарубіжних цивільних процесуальних ко-
дексах поряд з мировою угодою і відмовою від позову перед-
бачається така самостійна підстава припинення проваджен-
ня у справі, як укладення сторонами медіативної угоди. Такий 
підхід видається правильним, оскільки кожна з цих конструк-
цій має свою специфіку, спрямована на вирішення певних за-
вдань, в зв’язку з чим їх не слід змішувати. Сьогодні ж на прак-
тиці, через відсутність такої підстави, проблему доводиться 
вирішувати за рахунок застосування за аналогією інституту 
відмови від позову. У деяких випадках застосовується інсти-
тут залишення заяви без розгляду2.

Медіаційна угода, 
укладена під час 

судового розгляду спору
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Глава 3 .3
Інші способи альтернативного вирішення 

цивільно-правових спорів, суміжні з медіацією 

§ 3.3.1. Консиліація як вид посередництва 
У вітчизняній та закордонній літературі здебільшого циві-

лісти виділяють три основні види процедур примирення: кон-
силіацію, медіацію й модерацію. Різниця між ними полягає в 
техніках, що використовуються посередником, ступені його 
активності1.

Консиліація – це найбільш загальний вид процедури при-
мирення. Під нею розуміється саме той вид примирення, 
який традиційно існував у багатьох народів. Консиліація не 
обов’язково повинна ґрунтуватися на певних техніках і мето-
дах ведення переговорів, мати чітку структуру, хоча ніщо не за-
важає посереднику використовувати під час проведення про-
цедури деякі переговірні техніки. Посередник-консиліатор 
може пропонувати сторонам свої варіанти вирішення кон-
флікту, якщо вважатиме це за необхідне. Такі пропозиції за за-
гальним правилом не є обов’язковими для сторін2.

На відміну від консиліації, медіація є структурованою про-
цедурою, що заснована на кооперативній моделі переговорів 
(переговори у стилі співробітництва). Медіатор, на відміну від 
консиліатора, не тільки може, але й зобов’язаний уміти ви-
користовувати переговірні техніки й сприяти сторонам у ви-
робленні взаємовигідного рішення, заснованого на інтересах 
сторін. Медіатор не робить пропозицій з урегулювання супер-
ечки, тому вибір загального варіанта й умов підсумкової угоди 
цілком перебуває в компетенції сторін3.

______________________________________________

1 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
6-е изд. Москва, 2014. С. 202.

3 Там само.
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Модерація є найбільш слабкою формою участі посередни-
ка у процедурі примирення. Під час проведення модерації по-
середник виконує лише роль керівника переговірного проце-
су. У його обов’язки не входить примирення сторін, з’ясування 
їхніх позицій, інтересів й обставин суперечки. Його участь сто-
сується лише процедури переговорів і забезпечує сторонам 
формальну рівність під час їх проведення. Роль модератора 
можна порівняти з роллю секундантів у дуелі, обов’язком яких 
було гарантувати відповідність дуелі прийнятим правилам1.

У юридичній літературі триває чимало дискусій щодо 
нюансів розмежування медіації, консиліації та модерації; 
водночас значна частина вчених уважає названі процедури 
тотожними2.

Так, приміром, В. О. Аболонін зауважив, що за загальною 
логікою легальних визначень медіації консиліація може бути 
розглянута радше як різновид процедури медіації, у якій єди-
ною відмінністю від традиційного розуміння медіації є надана 
посереднику можливість пропонувати сторонам свій варіант 
вирішення суперечки, хоча це не має для сторін обов’язкового 
характеру3. У деяких країнах, як-от в Італії та Німеччині, час-
то не розрізняють поняття «консиліатор» і «медіатор», 
«посередник»4.

Б. Гесс в одній зі своїх публікацій вказує, що є різні підходи 
до розмежування консиліації та медіації у країнах континен-
тального й загального права. На його думку, у країнах конти-
нентального права саме медіація є процедурою, у якій посеред-
ник може надавати свої пропозиції з урегулювання суперечки, 
тоді як у країнах загального права існує дзеркальна ситуація 
______________________________________________

1 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 6-е 
изд. Москва, 2014. С. 203.

2 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 6-е 
изд. Москва, 2014. С. 203.

4 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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з розумінням медіації й консиліації та їх розмежуванням, меді-
ація розуміється там як особлива процедура врегулювання су-
перечки, у якій медіатор не має права пропонувати сторонам 
свої варіанти вирішення спірної ситуації1.

Іще одну відмінність консиліації від медіації виділяє 
Е. Фікс, вказуючи, що одним із завдань консиліації є укладан-
ня підсумкової угоди про врегулювання суперечки, тоді як для 
медіації укладання угоди є другорядним завданням, основне 
прагнення медіатора спрямоване на те, щоби допомогти сто-
ронам налагодити ефективну комунікацію2.

Спроби розмежування консиліації та медіації здійсню-
ються як на теоретичному, так і на законодавчому рівнях. На-
приклад, у Франції законодавець непослідовно вживає термі-
ни «медіація» й «консиліація», однак під час аналізу тексту за-
кону стає зрозумілим, що під ними маються на увазі дві різні 
процедури. Так, у законі є спеціальні правила, якими регулю-
ється консиліація. Згідно зі ст. ст. 21, 127 Цивільного процесу-
ального кодексу Франції, «суддя має можливість у процесі роз-
гляду справи спробувати примирити сторони». Крім того, су-
довий консиліатор (concіlіateur de justіce), присутній при судах 
першої інстанції (Trіbunal d’іnstance), здійснює спроби на до-
бровільній основі провести примирення з незначних позовів. 
Також законом пропонується судді діяти як консиліатор (тоб-
то примиритель) із деяких трудових і сімейних суперечок3.

Якщо ж звернутися до французької доктринальної літе-
ратури, то в питанні визначення розходжень між медіацією й 
консиліацією вона дотримується загальної тенденції. У деяких 
випадках пропонується розглядати медіацію як особливий ви-
падок консиліації, в інших – ці процедури вважаються різни-
ми, у третіх – сприймаються як абсолютно ідентичні4.

______________________________________________

1 Hess Burkhard. Verbrauchermediation. ZZP. 2005. № 4. S. 429.
2 Ficks E. Models of General Court-Connected Conciliation and Mediation for 

Commercial Disputes in Sweden, Australia and Japan. Journal of Japan Law. 
2008. № 25. Р. 133.

3 Рожкова М. А. Договорное право ЕС. 3-е изд. Москва, 2014. С. 127.
4 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-

вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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У вітчизняній юридичній літературі консиліація та медіа-
ція також розмежовуються. О. Г. Хрімлі твердить, що консиліа-
ція, як і медіація, характеризується участю незалежної третьої 
особи, яка лише сприяє вирішенню суперечки. Однак функції 
та роль примирителя є дещо відмінними. Медіатор бере ак-
тивну участь у вирішенні спору, досліджуючи всі обставини 
справи та вислуховуючи позиції сторін, а завдання незалеж-
ної третьої сторони в консиліації полягає лише в забезпеченні 
комунікації сторін для того, щоб вони могли продовжувати 
вести переговори1.

Науковець додає, що як і медіація, консиліація є добровіль-
ною, конфіденційною та зорієнтованою на інтереси сторін. На 
відміну від медіації, за результатами якої не передбачається 
винесення на розгляд сторін конфлікту декількох варіантів 
вирішення спору, у разі консиліації примиритель, на прохання 
сторін пропонує такі варіанти2.

О. М. Спектор зауважує, що якщо за медіації третя осо-
ба – медіатор – ставить за свою основну мету знаходження 
у сторін спільних інтересів, що дозволяють їм знайти взаємо-
прийнятне рішення (зокрема, «за межами» виниклої конкрет-
ної суперечки), то консиліація має більш формальний харак-
тер: консиліатор зазвичай обмежує розгляд питань ситуації 
правовою ситуацією і юридичними правами кожної зі сторін 
щодо неї3.

Важливу відмінну рису медіації порівняно з консиліацією 
окреслює Г. О. Огренчук під час аналізу прав та інтересів, з ура-
хуванням яких вирішуються суперечки. Загальновизнаним 
є те, що саме медіація спрямована на вирішення конфліктів 
на основі інтересів сторін. Така процедура вирішення супер-
ечок розширює процес обговорення, сягаючи за рамки права, 

______________________________________________

1 Хрімлі О. Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфе-
рі господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. 
С. 102.

2 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 148. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).

3 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 102.



255

що дозволяє сторонам розглядати справжні інтереси сторін 
суперечки, обговорювати емоції та шукати творчі рішення 
для вирішення суперечки. Основна увага медіації спрямова-
на на з’ясування реальних мотивів або основних інтересів сто-
рін у суперечці з метою досягнення взаємоприйнятного комп-
ромісу, який відповідає реальним інтересам обох сторін. Нато-
мість у консиліації акцентується увага на юридичних правах 
сторін, але не всі домовленості, досягнуті шляхом застосуван-
ня даної процедури, ґрунтується винятково на законних пра-
вах сторін, під час винесення рекомендації консиліатором спо-
чатку можуть враховуватися також інтереси1.

Очевидно, що існує принципова процедурна відмінність 
між роллю медіатора та консиліатора. Консиліатор є більш ак-
тивним учасником і виконує консультативну роль у змісті та 
результатах суперечки. Він може робити пропозиції, давати 
експертні поради та використовувати методи втручання, які 
не тільки активно впливають на ймовірні умови кінцевої уго-
ди, але також заохочують усі сторони врегулювати ситуацію. 
З іншого боку, медіатор загалом допомагає сторонам спілку-
ватися одна з одною, щоб вони могли ідентифікувати, уточни-
ти та дослідити суперечливі питання, перш ніж розглянути ва-
ріанти для досягнення взаємоприйнятної узгодженої угоди2.

Отже, на думку Д. А. Березніцького, наявний поділ проце-
дур примирення на окремі види й підвиди не має доктриналь-
ного характеру ні в нашій країні, ні за кордоном. Поняття ме-
діації й консиліації часто сприймаються як абсолютно іден-
тичні поняття, що позначають однакову за змістом процеду-
ру примирення. Водночас, виходячи із прагнення континен-
тальної європейської юриспруденції до створення чітких тер-
мінів і понять, цілком обґрунтовано можна припустити, що в 
доступному для огляду майбутньому медіація й консиліація 
все-таки будуть остаточно розмежовані як різні види проце-
дури примирення. Таке розрізнення вже сьогодні проводить-
ся деякими фахівцями й активно формується як на сторінках 

______________________________________________

1 Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні 
цивільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2016. 
С. 88.

2 Там само. С. 89.
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професійної літератури, так і у практиці проведення процедур 
примирення.

Отже, консиліація є одним із важливих альтернативних 
механізмів урегулювання суперечок у цивільному судочин-
стві, або так званим погоджувальним урегулюванням, у про-
цесі якого учасники суперечки за допомогою третьої ней-
тральної сторони (примирителя) шукають шляхи (варіанти) 
її вирішення1.

До ознак консиліації І. А. Ясеновець зараховує такі:
1) консиліація є процедурою добровільною: сторони само-

стійно вирішують, чи скористатися нею;
2) сторони також установлюють часові рамки, визначають 

структуру та зміст єднального врегулювання;
3) консиліація є конфіденційною процедурою, і лише в 

рідкісних випадках вона може проходити гласно;
4) єднальна форма врегулювання суперечки орієнтова-

на на інтереси сторін, тому консиліатор ураховує у своєму рі-
шенні передусім фінансові, економічні й/або особисті інтере-
си сторін, а вже після – правові аспекти суперечки;

5) останнє слово про те, яким буде остаточне рішення 
суперечки за формою та змістом, залишається за сторонами2.

Перевагами консиліації варто назвати такі:
– принцип автономії учасників процедури. Сторони самі 

встановлюють часові рамки процедури, визначають її струк-
туру та зміст;

– самостійний вибір експерта для примирення. Сторо-
ни за своїм особистим розсудом обирають посередника-
примирителя, водночас критерії вибору можуть бути різними, 
наприклад: досвід, професійні і/або особисті дані, 

володіння мовами, навичками міжкультурного спілку-
вання тощо. Головне, щоб примиритель був об’єктивним і 
незалежним, тому вузькоспеціальна професійна підготовка 
не обов’язкова;
______________________________________________

1 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 149. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
нення: 01.10.2020).

2 Ясеновець І. А. Засоби досудового вирішення цивільних спорів: досвід 
США. Держава і право. 2002. № 6. С. 75.
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– економія грошей і часу. Відсутність суворо встановленої 
форми проведення єднального врегулювання дозволяє сто-
ронам ефективно управляти своїм часом й уникнути зайвих 
витрат;

– конфіденційність. На початку єднального врегулювання 
учасники домовляються про конфіденційність. Отже, сторони 
«за зачиненими дверима» можуть обговорювати всі спірні пи-
тання, не надаючи загальному розголосу комерційні чи осо-
бисті таємниці1.

О. М. Спектор серед переваг консиліації в цивільному судо-
чинстві виокремлює її спонукальний характер до добровіль-
ного виконання рішення, ухваленого під час урегулювання 
цивільно-правової суперечки. Аргументує автор зазначену по-
зицію так: коли суд ухвалює рішення, навіть за умови примусо-
вого виконання, воно часто не виконується. Як пояснюють пси-
хологи, людина опирається будь-яким примусовим заходам че-
рез свою природу. Коли ж людина бере активну участь в ухва-
ленні та формулюванні рішення, ступінь опору значно зменшу-
ється, тобто людина добровільно виконує погоджене рішення2.

Підсумовуючи, Д. А. Березніцький зазначає, що консиліа-
ція, або узгоджувальне примирення, – це один із методів по-
засудового врегулювання конфлікту. Консиліація – це добро-
вільна, конфіденційна, гнучка, орієнтована на інтереси сторін 
процедура примирного вирішення суперечки за участі ней-
тральної особи – консиліатора (примиритель). Суттєва відмін-
ність консиліації від медіації полягає саме в ролі, яку виконує 
примирник у врегулюванні суперечки: у процесі узгоджувано-
го примирення сторони звертаються до консиліатора із про-
ханням запропонувати їм варіант рішення, тоді як медіатор 
зазвичай не пропонує й не ухвалює жодних рішень3.
______________________________________________

1 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
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рів : дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03. К., 2012. С. 106.

3 Березніцький Д. А. Консилідація як альтернативний спосіб розгляду ци-
вільних справ. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №. 1. С. 149. URL :  
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звер-
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258

§ 3.3.2. Collaborative Law 
як самостійний альтернативний спосіб 
урегулювання цивільно-правових спорів 

Останнім часом за кордоном також розвивається но-
вий підхід у застосуванні адвокатами альтернативних спо-
собів урегулювання спорів (конфліктів), який називають 
Collaborative Law («взаємодопомагаюче право»). Карін Ґмай-
нер (адвокат, медіатор, Collaborative Lawyer, президент Адво-
катської спілки медіації і кооперативної поведінки (Австрія)) 
на Третьому щорічному форумі «Медіація і право» зазначила, 
що Collaborative Law – це модель позасудового вирішення кон-
флікту, у якій кожна сторона представлена своїм власним ад-
вокатом; урегулювання конфлікту відбувається в команді із 
залученням сторін конфлікту, враховує всі медіаційні елемен-
ти і має на меті виграшну ситуацію для всіх сторін1.

Можна визначити, що Collaborative Law є добровільним, 
структурованим процесом щодо врегулювання спорів, який 
ґрунтується на співробітництві, спільній (командній) роботі, 
відкритості, чесності, особистій участі, повазі та цивілізова-
ній взаємодії як самих сторін, так і їхніх правових консультан-
тів (представників, адвокатів). Основною специфічною озна-
кою, яка характеризує Collaborative Law, є те, що цю процеду-
ру проводить не медіатор, а адвокати (представники, юристи) 
учасників конфлікту, які використовують медіаційні техніки 
та інструменти для ведення переговорного процесу та можуть 
надавати поради своїм довірителям і брати активну участь 
у виробленні взаємоприйнятного рішення2.

Таким чином, на думку О. С. Можайкіної, Collaborative Law, 
яке також називають Collaborative Practice, за змістом є близь-
ким до моделі медіаційних переговорів: учасники (сторони 
конфлікту та їхні адвокати) обговорюють винесені на порядок 
денний питання і надають у повному обсязі інформацію, що 
має істотне значення для врегулювання цивільно-правового 
спору (конфлікту), а також відпрацьовують взаємовигідні 
та взаємоприйнятні шляхи вирішення проблеми. Варто 
______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Деякі аспекти співвідношення медіації та Collaborative 
Law у вирішенні цивільно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 1. С. 55.

2 Там само.
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зауважити, що адвокати (юристи, представники) не лише 
представляють інтереси свого довірителя, вони виступають 
повноцінними учасниками процесу, які взаємодіють як без-
посередньо між собою, так і з іншою стороною. Однак, незва-
жаючи на те, що Collaborative Law передбачає активну взає-
модію адвоката (юриста, представника) з кожною зі сторін 
із метою пошуку оптимального рішення проблеми, адвокат 
зобов’язаний представляти інтереси свого клієнта1.

Варто також звернути увагу на те, що в США, відповідно до 
Типового закону – Uniform Collaborative Law Act, адвокати сто-
рін цивільно-правового спору (конфлікту), які брали участь 
в Collaborative Law, не мають права здійснювати представ-
ництво своїх довірителів (клієнтів) у судовому процесі в цій 
справі (у разі, якщо внаслідок проведення Collaborative Law не 
буде досягнуто спільних рішень)2.

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що меді-
ація та Collaborative Law є самостійними альтернативними спо-
собами врегулювання цивільно-правових спорів (конфліктів). 
Незважаючи на те, що кожен із цих способів мають свої специ-
фічні риси, які відрізняють їх один від одного, вони також ма-
ють багато спільного. Насамперед варто зважати на те, що 
в процедурі Collaborative Law мають використовуватися медіа-
ційні техніки ведення переговорів. Тобто адвокати (Collaborative 
Lawyers) повинні володіти відповідними медіаційними компе-
тентностями, які допоможуть спрямувати учасників цивільно-
правового спору до його мирного врегулювання. Крім зазна-
ченого, у центрі уваги медіації та Collaborative Law є інтереси 
і потреби конфліктуючих сторін, а не їхні початкові позиції.

Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Дайте визначення поняття посередництва як способу альтер-

нативного вирішення спорів. 
2. Сформулюйте визначення поняття фасилітації.
3. Охарактеризуйте медіацію як вид посередництва.
4. Дайте визначення поняття консиліації.

______________________________________________

1 Можайкіна О. С. Деякі аспекти співвідношення медіації та Collaborative 
Law у вирішенні цивільно-правових спорів. Актуальні проблеми вітчиз-
няної юриспруденції. 2019. № 1. С. 55.

2 Там само.
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РОЗДІЛ 4
АРБІТРАЖ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

§ 4.1. Поняття та правова природа третейських судів
Легальне визначення поняття «третейський суд» закріп-

лено у ст. 2 Закону України «Про третейські суди» (далі − 
Закон) і означає недержавний незалежний орган, що утворю-
ється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих 
фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому 
цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивіль-
них і господарських правовідносин1. Слід зазначити, що часто 
в юридичній літературі на позначення третейського суду як 
синонім уживається термін «арбітраж»2. Таке термінологічне 
запозичення сформувалося історично, особливо врахо вуючи 
те, що законодавством більшості країн, де третейський суд 
набув широкого застосування (Англія та Уельс, США, Фран-
ція, Швейцарія тощо), поняття внутрішніх третейських су-
дів і міжнародних комерційних арбітражів не розрізняються, 
а всі вони позначаються словом «арбітраж» (англ. − arbitration, 
франц. − arbitrage), тобто мається на увазі як внутрішній, так 
і зовнішній третейський суд. Широке розуміння поняття «ар-
бітраж» підтримується і законодавством іноземних держав, 
оскільки більшість країн обрали шлях регулювання розгля-
ду спорів такими недержавними судами одним нормативно-
правовим актом: у Австрії це Розділи 577-618 Цивільного про-
цесуального кодексу Австрії, в Англії та Уельсі − Арбітражний 
акт, у Німеччині − Розділи 1025-1066 книги 10 Цивільного про-
цесуального кодексу Німеччини, в Швеції − Арбітражний за-
кон. Одним із небагатьох винятків є Швейцарія, де внутрішній 
арбітраж регулюється Частиною 3 Цивільного процесуального 

______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-ІV (із змін. 
і доп.). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 412.

2 Давыденко Д. Л. Арбитраж и примирение: две стороны одной медали. 
Третейский суд. 2004. № 1 (31). С. 84.
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кодексу Швейцарії, а міжнародний арбітраж − розділом 12 
(ст. 177–194) Федерального закону про міжнародне приватне 
право (1987 р.)1.

Правову природу третейського суду необхідно визначати з 
урахуванням нормативної дефініції третейського суду, яка міс-
титься в Законі України «Про третейські суди», та міжнародно-
правового і доктринального розуміння третейського суду. 
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про третейські суди», під 
третейським судом розуміється недержавний незалежний ор-
ган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заін-
тересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, вста-
новленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають 
із цивільних та господарських правовідносин. Частина 4 ст. 1 
наведеного Закону встановлює правило, відповідно до якого 
його дія не поширюється на міжнародний комерційний ар-
бітраж. Таким чином, у національному законодавстві України 
під третейським судом розуміється лише такий третейський 
суд, який розглядає спори без іноземного елементу. Утім, таке 
розуміння третейського суду є невиправданим, адже вносить 
штучний розрив між національною третейською процедурою 
та міжнародним комерційним арбітражем з огляду на їх спіль-
ні принципи та спільну основу правового регулювання2.

Крім того, за суттю вони відрізняються лише характером 
спорів, які передаються на їх розгляд. При цьому деякі постій-
ні міжнародні комерційні арбітражі мають змішаний характер 
і можуть вирішувати спори без наявності іноземного елемен-
ту, тобто виступати при вирішенні окремих спорів як внутріш-
ній третейський суд. До таких арбітражів належить, приміром, 
Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті 
України на підставі п. 2 відповідного положення3.

В Україні, як і в деяких інших країнах (Білорусь, Казах-
стан, Франція, Сінгапур, Чилі, Швейцарія), обрано дуалізм 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 181.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. 
Харків : Право, 2019. С. 158.

3 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії 
та практики : монографія. Київ : Ін Юре, 2005. С. 52.
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регулювання внутрішнього третейського розгляду та розгля-
ду міжнародним комерційним арбітражем (Законами України 
«Про третейські суди» та «Про міжнародний комерційний ар-
бітраж»), а тому характерним, з огляду і на історичний розви-
ток, є вживання терміну «арбітраж» переважно на позначення 
лише міжнародного комерційного арбітражу. Саме тому більш 
коректним убачається використання поняття «третейський 
суд» як позначення внутрішніх третейських судів. Лише в дея-
ких випадках, залежно від контексту, поняття «арбітраж» може 
застосовуватися як синонім на позначення внутрішнього тре-
тейського суду, а поняттям «третейський суд» як родовим охоп-
люватися внутрішні та міжнародні третейські суди (як це, на-
приклад, зрозуміло з положень Закону України «Про міжнарод-
ний комерційний арбітраж», де, з огляду на мету цього закону, 
поняття «арбітраж» та «третейський суд» є синонімічними)1.

У юридичній науці визначенню правової природи третей-
ського суду присвячені чотири основні теорії: 1) договірна; 
2) процесуальна; 3) змішана та 4) автономна2.

Історично першою правову природу третейського роз-
гляду пояснювала договірна теорія, яку остаточно було сфор-
мульовано на початку XX століття. Цієї теорії дотримувались 
віт чизняні дослідники дореволюційного періоду, втім, окре-
мі її положення були відомі значно раніше. Передумовою фор-
мування цієї теорії стало те, що навіть у своїй назві третей-
ська угода містить посилання до цивільно-правового інсти-
туту договору3. Договірна теорія розглядає третейську уго-
ду як вид правочину, що породжує цивільні правовідносини. 
Правосуб’єктність арбітрів розглядається як правосуб’єктність 
квазіповірених. На рішення третейського суду поширюється ре-
жим укладеного сторонами договору, а вимога про виконання 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 181.

2 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 185; Альтернативні способи ви-
рішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, 
М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : Право, 2019. С. 161; При-
тика Ю. Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському 
суді : монографія. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2006. С. 91.

3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 185.
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рішення третейського суду тлумачиться як вид вимоги ви-
конати договірне зобов’язання. Утім наведена теорія є арха-
їчною хоча б з огляду на можливість примусового виконання 
третейського рішення органами виконання судових рішень 
у більшості правопорядків із розвиненою системою третей-
ського розгляду спорів1.

Процесуальна теорія розглядає третейський суд крізь 
призму особливих процесуальних відносин, а діяльність тре-
тейського суду розглядається як форма здійснення делего-
ваного державою правосуддя. Третейські процедури розгля-
даються як здійснення публічних функцій держави. Рішення 
третейського суду тлумачиться як вид судового рішення, тре-
тейський розгляд − особливий вид судового процесу, а арбі-
три (третейські судді) − як особи, що здійснюють правосуддя, 
мають чітко слідувати всім формальним вимогам законо-
давства. Відповідно третейське судочинство є підінститутом 
цивільного судочинства2.

Належність третейського розгляду та третейської угоди 
до інститутів цивільного процесуального права в рамках цієї 
теорії також іноді обґрунтовується тим, що в деяких країнах 
рішення арбітражу є виконавчим документом і не потребує 
додаткового звернення до державних органів для його легалі-
зації, у законодавстві використовується термінологія, яка від-
повідає цивільно-процесуальній термінології, а правові норми 
щодо арбітражу в більшості випадків містяться в процесуаль-
них кодексах3.

Утім, підпорядкування третейського суду процесуальній 
концепції є сумнівним, адже історично третейські суди вини-
кли раніше державних і значною мірою останні є похідними 
від третейських. Крім того, третейські та державні суди ви-
конують дещо різні функції: основна мета третейського роз-
гляду − врегулювати конфлікт шляхом досягнення компромісу 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 161.

2 Суханов Е. А. Об одном решении арбитражного суда. Третейский суд. 2000. 
№ 5. С. 45.

 3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 189.
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і застосувати правову норму лише за неможливості досягну-
ти згоди сторін щодо примирення; основна мета державно-
го суду − надати державну юрисдикційну оцінку заявленим 
до суду вимогам на підставі букви закону та норми права1.

З наведеного очевидна і відсутність у третейського суду 
функції здійснення правосуддя, що підтверджується й у на-
ціональному праві. Так, у п. 4 мотивувальної частини Рішен-
ня Конституційного Суду України від 10 січня 2008 р. у спра-
ві № 1-рп/2008 про завдання третейського суду зазначено, 
що третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і гос-
подарських правовідносин − це вид недержавної юрисдик-
ційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підста-
ві законів України шляхом застосування, зокрема, методів ар-
біт рування. Здійснення третейськими судами функції захисту, 
перед баченої в абз. 7 ст. 2, ст. 3 Закону України «Про третейські 
суди», є здійсненням ними не правосуддя, а третейського роз-
гляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідноси-
нах у межах права, визначеного ч. 5 ст. 55 Конституції України2.

Отже, у наведеному Рішенні Конституційного Суду Украї-
ни акцентовано увагу на неналежності третейських судів до 
системи судів загальної юрисдикції, що зумовлює принципово 
різні підходи до ступеня формалізованості та імперативності 
процедури розгляду спорів відповідними інституціями3.

Автономна теорія ґрунтується на тому, що третейський 
суд є феноменальним правовим явищем, оригінальною пра-
вовою конструкцією, що позбавлена в чистому вигляді як до-
говірних, так і процесуальних елементів. Третейський суд 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 161−162.

2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним по-
данням 51 народного депутата України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого 
статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самовряду-
вання» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання тре-
тейського суду) від 10 січня 2008 року № 1-рп/2008 (справа № 1-3/2008). 
Вісн. Конституц. Суду України. 2008. № 1. С. 37.

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 162.
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є суто практичним інструментом, створеним для врахування 
потреб цивільного обороту. Автономна теорія диференцію-
ється не шляхом аналізу правової природи третейської угоди, 
критерієм її виділення є предметна спрямованість та функ-
ціо нальне призначення третейського суду, що, втім, має на-
слідком відсутність пояснення правової природи третейсько-
го суду та третейської угоди, що зумовлює правову невизначе-
ність не лише в самому розумінні відповідної юридичної кон-
струкції, але і складність визначення правових наслідків окре-
мих, пов’язаних із третейським розглядом питань. Адже прак-
тична важливість визначення природи будь-якої конструкції 
і полягає в тому, що її віднесення до якоїсь родової категорії 
дає змогу застосовувати юридичні правила, властиві такій ро-
довій категорії за наявності будь-якого елементу правового 
ваку уму. Визнання будь-якого юридичного поняття таким, яке 
не вкладається в усталені юридичні категорії цивільного обо-
роту, має бути абсолютно обґрунтованим і з точки зору теорії, 
і з точки зору наявності всього можливого нормативного 
матеріалу, який дозволить вирішити будь-яку ситуацію, 
яка може виникнути у зв’язку із настанням правовідносин, 
що врегульовуються такою новою категорією, чого, вочевидь, 
майже неможливо досягти1.

Наступною теорією правової природи третейського суду 
є виокремлена в рамках міжнародного приватного права сто-
совно міжнародного комерційного арбітражу змішана тео-
рія третейського суду, якої й дотримується більшість сучас-
них авторів (В. М. Ануров2, О. О. Виноградова3, С. М. Лебедєв4, 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 162−162.

2 Ануров В. Н. Роль международных договоров в формировании современ-
ной концепции международного коммерческого арбитража : дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.10. Москва, 2000. С. 39, 138.

3 Виноградова Е. А. Правовые основы организации и деятельности третей-
ского суда : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04; Российская Акаде-
мия Наук. Институт государства и права. М., 1994. С. 22.

4 Лебедев С. Н. Международный торговый арбитраж. Избранные труды 
по ме жду народному коммерческому арбитражу, праву международной 
торговли, международному частному праву, частному морскому праву / 
МГИМО (V) МИД России. Кафедра междунар. частн. и гражд., права; сост. 
А. И. Муранов. М. : Статут, 2009. С. 65.
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С. В. Ніколюкін1, Ю. Д. Притика2, Г. А. Цірат3 та ін.). Ця теорія 
поєднує безспірні тези договірної та процесуальної теорій 
і визначає третейську угоду та третейський суд як змішані ін-
ститути, що поєднують як матеріально-правові (договірні), 
так і процесуально-правові елементи4. Так, питання, що сто-
суються укладення третейської угоди, цивільної дієздатнос-
ті сторін тощо, вирішуються на загальних засадах цивільно-
го (зокрема і договірного) права, однак третейський розгляд 
зі всіма його елементами, як-то пред’явлення позову, роз-
гляд спору, виконання рішення та інше, є вже сферою про-
цесуального права, за винятком особливостей, характерних 
для третейського суду: визначаючи арбітраж комплексним 
матеріально-процесуальним правовим інститутом, С. М. Лебе-
дєв розглядає арбітражну угоду як домовленість, що має мате-
ріально- та процесуально-правові властивості, та звертає ува-
гу на наявність у ній елементів договірного порядку щодо сво-
го походження і процесуально-правового порядку, щодо свого 
юрисдикційного характеру5.

Отож, змішана концепція також ґрунтується на розумін-
ні особливого змісту поняття третейського суду, якому влас-
тиве поєднання цивільно-правових (матеріально-правових) 
та процесуальних елементів, водночас визнання поєднан-
ня цих елементів дозволяє поширити на третейський розгляд 
та третейську угоду норми як процесуального, так і мате-
ріального права. Так, третейська угода розуміється як цивільно-
правова угода, яка має процесуально-правові наслідки6.
______________________________________________

1 Николюкин С. В. Третейское соглашение как гражданско-правовой дого-
вор. Вопросы экономики и права. 2010. № 7. С. 28.

2 Притика Ю. Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних 
правовідносин в третейському суді : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03; Київ-
ський національний ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2006. С. 101.

3 Цірат Г. А. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. К. : Істина, 
2002. 304 с.

4 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 190−191.

5 Лебедев С. Н. Международный торговый арбитраж. Избранные труды 
по ме жду народному коммерческому арбитражу, праву международной 
торговли, международному частному праву, частному морскому пра-
ву / МГИМО (V) МИД России. Кафедра междунар. частн. и гражд., права; 
сост. А. И. Муранов. М. : Статут, 2009. С. 65.

6 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 163.
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Отже, єдиного розуміння правової природи третейського 
суду серед науковців не існує. Найбільш обґрунтованою вида-
ється змішана теорія, оскільки саме цією теорією найбільш по-
вно та всебічно охоплюються характерні ознаки третейської 
угоди, на яку поширюються загальні норми цивільного права 
(цивільно-правовий елемент), оскільки вона фактично є ба-
гатостороннім актом (договором) декількох осіб − суб’єктів 
цивільного права, яким притаманна свобода волевиявлен-
ня та юридична рівність. А з іншого боку, з уваги на предмет 
такого договору, метою сторін є настання саме процесуаль-
них наслідків (сам третейський процес у широкому розумінні, 
що охоплює всі стадії − від формування складу третейського 
суду до винесення ним рішення, можливості його оскарження 
та виконання)1.

Хоча основним недоліком змішаної теорії залишаєть-
ся недосконале й нечітке визначення та розмежування 
матеріально-правових і процесуально-правових елементів, 
з огляду на динамічність і варіативність третейського роз-
гляду (особливо щодо міжнародного комерційного арбітражу, 
який з огляду на ускладненість спору іноземним елементом 
має відбуватися за нормами міжнародного приватного пра-
ва), саме змішана теорія дозволяє дослідити й описати тре-
тейський суд і третейську угоду такими як вони є, без штучно-
го виокремлення − лише договірних диспозитивних чи лише 
процесуальних імперативних ознак2.

Окрім розвантаження державних судів, зазвичай виділя-
ють такі переваги третейського розгляду: 1) оперативність 
вирішення спору; 2) остаточність рішення третейського суду, 
оскарження якого можливе лише у випадках, передбачених 
законом; 3) менший розмір третейського збору порівняно 
з судовим збором; 4) можливість вибору місця розгляду спо-
ру та персонального складу третейського суду, який буде роз-
глядати спір; 5) більше можливостей для сприяння сторонам 
в укладенні мирової угоди; 6) простота оформлення докумен-
тів і процедури вирішення спору; 7) конфіденційність третей-
ського розгляду, оскільки проходить без сторонніх осіб3.
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 191.

2 Там само. С. 192.
3 Гаврилішин А., Козирєва В. Особливості розгляду спорів третейськими суда-

ми України. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 7. С. 152–155.
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Щодо низької популярності третейського розгляду ци-
вільно-правових спорів можна сформулювати такі причи-
ни: 1) низький рівень правової культури та правової сві-
домості суспільства; 2) нестабільна економічна ситуація 
в краї ні; 3) необізнаність учасників цивільних правовідно-
син щодо діяльності третейських судів, їхнього місця в систе-
мі юрисдикційних органів; 4) значний розмір третейського 
збору та інших витрат, пов’язаних із третейським розглядом, 
за відсутності пільг у їх сплаті; 5) побоювання щодо упередже-
ного розгляду справи третейським судом; 6) занадто широкий 
перелік спорів, виключених з компетенції третейського суду; 
7) можливість оспорювання третейської угоди; 8) відсутність 
ефективного механізму вжиття запобіжних заходів у третей-
ському розгляді, зокрема щодо забезпечення позову; 9) необ-
хідність подання заяви до компетентного суду з метою звер-
нення рішення третейського суду до примусового виконання 
шляхом видачі виконавчого листа; 10) можливість апеляцій-
ного та касаційного оскарження ухвал судів загальної юрис-
дикції щодо відмови у видачі виконавчого листа на примусо-
ве виконання третейського рішення, ухвал за результатами 
оскарження рішення третейського суду1.

Враховуючи наведені чинники, а також з огляду на надан-
ня громадянами переваг саме судовому розгляду, деякі автори 
пропонують відмовитися від подальшого розвитку вирішення 
третейським судом цивільно-правових спорів, зосере дивши 
діяльність третейського суду тільки на спірних господар-
ських правовідносинах2. Однак такий радикальний підхід все 
одно не вирішує проблем третейського розгляду, які є однако-
вими і для розгляду цивільно-правових спорів, і для розгля-
ду господарсько-правових спорів. І якщо перша-третя пробле-
ми є глобальними для українського суспільства, а тому в ко-
роткостроковій перспективі їх вирішення певними правови-
ми засобами неможливо, то решта проблем обумовлені якраз 
прогали нами та недосконалістю правового регулювання, 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 194.

2 Гусаров К. В. Загальні та третейські суди в системі цивільної юрисдик-
ції. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2003. № 3. 
С. 289−295.
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а тому можуть бути вирішені шляхом внесення змін до чинно-
го законодавства1.

У цьому контексті доцільним є з’ясування природи відно-
син, спори з яких можуть передаватись на розгляд третей-
ського суду. Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про тре-
тейські суди», юридичні та (або) фізичні особи мають пра-
во передати на розгляд третейського суду будь-який спір, 
який виникає із цивільних чи господарських правовідносин, 
крім випадків, передбачених законом. Спір може бути пере-
даний на розгляд третейського суду за наявності між сторо-
нами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. 
За результатами аналізу наведеної норми можна зробити 
декілька висновків2.

По-перше, спір, який може бути переданий на розгляд 
до третейського суду, має бути приватноправовим (тобто ви-
никати з цивільних або господарських правовідносин).

Винятки з наведеного правила встановлені ст. 6 Закону 
України «Про третейські суди», ст. 22 ГПК України та ст. 21 ЦПК 
України. При цьому категорії спорів, що можуть відноситись 
до третейського розгляду та міжнародного комерційного ар-
бітражу, не є тотожними.

Так, ст. 6 Закону України «Про третейські суди» перед-
бачає, що не можуть бути предметом третейського розгля-
ду такі категорії справ: 1) у спорах про визнання недійсни-
ми нормативно-правових актів; 2) у спорах, що виникають 
при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських 
договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб; 
3) пов’язані з державною таємницею; 4) у спорах, що виника-
ють із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що вини-
кають із шлюбних контрактів (договорів); 5) про відновлен-
ня платоспроможності боржника чи визнання його банкру-
том; 6) однією із сторін в яких є орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, 

______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 194.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 163−164.
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інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських 
функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання 
делегованих повноважень, державна установа чи організація, 
казенне підприємство; 7) у спорах щодо нерухомого майна, 
включаючи земельні ділянки; 8) про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення; 9) у спорах, що виникають з тру-
дових відносин; 10) що виникають з корпоративних відносин 
у спорах між господарським товариством та його учасником 
(засновником, акціонером), зокрема учасником, який вибув, 
а також між учасниками (засновниками, акціонерами) гос-
подарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльніс-
тю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств; 
11) які, відповідно до закону, підлягають вирішенню винятково 
судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом Украї-
ни; 12) коли хоча б одна зі сторін спору є нерезидентом Украї-
ни; 13) за результатами розгляду яких виконання рішення тре-
тейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій орга-
нами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під 
час здійснення ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на виконання делегованих повно-
важень; 14) у спорах щодо захисту прав споживачів, зокрема 
споживачів послуг банку (кредитної спілки)1.

Стаття 22 ГПК України передбачає додаткові категорії спо-
рів, які не можуть бути передані на розгляд третейського суду 
(міжнародного комерційного арбітражу), та встановлює різні 
правила для спорів, які передаються на розгляд внутрішнього 
третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу.

Так, до спорів, які не можуть бути передані на розгляд обох 
інституцій, належать спори про визнання недійсними актів, 
спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме 
майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, 
а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірван-
ні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуван-
ням ч. 2 ст. 22.

______________________________________________

1 Про третейські суди: Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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Так, до спорів, які не можуть бути передані на розгляд обох 
інституцій, належать спори про визнання недійсними актів, 
спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме 
майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, 
а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні 
та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням 
ч. 2 ст. 22 ГПК України. При цьому спори, що виникають із кор-
поративних відносин, зокрема у спорах між учасниками (зас-
новниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між 
юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, 
членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі ство-
ренням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльнос-
ті такої юридичної особи, крім трудових спорів, можуть бути 
передані на розгляд міжнародного комерційного арбітражу 
на підставі ч. 2 ст. 22 ГПК України. Критерієм арбітрабільнос-
ті спору наведеної категорії є укладення відповідної угоди 
між юридичною особою та всіма її учасниками.

Так, до спорів, які не можуть бути передані на розгляд обох 
інституцій, належать спори про визнання недійсними актів, 
спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме 
майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, 
а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні 
та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням 
ч. 2 ст. 22 ГПК України.

При цьому спори, що виникають із корпоративних відно-
син, зокрема у спорах між учасниками (засновниками, акціо-
нерами, членами) юридичної особи або між юридичною осо-
бою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому 
числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяль-
ністю, управлінням або припиненням діяльності такої юри-
дичної особи, крім трудових спорів, можуть бути передані на 
розгляд міжнародного комерційного арбітражу на підставі ч. 2 
ст. 22 ГПК України. Критерієм арбітрабільності спору наведе-
ної категорії є укладення відповідної угоди між юридичною 
особою та всіма її учасниками.

Інший критерій арбітрабільності, який полягає у «ци-
вільно-правовому аспекті» спору, визначений для таких кате-
горій спорів: 1) щодо приватизації майна, крім спорів про при-
ватизацію державного житлового фонду; 2) справи у спорах, 
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що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економіч-
ної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській ді-
яльності, захистом від недобросовісної конкуренції, зокрема 
у спорах, пов’язаних з оскарженням рішень Антимонополь-
ного комітету України, а також справи за заявами органів 
Антимонопольного комітету України з питань, віднесених за-
коном до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдик-
ції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 3) спра-
ви у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом 
від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного ви-
користання позначень або товару іншого виробника; копію-
вання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення 
та використання комерційної таємниці; оскарження рішень 
Антимонопольного комітету України із визначених цим пунк-
том питань. Натомість ст. 21 ЦПК України містить бланкетну 
норму, за змістом якої сторони мають право передати спір на 
розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених зако-
ном. Отож, чинним законодавством підкреслюється приват-
ноправовий (цивільно-правовий у його широкому розумін-
ні) зміст правовідносин, які можуть передаватись на розгляд 
третейського суду.

По-друге, суб’єктами спору, що може бути переданий до 
третейського розгляду, є юридичні та (або) фізичні особи, тоб-
то такі суб’єкти мають бути юридично рівними1.

Попри незалежність третейського суду від органів публіч-
ної влади, обов’язковість рішення третейського суду гаранту-
ється та забезпечується з боку держави на підставі ст. 57 За-
кону України «Про третейські суди», глави 4 розділу IX ЦПК 
Украї ни, глави 2 розділу VII ГПК України. Національні суди у 
випадках, установлених законом, здійснюють й інші повнова-
ження, які гарантують усебічний та неупереджений розгляд 
справи третейським судом. Як правило, це стосується витребу-
вання та дослідження доказів на прохання третейського суду 
(наприклад, ч. 11 ст. 84, ч. 9 ст. 85, ст. 94 ЦПК України) та забез-
печення позову у третейській справі (частини 7, 8 ст. 116, ч. 4 
ст. 149, ч. 6 ст. 151, ч. З ст. 152 ЦПК України).
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 165−166.
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З огляду на наведене, третейський суд треба розгляда-
ти як засіб захисту цивільних прав та охоронюваних зако-
ном інтересів, який санкціонований державою та існує поряд 
з на ціональним судовим захистом.

Порядок та правила розгляду третейських спорів, а також 
питань, пов’язаних із таким розглядом, інституційним тре-
тейським судом установлюються у регламенті третейсько-
го суду (ст. 2 Закону України «Про третейські суди»)1. Під «ре-
гламентом» розуміється будь-яке джерело закріплення норм, 
які врегульовують процедуру вирішення спорів у інституцій-
ному третейському суді. Тобто регламент третейського суду − 
це будь-який документ (документи), що застосовується на під-
ставі угоди сторін та затверджений організацією, яка є засно-
вником відповідного третейського суду, або інші положення 
і регламенти, застосування яких допускається в конкретному 
інституційному суді2.

§ 4.2. Принципи організації 
та діяльності третейського суду

Неабияку значущість у третейському розгляді мають 
його принципи, які, безперечно, тісно пов’язані як із загаль-
ноправовими принципами, так і з принципами, характерни-
ми для цивільного процесу, однак при цьому мають свої осо-
бливості, зумовлені правовою природою третейського суду. 
Так, якщо цивільний процес як діяльність державного суду з 
розгляду цивільно-правового спору чітко врегульовано кон-
кретними вимогами законодавства, від яких суд чи сторо-
ни здебільшого не в змозі відступити, то в третейському роз-
гляді саме на підставі його принципів, за винятком незначної 
кількості імперативних норм, формується процедура розгля-
ду спору, особливо це стосується третейського суду ad hoc, 

______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 168−169.
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в якому сторони максимально вільні у встановленні особли-
востей процедури розгляду1.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про третейські суди», 
третейські суди утворюються та діють на таких принципах: 
1) законності; 2) незалежності третейських суддів і підлеглос-
ті їх тільки закону; 3) рівності всіх учасників третейського роз-
гляду перед законом і третейським судом; 4) змагальності сто-
рін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів 
і в доведенні перед судом їх переконливості; 5) обов’язковості 
для сторін рішень третейського суду; 6) добровільнос-
ті утворення третейського суду; 7) добровільної згоди тре-
тейських суддів на їх призначення чи обрання у конкретній 
справі; 8) рбітрування; 9) самоврядування третейських суд-
дів; 10) всебічності, повноти й об’єктивності вирішення спо-
рів; 11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди 
на будь-якій стадії третейського розгляду2.

На основі аналізу інших статей Закону України «Про тре-
тейські суди»  І. О. Бут додатково виділяє такі принципи:

1) диспозитивності. Напевно, це один із найголовніших 
принципів третейського розгляду: якщо в цивільному про-
цесуальному законодавстві під цим принципом розуміється 
розгляд цивільної справи не інакше як за зверненням особи 
в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів сторін та ін-
ших осіб, які беруть участь у справі, а також право особи роз-
поряджатися своїми правами щодо предмета спору на власний 
розсуд, то щодо третейського розгляду диспозитивність про-
являється ще на стадії укладення третейської угоди, в резуль-
таті чого сторони можуть створити унікальну процедуру роз-
гляду, яка найбільше відповідає їхнім інтересам, а також обра-
ти постійно діючий чи тимчасово створений третейський суд, 
персональний склад третейського суду тощо;

2) гласності, який означає, що за відсутності висунуто-
го хоча б однією стороною заперечення проти відкритого 
розгляду справи третейським судом з мотивів додержання 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 207.

2 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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та збереження комерційної або банківської таємниці чи забез-
печення конфіденційності інформації, справа розглядається 
у відкритому засіданні (ст. 29 Закону України «Про третейські 
суди»);

3) конфіденційності; окрім зазначеної можливості закри- 
того розгляду справи в разі наявності заперечення хоча б 
однієї зі сторін, означає передбачену ст. 32 Закону заборо-
ну третейському суду, судді третейського суду без згоди сто-
рін або їх правонаступників розголошувати відомості та ін-
формацію, що стали їм відомі під час третейського розгля-
ду, а також заборону вимагати від третейського судді надан-
ня документів, відомостей та інформації, якими він володіє 
у зв’язку з третейським розглядом справи, крім випадків, 
перед бачених законами України. Таким законодавчо встанов-
леним відступом від принципу конфіденційності є якраз мож-
ливість компетентного суду за клопотанням однієї зі сторін ви-
требувати матеріали третейської справи від постійно діючого 
третейського суду. Регламент Спортивного арбітражного суду 
допускає з дозволу Президії публікацію рішень у періодично-
му друці або у вигляді окремих збірок, при цьому не може бути 
опублікована інформація, яка може ідентифікувати сторони. 
Однак за письмової згоди сторін третейського розгля-
ду допускається публікація повного тексту рішення у пресі 
або Інтернеті1.

§ 4.3. Правове регулювання створення 
та діяльності третейського суду

Порядок створення третейських судів урегульовано стат-
тями 8, 9 Закону України «Про третейські суди», які встанов-
люють різні правила для створення постійно діючих (інсти-
туційних) третейських судів та третейських судів, що ство-
рюються для вирішення конкретного спору (ad hoc). Відпо-
відна видова класифікація породжує певні відмінності в ме-
ханізмі створення третейського суду, оскільки інституцій-
ний третейський суд як арбітражна установа функціонує 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 207−208.
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на пос тійній основі; має власні внутрішні правила та регламент,  
що розраховані на застосування у вирішенні невизначеного 
кола правових спорів; має сформований список арбітрів (тре-
тейських суддів) та відповідну організаційно-функціональну 
структуру. Третейський суд ad hoc створюється для вирі-
шення конкретного спору, тому не потребує такої складної 
організації.

Доволі важливим у досліджуваному контексті є питан-
ня розмежування утворення третейського суду та його фор-
мування. Відповідний, на перший погляд, дуалізм понятійно-
го апарату закладено і в основу Закону України «Про третей-
ські суди». Аналізуючи положення зазначеного Закону, слід 
неодмінно звернути увагу на те, що останній чітко розмежо-
вує правове регулювання порядку утворення третейського 
суду як інституції (статті 8-10 Закону України «Про третейські 
суди»1) та правове регулювання формування третейського 
суду як безпосереднього способу вирішення спорів (розділ III 
Закону України «Про третейські суди»2). Хоча у випадку з тре-
тейським судом ad hoc момент його утворення як інституції 
та момент його формування як безпосереднього способу вирі-
шення спорів збігаються3.

Таким чином, досліджуючи проблему створення третей-
ського суду, найперше варто розглянути питання про створен-
ня інституційних третейських судів. Так суб’єктами утворен-
ня (засновниками) інституційних третейських судів визначе-
но: 1) всеукраїнські громадські організації; 2) всеукраїнські 
організації роботодавців; 3) фондові та товарні біржі, саморе-
гулівні організації професійних учасників ринку цінних папе-
рів; 4) торгово-промислові палати; 5) всеукраїнські асоціації 
кредитних спілок; 6) Центральну спілку споживчих товариств 
України; 7) об’єднання, асоціації суб’єктів підприємницької 

______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Там само.
3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 

Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 169−170.
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діяльності-юридичних осіб, зокрема банків (ст. 8 Закону Украї-
ни «Про третейські суди»)1.

Правовий статус всеукраїнських громадських організацій 
визначався Законом України «Про об’єднання громадян» від 
16 червня 1992 р., який втратив чинність у зв’язку з прийнят-
тям Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 берез-
ня 2012 р. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про громад-
ські об’єднання», громадське об’єднання, зареєстроване в уста-
новленому законом порядку, може мати всеукраїнський ста-
тус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшос-
ті адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у ч. 2 
ст. 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання 
підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань»2.

Тому слушно у науковій літературі звертають увагу на не-
узгодженість ст. 8 Закону України «Про третейські суди» із 
положеннями Закону України «Про громадські об’єднання». 
Зокрема, зазначається, що постійно діючі третейські суди мо-
жуть утворюватися та діяти не лише при зареєстрованих згід-
но з чинним законодавством України всеукраїнських гро-
мадських організаціях, але і при всеукраїнських громадських 
спілках3.

Статус всеукраїнської організації роботодавців урегу-
льовано Законом України «Про організації роботодавців, їх 
об’єднання, права і гарантії їх діяльності»4. Відповідно до 
ч. 5 ст. 9 наведеного Закону, статус всеукраїнських об’єднань 

______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року № 
4572-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (дата 
звернення: 01.10.2020).

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, Ю. Д. 
Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Харків : 
Право, 2019. С. 170−171.

4 Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : 
Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI. URL : https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення: 01.10.2020).
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організацій роботодавців мають об’єднання, які на час дер-
жавної реєстрації об’єднують обласні організації робото-
давців, створені за територіальною ознакою, більшості 
адміністративно-територіальних одиниць, визначених ч. 2 
ст. 133 Конституції України, або більшість обласних органі-
зацій роботодавців, створених за галузевою (міжгалузевою) 
ознакою, які об’єднують роботодавців, що діють у межах пев-
ного виду або кількох видів економічної діяльності.

Органом, уповноваженим на прийняття рішення про утво-
рення інституційного третейського суду при всеукраїнській 
організації роботодавців, є її керівний орган.

Правовий статус фондових і товарних бірж, саморегулів-
них організацій професійних учасників ринку цінних папе-
рів урегульований Законом України «Про цінні папери та фон-
довий ринок»1. Під саморегулівною організацією професій-
них учасників фондового ринку розуміється неприбуткове 
об’єднання учасників фондового ринку, що провадять профе-
сійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними па-
перами, управління активами інституційних інвесторів, де-
позитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно 
до критеріїв та вимог, установлених Національною комі сією 
з цінних паперів та фондового ринку (абз. 10 ч. 2 ст. 2 Зако-
ну України «Про цінні папери та фондовий ринок»2). Прийнят-
тя рішення про створення інституційного третейського суду 
покладено на з’їзд учасників такої саморегулівної організації3.

Правове регулювання утворення та діяльності фондової 
біржі здійснюється на підставі статей 20–27 Закону Украї ни 
«Про цінні папери та фондовий ринок». Фондова біржа утво-
рюється та діє в організаційно-правовій формі акціонер-
ного товариства або товариства з обмеженою відповідаль-
ністю та провадить свою діяльність з організації торгівлі 

______________________________________________

1 Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 
року № 3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 
(дата звернення: 01.10.2020).

2 Там само.
3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 

Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 171−172.
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на фондовому ринку, яка полягає у створенні організаційних 
умов для укладення договорів купівлі-продажу цінних папе-
рів та інших фінансових інструментів шляхом проведення бір-
жових торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із засто-
суванням відповідних заходів впливу1.

Правовий статус товарної біржі врегульовано Законом 
України «Про товарну біржу»2, за змістом ч. 1 ст. 1 якого під 
останньою розуміється організація, що об’єднує юридичних 
і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяль-
ність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, 
виявлення товарних цін, попиту і пропозиції на товари, ви-
вчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних 
з ним торговельних операцій.

Компетентним органом прийняття рішення про створен-
ня інституційного третейського суду наведених організацій 
є загальні збори їх учасників3.

Правовий статус торгово-промислової палати врегульова-
но Законом України «Про торгово-промислові палати в Украї-
ні»4, відповідно до ч. 1 ст. 1 якого торгово-промислова палата 
є недержавною неприбутковою організацією, яка об’єднує 
юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законо-
давства України, та громадян України, зареєстрованих як під-
приємці, та їх об’єднання.

Торгово-промислові палати створюються з метою сприян-
ня розвиткові народного господарства та національної еконо-
міки, її інтеграції у світову господарську систему, формуван-
ню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфра-
структур, створенню сприятливих умов для підприємницької 

______________________________________________

1 Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 
року № 3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 
(дата звернення: 01.10.2020).

2 Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1996 року № 1956-XII. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 172.

4 Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02 грудня 
1997 року № 671/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.10.2020).
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діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, 
не заборонених законодавством України, науково-технічних 
і торговельних зв’язків між українськими підприємцями 
та підприємцями зарубіжних країн (ч. 1 ст. 3)1. Компетентним 
органом прийняття відповідного рішення є президія торгово-
промислової палати2.

Частина 1 ст. 24 Закону України «Про кредитні спілки»3 
встановлює, що всеукраїнські асоціації кредитних спілок − 
це відповідні асоціації, діяльність яких поширюється на те-
риторію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій 
є кредитні спілки більш ніж з половини адміністративно-
територіальних одиниць, визначених ч. 2 ст. 133 Конститу-
ції України. Пунктом 4.2.1 статуту Асоціації кредитних спі-
лок «Всеукраїнська асоціація кредитних спілок» передбачено, 
що вищим органом управління наведеної організації є конфе-
ренція, що правомочна розглядати і вирішувати всі питання її 
діяль ності, відтак остання є органом, компетентним прийня-
ти рішення про створення інституційного третейського суду4.

Правовий статус спілок споживчих товариств України вре-
гульовано розділом III Закону України «Про споживчу коопе-
рацію»5, ст. 8 якого врегульовує загальні питання створення 
спілок та визначає їх органи управління. Центральна спілка 
споживчих товариств України є юридичною особою, членами 
якої є споживчі товариства. Вищим органом управління спіл-
ки є з’їзд (конференція), який може прийняти рішення про 
створення інституційного третейського суду.
______________________________________________

1 Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 02 грудня 
1997 року № 671/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.10.2020).

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 172−173.

3 Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

4 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 173.

5 Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 року № 2265-
XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12#Text (дата звер-
нення: 01.10.2020).
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До об’єднання, асоціації суб’єктів підприємницької діяль-
ності-юридичних осіб, зокрема банків, можна віднести будь-
яке об’єднання або асоціацію суб’єктів підприємницької діяль-
ності, створені відповідно до чинного законодавства України.

Зазначимо, що, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України 
«Про третейські суди», постійно діючі третейські суди не мо-
жуть утворюватися та діяти при органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування. Наявність наведеної 
заборони обумовлена приватноправовим характером спорів, 
що передаються на розгляд третейських судів1.

Процедура створення інституційного третейського суду 
проходить кілька обов’язкових етапів. Перший етап відзнача-
ється прийняттям рішення про утворення третейського суду 
як інституційного органу третейського судочинства. На цьому 
етапі вирішуються питання щодо прийняття відповідним ком-
петентним органом засновника рішення про створення відпо-
відного суду, розробки і затвердження положення про постій-
но діючий третейський суд та регламенту третейського суду; 
вирішення інших питань організаційного характеру. Другий 
етап створення третейського суду охоплює порядок визна-
чення персонального складу третейського суду. Третім етапом 
створення інституційного третейського суду є його державна 
реєстрація2.

Закон України «Про третейські суди» встановлює окремі 
вимоги до документів, які розробляються та затверджують-
ся на першому та другому етапах утворення інституційного 
третейського суду. Так, ч. 4 ст. 8 наведеного Закону встанов-
лює, що списки третейських суддів інституційних третейських 
судів повинні містити такі відомості про третейських суддів, 
як: 1) дата народження; 2) освіта; 3)отримана спеціальність; 
4) останнє місце роботи; 5) загальний трудовий стаж; 6) стаж 
роботи за спеціальністю3.
______________________________________________

1 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 174.

3 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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Вимоги до змісту положення інституційного третей-
ського суду є порівняно вузькими за змістом та зводяться 
до обов’язкового включення таких відомостей: 1) наймену-
вання; 2) місцезнаходження; 3) відомості про засновника тре-
тейського суду; 4) склад, компетенція та порядок створення 
органів самоврядування третейських суддів; 5) порядок об-
рання голови третейського суду; 6) підстави та порядок при-
пинення діяльності третейського суду. До факультативних 
відомостей, які можуть міститися в положенні, належать інші 
відомості, включені до відповідного положення на підставі 
волевиявлення засновника (наприклад, принципи та завдан-
ня діяльності інституційного третейського суду, питання за-
стосовного права при розгляді та вирішенні спорів у відпо-
відному інституційному третейському суді тощо). Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» положення та 
регламент інституційного третейського суду кваліфікуються 
як його установчі документи1.

Змістовні вимоги до регламенту інституційного тре-
тейського суду зводяться до обов’язкової наявності в ньому: 
1) порядку та правил звернення до третейського суду; 2) по-
рядку формування складу третейського суду; 3) правил вирі-
шення спорів третейським судом; 4) інших питань, віднесених 
до компетенції третейського суду Законом України «Про тре-
тейські суди».

Оскільки регламент інституційного третейського суду 
є за змістом документом, який визначає процедуру розгля-
ду та вирішення спорів, зміст його норм у практиці існуван-
ня інституційних третейських судів визначається досить де-
тально. Зокрема, до наведених змістовних вимог до регламен-
ту належать положення про статус та компетенцію інститу-
ційного третейського суду, його склад, принципи діяльнос-
ті, правила щодо відводів та самовідводів третейських суд-
дів, апарат інституційного третейського суду, статус учасників 

______________________________________________

1 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 року 
№ 755-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата 
звернення: 01.10.2020).
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третейського розгляду, представництво, докази, строки тре-
тейського розгляду тощо1.

Метою державної реєстрації інституційного третейсько-
го суду є його публічна легітимізація, яка здійснюється в по-
рядку, передбаченому Законом України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань» на підставі ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 
третейські суди». Зазначимо, що Законом України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань» інституційні третейські суди 
віднесені до громадських формувань (п. 3 ч. 1 ст. 1).

Статтею 9 Закону України «Про третейські суди» вста-
новлений обов’язок забезпечення державної реєстрації змін 
до положення про інституційний третейський суд та (або) 
його регламенту та (або) його списку третейських суддів у 
п’ятнадцятиденний строк з моменту внесення таких змін. 
Виконання такого обов’язку покладено на засновника відпо-
відного інституційного суду, а наслідком невиконання наведе-
ного обов’язку встановлено припинення діяльності відповід-
ного інституційного суду. Аналогічний наслідок установлено 
в разі виявлення протягом трьох років з дня реєстрації інсти-
туційного третейського суду недостовірних відомостей у по-
даних для державної реєстрації документах. Обов’язок подан-
ня заяви про припинення діяльності інституційного третей-
ського суду до національного суду покладено на орган, який 
зареєстрував відповідний третейський суд2.

Утім, наведена норма Закону України «Про третейські 
суди» викликає сумніви щодо її ефективності. Зокрема, про-
блемною видається можливість установлення суб’єктом дер-
жавної реєстрації інституційного третейського суду факту не-
достовірності відомостей після здійснення запису про дер-
жавну реєстрацію третейського суду з огляду на відсутність 
повноважень із здійснення подальшої перевірки відповідних 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 176.

2 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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обставин. Необґрунтованою видається і передбачена Законом 
можливість застосування (або незастосування) наслідків у ви-
гляді припинення діяльності третейського суду залежно від 
спливу трирічного строку, адже момент «виникнення» недо-
стовірності у документах відповідного третейського суду не 
має визначального значення1.

Місцезнаходженням інституційного третейського суду є 
місцезнаходження його засновника, що не обмежує засновни-
ка третейського суду в праві визначати розташування третей-
ських суддів за адміністративно-територіальним принципом 
(ч. 3 ст. 8 Закону України «Про третейські суди»)2.

Порядок утворення третейського суду ad hoc встановлю-
ється третейською угодою. Єдиним формальним правилом 
щодо створення третейського суду ad hoc, установленим ч. 6 
ст. 8 Закону України «Про третейські суди», є відповідність ви-
мог такої третейської угоди закону. Водночас у випадку, якщо 
сторони не погодили відповідного питання у третейській уго-
ді, порядок створення третейського суду ad hoc вирішується 
на підставі частин 3, 4 ст. 17 наведеного Закону3.

§ 4.4. Компетенція третейських судів
Дослідження категорій компетенції, юрисдикції, підвідо-

мчості, підсудності, а щодо третейського розгляду − і тако-
го особливого поняття, як «арбітребельність», їх співвідно-
шення, найповніше відображено у процесуальній науці, однак 
і досі зазначені питання залишаються дискусійними. Доволі 
традиційною моделлю співвідношення цих понять є концеп-
ція, відповідно до якої під компетенцією загалом розумієть-
ся сукупність повноважень певного органу, які поділяються 
на предметні (повноваження розглядати певні категорії справ, 
які становлять предметну компетенцію) та функціональні 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 177.

2 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Там само.



285

(повноваження на вчинення певних дій процесуального харак-
теру при розгляді справ, що становлять функціональну компе-
тенцію)1. Отже, стосовно третейського суду компетенція озна-
чає здатність третейського суду виконувати функції з роз-
гляду та вирішення цивільно-правового спору, що визначені 
не тільки законом чи регламентом третейського суду, а й тре-
тейською угодою сторін (вирішувати питання про відкрит-
тя провадження у справі, встановлювати наявність чи відсут-
ність компетенції на розгляд переданого спору, а як резуль-
тат − виносити рішення). При цьому відсутність компетенції 
третейського суду може бути як абсолютною, коли будь-
який третейський суд повинен відмовити у розгляді справи 
(внаслідок відсутності третейської угоди, її недійсності тощо, 
непідвідомчості спору третейським судам), так і відносною 
(відсутність компетенції лише у даного конкретного третей-
ського суду на розгляд певної справи, однак наявність компе-
тенції у іншого, наприклад, у разі передання за третейською 
угодою спорів щодо стягнення заборгованості за договором 
на розгляд одному третейському суду, а спорів щодо інших 
питань виконання договору − до іншого)2.

Юрисдикція ж є частиною компетенції органу, який 
має повноваження на вирішення правових спорів, і у вузь-
кому значенні застосовується для позначення предметної 
компетенції, тому під юрисдикцією третейського суду слід 
розуміти повноваження цього органу на вирішення цивільно- 
та господарсько-правових спорів у рамках процесуальної фор-
ми, встановленої відповідно до Закону України «Про третей-
ські суди», регламенту постійно діючого третейського суду 
та третейської угоди сторін3. І якщо компетенція характеризує 
певний орган з боку його повноважень (тобто визначає сукуп-
ність прав і обов’язків правозастосовного органу з вирішення 
визначеного кола справ), то підвідомчість − юридичну справу 
______________________________________________

1 Ківалов С. В. Правова природа спорів щодо проходження публічної служ-
би в Україні. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. 2009. 
Том 8. С. 5−6.

2 Притика Ю. Д. Питання компетенції третейського суду та підвідомчості 
справ. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2004. № 8. С. 27−28.

3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 211−212.
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з боку її здатності бути розглянутою певним юрисдикційним 
органом1.

Однак у науковій літературі неодноразово порушувало-
ся питання щодо неможливості використання категорії «під-
відомчість» стосовно третейського розгляду, тому пропону-
ється використання більш лаконічного синоніму поняття 
«підвідом чість справи третейському суду» − категорію «арбіт-
рабельність», під якою прийнято розуміти властивість спра-
ви, яка означає можливість певного цивільно-правового спору 
чи категорії спорів бути предметом третейського розгляду2.

Загальні правила щодо компетенції третейських судів 
висвітлено у ст. 27 Закону України «Про третейські суди». 
Так, ч. 1 наведеної статті встановлює загальне процедурне 
правило, відповідно до якого третейський суд, з додержанням 
вимог Закону України «Про третейські суди», самостійно вирі-
шує питання про наявність або відсутність у нього компетен-
ції для розгляду конкретної справи3.

Концептуальними принципами для визначення пра-
вил компетенції третейського суду є принципи компетенції-
компетенції та автономності третейської угоди. Під доктриною 
(принципом) компетенції-компетенції (компетенс-компетенс) 
розуміється право третейського судді (арбітра) самостійно ви-
рішувати питання своєї компетенції щодо розгляду спору на-
віть у разі заявлення однією зі сторін відводу через порушен-
ня підсудності. Так, третейський суд самостійно вирішує пи-
тання наявності в нього компетенції на вирішення конкретно-
го спору без звернення до національного суду, який здійснює 
подальший контроль щодо такого рішення в межах та в поряд-
ку, установлених законом. Наведене правило є імперативним 
та не дозволяє сторонам арбітражної угоди обмежувати право 

______________________________________________

1 Неугодніков А. О. Співвідношення компетенції та юрисдикції адміністра-
тивних судів України. Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 26. 
С. 260.

2 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 212−213.

3 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).
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третейського суду самостійно встановлювати свою компетен-
цію при третейському розгляді1.

За результатами вирішення судом питання наявності 
в нього компетенції в окремих випадках виноситься відповід-
на ухвала. Такими випадками, відповідно до ст. 27 Закону Украї-
ни «Про третейські суди», можуть бути заява сторони про від-
сутність у третейського суду компетенції стосовно пере даного 
на його вирішення спору (до початку розгляду справи по суті) 
та (або) заява про перевищення третейським судом компетен-
ції стосовно переданого на його вирішення спору2.

Важливим аспектом питання компетенції третейського 
суду є також питання про компетенцію в розумінні професій-
ної придатності. У ст. 18 Закону України «Про третейські суди» 
міститься норма, відповідно до якої суддя, що розглядає спір 
одноособово, повинен мати юридичну кваліфікацію, а при ко-
легіальному − юридичну кваліфікацію повинен мати, як міні-
мум, головуючий складу третейського суду3.

Питання автономності третейської угоди (третейського 
застереження) − це питання співвідношення такої третейської 
угоди та договору, якого вона стосується, тобто право третей-
ського суду вирішити питання про дійсність третейської угоди 
автономно (окремо) від вирішення дійсності відповідного до-
говору. У доктрині превалюючою є позиція, за якою принцип 
автономності третейської угоди означає, що юридична доля 
третейської угоди відокремлена від юридичної долі догово-
ру, якого вона стосується, адже третейська угода є джерелом 
компетенції третейського суду4. Таким чином, законодавче за-
кріплення принципу автономності третейської угоди є під-
ставою для вирішення третейським судом спору, що виник 
із визнаного ним недійсним договору, за умови, що відповідна 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 178.

2 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Там само.
4 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та 
практики : монографія. Київ : Ін Юре, 2005. С. 227.
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підстава недійсності договору не збігається з підставою 
визнання недійсною третейської угоди, яка його стосується1.

Для застосування принципу автономності третейської 
угоди не має значення застосування конструкції недійснос-
ті або нікчемності до договору, у зв’язку з яким укладено тре-
тейську угоду, а також підстава недійсності (нікчемності) та-
кого договору, зокрема й у разі його укладення внаслідок об-
ману, вчиненого однією зі сторін. Принцип автономності тре-
тейської угоди сформульовано в ч. 8 ст. 12 Закону України 
«Про третейські суди», відповідно до якої недійсність окре-
мих положень договору, контракту, що містить третейське 
застереження, не спричиняє недійсності такого третейського 
застереження2.

Обидва принципи відповідають природі третейського суду 
як договірної юрисдикції. Принцип автономності третейської 
угоди дає змогу третейському суду визнати недійсним дого-
вір без ризику визнання неправомірною джерела їх компе-
тенції − третейської угоди, а доктрина компетенс-компетенс 
уповно важує третейський суд «подолати» твердження про 
її недійсність, чим і забезпечується життєздатність третей-
ського суду як виду альтернативного вирішення спорів3.

Варто також зазначити, що компетенція третейських су-
дів на розгляд певних категорій спорів може бути встановле-
на не тільки на законодавчому рівні. Деякі постійно діючі суди 
обирають напрям на спеціалізацію − вирішення спорів в окре-
мій сфері. Приміром, Регламентом Постійно діючого третей-
ського суду при Всеукраїнській громадській організації «Фун-
дація медичного права та біоетики України» встановлено, що 
третейський суд може розглядати будь-який спір між сторо-
нами (фізичними та юридичними особами), який виникає 
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1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 178−179.

2 Про третейські суди : Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 
01.10.2020).

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 179−180.
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із правовідносин у сфері охорони здоров’я договірного і по-
задоговірного характеру та віднесений до його компетенції 
згідно з чинним законодавством України та Положенням про 
Третейський суд. Регламент Спортивного арбітражного суду 
поширює компетенцію третейського суду на спори, які вини-
кають із цивільних і господарських правовідносин, котрі сто-
суються майнових і немайнових прав та інтересів суб’єктів 
спортивної діяльності (суб’єктів сфери спорту), в тому числі, 
але не обмежуючись, спори: які витікають зі статутів, правил, 
регламентів та інших документів спортивних організацій, які 
регулюють правила проведення чемпіонатів, першостей та ін-
ших змагань на території України; спори, пов’язані з визначен-
ням статусу та порядку переходів спортсменів (гравців), дис-
циплінарні спори, в тому числі, але не обмежуючись, пов’язані 
з порушенням спортсменами антидопінгових правил, пору-
шенням етичних норм та правил Fair Play, спори, пов’язані 
з агентською діяльністю; спори щодо спонсорських контрактів; 
спори, пов’язані з правами на трансляцію спортивних заходів; 
а також будь-які інші спори, що виникають в області спорту, 
з урахуванням обмежень, встановлених Законом України 
«Про третейські суди». Створення в подальшому таких спе-
ціалізованих третейських судів однозначно є позитивним яви-
щем, оскільки сприяло б вирішенню певних проблем третей-
ського судочинства, прямо не пов’язаних з якістю законодав-
чого регулювання, наприклад, щодо підвищення довіри до 
третейського суду учасників правовідносин у певній сфері, 
а також підвищення якості самого третейського розгляду спорів 
у обраній сфері1.

4.5. Третейська угода: поняття, види, зміст, 
порядок і правові наслідки укладення

Третейська угода є одночасно підставою (передумовою) 
та джерелом компетенції третейського суду, а від її змісту та 
дійсності залежить можливість визнання рішення третейсько-
го суду та його виконання. Зміст третейської угоди визначає 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 215.
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специфіку третейського розгляду та можливість вирішен-
ня спору в третейському суді взагалі. Третейську угоду слід 
кваліфікувати як юридичний факт − цивільно-правовий пра-
вочин (договір), предметом якого є права та обов’язки її сто-
рін, пов’язані із переданням спору на вирішення третейським 
судом, та який урегульований відповідними нормативно-
правовими актами. Метою укладення третейської угоди є за-
стосування третейського розгляду як альтернативного спо-
собу вирішення спорів. Утім, правова природа третейської 
угоди є подвійною, адже попри родову належність до цивільно-
правових правочинів вона створює процесуальні наслідки, 
які виявляються у виключенні компетенції національного 
(державного) суду в розгляді спору1.

У юридичній науці є декілька теорій, пов’язаних із ви-
значенням правової природи третейської угоди: 1) договірна 
(консенсуальна); 2) процесуальна; 3) змішана; 4) автономна.

Договірна (консенсуальна) теорія правової природи тре-
тейської угоди ґрунтується на тлумаченні останньої як зви-
чайної цивільно-правової угоди, яка визначає цивільні пра-
ва та обов’язки сторін, одним з яких є обов’язок виконання рі-
шення, ухваленого третейським судом. Третейська угода тлу-
мачиться як форма волевиявлення її сторін. За такого підхо-
ду вважається, що компетенція третейського суду встановлю-
ється не відповідно до правових приписів, а внаслідок такого 
волевиявлення. Процесуальна теорія правової природи тре-
тейської угоди розглядає її крізь призму процесуальних на-
слідків укладення та надає їм системоутворюючого значен-
ня. Третейське судочинство визнається формою здійснення 
правосуддя sui generis. Отже, третейська угода кваліфікується 
як угода процесуального характеру, спрямована на виключен-
ня юрисдикції національного (державного) суду. Питання дій-
сності третейської угоди, компетенції третейського суду, ви-
конання рішення третейського суду вирішуються на підста-
ві законодавчих приписів. Правовий статус третейських суд-
дів розглядається за аналогією зі статусом суддів державних 

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 181−182.
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(національних) судів, відтак, акцентується увага на їх непід-
контрольності сторонам третейської угоди та незалежності 
як принципу їх діяльності. Відмінності правового статусу суд-
дів державних та третейських судів розглядаються у контек-
сті процедури їх призначення (відповідно державою та сто-
ронами третейської угоди). Змішана теорія правової природи 
третейської угоди розглядає останню як складну категорію, 
яка має подвійну правову природу, що полягає у цивілістичній 
природі самої угоди та процесуальних наслідках її укладення 
в силу законодавчих приписів. Відтак, третейська угода поєд-
нує як матеріально-правові, так і процесуально-правові еле-
менти та врегульовується як матеріальним, так і процесуаль-
ним правом. Автономна теорія правової природи третейської 
угоди виходить із розуміння третейського розгляду як проце-
дури sui generis, яка є абсолютно автономною. Отож, третей-
ська угода також кваліфікується як автономне правове утво-
рення, яке не є ані цивільно-правовою угодою, ані угодою про-
цесуального характеру, адже перша не може породжувати про-
цесуальних наслідків, а друга є категорією, яка застосовуєть-
ся лише в межах державного процесу, до якого третейський 
розгляд не відноситься1.

Розпочинаючи класифікацію третейських угод, слід зазна-
чити, що хоча законодавством і закріплено поділ третейських 
угод на внутрішні (власне третейська угода) та іноземні (ар-
бітражна угода), підстави класифікації та види, що виокрем-
люються, є застосовними як для третейських, так і для арбі-
тражних угод. Із положень ст. 12 Закону України «Про третей-
ські суди» випливає класифікація третейських угод за формою 
їх укладення: третейське застереження − тобто умова про тре-
тейський розгляд спору, що може виникнути у майбутньо-
му, яку включено до тексту основного договору; третейський 
запис − окрема письмова угода, що укладається у випадку 
виникнення спору2.
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1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 182−183.

2 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 217.
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За способом укладення, відповідно до Закону, можна ви-
окремити угоди: 1) укладені шляхом підписання сторонами; 
2) укладені шляхом обміну листами, повідомленнями по те-
летайпу, телеграфу, з використанням засобів електронного 
чи іншого зв’язку, що забезпечує фіксацію такої угоди; 3) укла-
дені шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна 
зі сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти 
цього не заперечує. Остання група третейських угод іноді ви-
значається як угоди, укладені конклюдентним способом, тоб-
то протиставляються письмовій формі угоди, з чим погоди-
тись неможливо, оскільки конклюдентність − це властивість 
дії (або бездіяльності), яка не має вираження у словесній, 
а тим паче у письмовій формі. Оскільки для укладення таким 
способом третейської угоди недостатньо лише факту направ-
лення відзиву на позов чи простої присутності під час третей-
ського розгляду (що і було б конклюдентною дією),  а необхід-
не також визнання іншою стороно наявності третейської уго-
ди, що не може за цих обставин бути виражено в іншій формі, 
ніж письмова1.

Проаналізувавши закордонний досвід, Д. Л. Да виденко 
пропонує залежно від обсягу повноважень, якими на ділено 
третейський суд на підставі третейської угоди, виділяти: 
1) третейські угоди, що не містять обмежень повноважень 
третейського суду; 2) третейські угоди, що мають обмежен-
ня в розмірі сум, які можуть бути стягнені третейським су-
дом (арбітраж з верхньою та нижньою межею), при якому 
арбітр заздалегідь не знає про визначений сторонами роз-
мір обмежень; 3) арбітраж останньої оферти, за яким сторо-
ни у визначеній послідовності викладають прийнятні умови 
примирення, а третейський суддя обирає ті, які вважає най-
більш справедливими2. Українським законодавством перед-
бачено надання третейському суду необмеженого обсягу по-
вноважень, звісно, в рамках арбітрабельності спору та заявле-
них позовних вимог (хоча, потрібно враховувати, що наявність 
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1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 218.

2 Давьщенко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтерна-
тивного разрешения споров». Третейский суд. 2009. № 1. С. 40−53.
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у рішенні третейського суду способів захисту прав та охоро-
нюваних інтересів, не передбачених законами України, є під-
ставою для відмови у видачі виконавчого документу на при-
мусове виконання рішення третейського суду). Визначення 
сторонами граничних розмірів сум, що можуть бути стягну-
ті за рішенням третейського суду, хоча прямо і не заборонено 
(що може стимулювати боржника добровільно виконати рі-
шення арбітра), все ж спричинить труднощі у подальшому 
примусовому виконанні, оскільки виконавчий лист видається 
на підставі рішення третейського суду, а не попередньої уго-
ди сторін. Тоді як арбітраж останньої оферти за вказаною мо-
деллю більше подібний до медіації та не може бути застосова-
ний третейським судом як юрисдикційним органом, що вирі-
шує спори на підставі чинного законодавства1.

Своєю чергою, Ю. Д. Притика пропонує також розмежувати 
третейські угоди, що передаються в третейський суд, за крите-
рієм обсягу спорів: на «широкі» (виключають підсудність дер-
жавного суду та визначають підвідомчість третейському суду 
щодо всіх дозволених на це категорій спорів з конкретних пра-
вовідносин) та «вузькі» (обмежують компетенцію арбітражу 
конкретними категоріями спорів або вимогами щодо визначе-
них правовідносин, що уможливлює неповне виключення під-
судності державних судів), а за характером та природою ство-
рення поділяє третейські угоди на типові, нетипові та пато-
логічні2. Формулювання широкої третейської угоди зазвичай 
охоплює фразу «будь-який спір, що виникає щодо цього дого-
вору або у зв’язку з ним...». Тоді як вузьке формулювання чіт-
ко встановлює обсяг правовідносин, в яких арбітраж буде ком-
петентним: «... спори щодо стягнення заборгованості за цим 
договором підлягають переданню на розгляд третейсько-
му суду...» (тобто решта спорів, хоча і пов’язаних з укладеним 
договором, будуть йому непідвідомчі)3.
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1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 218−219.

2 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії 
та практики : монографія. Київ: Ін Юре, 2005. С. 183.

3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 219−220.
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Типові третейські угоди розробляються безпосередньо 
постійно діючими третейськими судами з метою запобіган-
ня можливим дефектам таких угод, зокрема щодо точного на-
йменування третейського суду, його компетенції тощо, а та-
кож враховують достатню кількість умов, необхідних для дій-
сності третейської угоди. Так, вирішуючи питання про пере-
дання спору на розгляд до Постійно діючого Третейського 
суду при ТПП України, сторони можуть використати таке реко-
мендоване типове третейське застереження: «Будь-який спір, 
що виникає щодо цього договору або у зв’язку з ним, підлягає 
пере дачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючо-
го Третейського суду при ТПП України. Сторони погоджують-
ся з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосо-
вуватись Регламент Постійно діючого Третейського суду при 
ТПП України». Такі типові застереження мають рекомендацій-
ний характер, а тому можуть бути доповнені іншими умова-
ми в межах чинного законо¬давства, наприклад, враховуючи 
положення Регламенту зазначеного третейського суду, сторо-
нам надається право на свій розсуд визначити кількість тре-
тейських суддів, що будуть розглядати спір, мову третейсько-
го розгляду та інші додаткові умови.

Нетипові третейські угоди складаються сторонами само-
стійно, що дозволяє найбільш повно врахувати дійсну волю 
сторін щодо передання спору на вирішення до третейського 
суду. Сторони, особливо при переданні спору, що вже виник, 
на розгляд третейському суду ad hoc, можуть більш детально 
передбачити умови третейського розгляду, оскільки третей-
ський суд, створений для вирішення конкретного спору, від-
повідно до законодавства, не має власного регламенту, а поря-
док третейського розгляду визначається сторонами у третей-
ській угоді.

Патологічні (дефектні) третейські угоди містять різнома-
нітні недоліки, які унеможливлюють або ускладнюють уста-
новлення дійсного волевиявлення сторін і реалізацію третей-
ської угоди, що може тягнути за собою як неможливість ви-
конання угоди, так і її недійсність. Уперше такий термін було 
впроваджено в 1974 р. почесним Генеральним секретарем 
Міжнародної торгової палати Фредеріком Айземаном, пізні-
ше він розробив критерії, невідповідність яким призводить 
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до патологічності арбітражної угоди: 1) встановлення обов’яз-
кових наслідків для сторін; 2) виключення втручання держав-
ного суду в арбітражний процес, принаймні до винесення рі-
шення; 3) надання арбітрам необхідного обсягу повноважень 
для вирішення спору; 4) визначення швидкої та ефективної 
процедури розгляду з метою винесення рішення, яке згодом 
може бути виконано1.

Визначення змісту третейської угоди є складним питан-
ням, що пов’язано найперше із тим, що саме третейська угода 
є необхідною передумовою передання спору на третейський 
розгляд, а її зміст визначає практично всі аспекти формування 
третейського суду та процедури розгляду конкретного спору. 
Зміст третейської угоди утворюють, з одного боку, її елементи, 
а з іншого − її умови2.

Прикладом поділу арбітражної угоди на елементи є засте-
реження, рекомендоване МКАС при ТПП України: «Будь-який 
спір, що виникає щодо цього спору або у зв’язку з ним, підля-
гає передачі на розгляд і остаточне вирішення в МКАС при ТПП 
України». Елементами наведеного застереження є: 1) «будь-
який спір», як правило, про передачу спору на арбітражний 
розгляд та виведення такого спору з державної юрисдик-
ції; 2) «що виникає з цього спору або у зв’язку з ним», як пра-
вило, про категорії спорів, що можуть розглядатись арбітра-
жем; 3) «підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення 
МКАС», як правило, про остаточність та неможливість оскар-
ження арбітражних рішень, за винятком випадків, визначених 
законодавцем3.

Умови третейської угоди, як правило, стосуються: 1) виду 
третейського суду (включно з правильною назвою інститу-
ційного третейського суду, якщо цей вид обрано сторонами); 
2) у разі обрання третейського суду ad hoc порядку його 
формування; 3) кола спорів, що передаються на розгляд 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 220−221.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 185.

3 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та 
практики : монографія. Київ : Ін Юре, 2005. С. 164.
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третейського суду; 4) місця третейського розгляду; 5) кількос-
ті третейських суддів та кваліфікаційних вимог до них; 6) мови 
третейського розгляду; 7) правил процедури третейського 
розгляду. Законодавство не обмежує сторін у праві викласти 
й інші умови третейської угоди.

Визначення сторонами виду третейського суду є однією з 
основних умов третейської угоди, оскільки обумовлює одразу 
визначення і формулювання всіх інших елементів змісту тре-
тейської угоди. Під «видами третейського суду» розуміється 
1) інституційний третейський суд та 2) третейський суд ad hoc.

До переваг інституційного третейського суду можна від-
нести: 1) наявність регламенту, перевіреного практикою, 
та адміністративного апарату, що забезпечує ефективне і пос-
лідовне просування справи стадіями третейського розгляду; 
2) авторитетність інституційного третейського суду, яка віді-
грає значну роль під час виконання рішень третейського суду1.

Перевагами третейського суду ad hoc є: 1) оптимальна при-
стосовність для розгляду конкретного спору; 2) максималь-
на автономія сторін у виборі процесуальних правил і вирішен-
ня питань у процесі розгляду спору; 3) загалом менш тривалий 
строк розгляду справи; 4) цінова привабливість (адміністратив-
ні витрати скорочені до мінімуму; основні витрати − це гонора-
ри третейських суддів); 5) абсолютно приватний характер2.

Визначення місця третейського розгляду має практичне 
значення для визначення державного (національного) суду, 
що здійснюватиме функції контролю у встановлених чинним 
законодавством межах. Ідеться про виконання рішення тре-
тейського суду, оскарження рішення третейського суду тощо.

У разі обрання інституційного третейського суду останній 
може самостійно визначити місце проведення третейського 
розгляду, якщо сторони не погодили місце у третейській уго-
ді. Як правило, таким місцем обирається місцезнаходження ін-
ституційного третейського суду.

Вимоги до форми третейської угоди передбачені ч. 4 ст. 12 
Закону України «Про третейські суди», яка встановлює правило 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 186.

2 Там само. С. 187.
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про її письмову форму. Третейська угода є правочином, для 
якого встановлена обов’язкова письмова форма у розумінні 
ст. 205 ЦК України, відтак вимоги до письмової форми третей-
ської угоди мають розумітися крізь призму ст. 207 ЦК Украї-
ни, яка встановлює, що правочин вважається таким, що вчи-
нений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований 
в одному або кількох документах (у тому числі електронних), 
у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин 
вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля 
сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного 
або іншого технічного засобу зв’язку.

Частина 4 ст. 12 Закону України «Про третейські суди» міс-
тить аналогічні положення, деталізуючи їх у частині кваліфі-
кації належної письмової форми третейської угоди у разі вико-
ристання телетайпа або телеграфу, а також направлення відзи-
ву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, 
а інша сторона цього не заперечує. Головною умовою визнання 
укладення третейської угоди у письмовій формі є її фіксація.

Обов’язковою вимогою до письмової форми правочину 
є також її підписання стороною (сторонами) правочину (ч. 2 
ст. 207 ЦК України), при цьому використання при вчиненні 
правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного, електронного або іншого копіювання, 
електронного підпису або іншого аналога власноручного під-
пису допускається у випадках, установлених законом, іншими 
актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою 
сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога 
їхніх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 ЦК України).

Водночас визнання письмової форми третейського за-
стереження як текстуальної частини основного договору як 
належної не вимагає її окремого (додаткового) підписання. 
Наведене правило очевидне зі змісту ч. 6 ст. 12 Закону Украї-
ни «Про третейські суди», яка встановлює, що посилання у до-
говорі, контракті на документ, який містить умову про третей-
ський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що до-
говір укладений у письмовій формі, і це посилання є таким, 
що робить третейську угоду частиною договору1.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 188.
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Детермінуючим правовим наслідком укладення третей-
ської угоди є вияв її процесуально-правової природи, який по-
лягає у виведенні спору, що передається на третейський роз-
гляд, з юрисдикції національних (державних) судів. Наведе-
ний правовий наслідок відображено в нормах процесуаль-
ного законодавства, яке врегульовує порядок реалізації від-
повідного правового наслідку національними (державними) 
судами: 1) сформульовані у п. 8 ч. 1 ст. 255 ЦПК правила про за-
криття провадження у справі у разі укладення угоди про пере-
дачу спору на вирішення до третейського суду після початку 
провадження у справі, якщо тільки суд не визнає, що така уго-
да є недійсною, втратила чинність або не може бути викона-
на; 2) врегульований п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК обов’язок суду зали-
шити позов без розгляду, якщо між сторонами укладено угоду 
про передачу спору на вирішення до третейського суду і від 
відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але 
до подання ним першої заяви щодо суті спору, надійшли запере-
чення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, 
що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути 
виконана; 3) п. 4 ч. 1 ст. 186 ЦПК, що встановлює обов’язок суду 
відмовити у відкритті провадження у справі, якщо є рішення 
третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо 
спору між тими самими сторонами, про той самий предмет 
і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив 
у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішен-
ня третейського суду або скасував рішення третейського суду 
і розгляд справи в тому самому третейському суді виявився 
неможливим1.

4.6. Поняття третейського розгляду 
цивільно-правового спору та його стадії

Правила третейського розгляду в третейському суді для 
вирішення конкретного спору визначаються Законом Украї-
ни «Про третейські суди» та третейською угодою сторін, 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 190.
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положення якої не можуть суперечити обов’язковим положен-
ням законодавства, а з питань, не врегульованих третейською 
угодою в третейському суді ad hoc щодо правил третейського 
розгляду, третейський суд, застосовуючи норми Закону, може 
визначити власні правила лише в тій частині, що не супере-
чить принципам організації та діяльності третейського суду.

Першою стадією третейського розгляду в постійно діючо-
му третейському суді можна вважати стадію подання позовної 
заяви однією зі сторін третейської угоди, а точніше – отриман-
ня такої заяви третейським судом (оскільки ці моменти мо-
жуть не збігатися в часі). Впродовж цієї стадії третейський суд 
(зокрема в особі його голови, секретаріату, секретаря тощо) 
реєструють позовну заяву та вирішують питання про її відпо-
відність вимогам щодо форми та змісту, наявності долучених 
документів і сплати суми третейського збору (третейських ви-
трат), залишення позовної заяви без руху для усунення недо-
ліків (хоча Законом така процесуальна дія не передбачена), 
повернення позовної заяви тощо1.

Для третейського суду ad hoc існує певна особливість: тут, 
відповідно до положень ст. 17 Закону, поданню позовної заяви 
передує така стадія, як формування складу третейського суду 
(оскільки до формування складу третейського суду можли-
вість подання позову фактично відсутня), а тому третейський 
розгляд розпочинається не з моменту подання позовної заяви, 
а з моменту одержання іншою стороною прохання (пропози-
ції) щодо третейського вирішення спору. Сторони на свій роз-
суд можуть домовитися про кількісний і персональний склад 
третейського суду, однак у будь-якому випадку третейський 
суд може розглядати справи в непарній кількості третейських 
суддів. Якщо ж сторони не погодили порядок призначення 
(обрання) третейських суддів, застосовується перед бачений 
Законом порядок: 1) якщо сторони погодили одноособо-
вий порядок розгляду спору і після звернення однієї сторо-
ни до іншої з пропозицією про призначення чи обрання одно-
особового третейського судді сторони не призначать (обе-
руть) третейського суддю, то розгляд спору в третейському 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 226−227.
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суді припиняється і цей спір може бути переданий на вирі-
шення до компетентного суду; 2) якщо сторони не погодили 
кількісний і персональний склад третейського суду, судовий 
розгляд здійснюється у складі трьох суддів, а якщо погодили − 
у будь-якій непарній кількості суддів. Кожна зі сторін при-
значає (обирає) рівну кількість третейських суддів, які, сво-
єю чергою, шляхом відкритого голосування обирають ще од-
ного третейського суддю не менш як двома третинами від об-
раного складу суду для забезпечення непарної кількості тре-
тейських суддів. Якщо одна зі сторін не призначить (обере) 
належної кількості третейських суддів протягом 10-ти днів 
після одержання прохання про це від іншої сторони, або якщо 
призначені чи обрані сторонами третейські судді протягом 
10-ти днів після їх призначення (обрання) не оберуть ще одно-
го третейського суддю, то розгляд спору в третейському суді 
так само припиняється.

Вже після формування складу третейського суду для 
вирішення конкретного спору подається позовна заява (про 
це свідчить зазначення одним із її елементів складу третей-
ського суду для вирішення конкретного спору).

Формою захисту порушеного права в третейському суді 
є позовна форма, сутність якої є єдиною як для третейсько-
го розгляду, так і для цивільного процесу, чим і пояснюється 
наявність дискусій, тотожних тим, що тривають щодо позовів 
і позовної форми захисту порушеного права в цивільному про-
цесі. Викладена у письмовій формі позовна заява має відпо-
відати таким вимогам щодо форми та змісту, тобто містити: 
1) назву постійно діючого третейського суду або вказівку на 
склад третейського суду для вирішення конкретного спору; 
2) дату подання позовної заяви; 3) найменування і юридич-
ні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізви-
ще, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання і міс-
це роботи сторін, які є фізичними особами; 4) найменування 
і юридичну адресу представника позивача, якщо він є юридич-
ною особою, або прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, 
місце проживання і місце роботи представника, який є фізич-
ною особою, у випадках, коли позов подається представни-
ком; 5) зміст вимоги, ціну позову, якщо вимога підлягає оцінці; 
6) обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, 
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що їх підтверджують, розрахунок вимог; 7) посилання на наяв-
ність третейської угоди між сторонами та докази її укладення; 
8) перелік письмових матеріалів, які долучаються до позовної 
заяви; 9) підпис позивача або його представника з посилан-
ням на документ, що засвідчує повноваження представника.

До позовної заяви також долучаються документи, що під-
тверджують: наявність третейської угоди; обґрунтованість 
позовних вимог; повноваження представника; направлення 
копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про від-
правлення цінного листа, виписка з реєстру поштових від-
правлень тощо); у разі подання позову до постійно діючого 
суду − сплату третейського (реєстраційного) збору у встанов-
лених від повідним третейським судом розмірах1.

Маючи сформований склад третейського суду, третейські 
судді можуть вирішити питання про відкриття (порушення) 
провадження у справі (якщо відповідно до регламенту таке 
питання не могло бути вирішено головою третейського суду). 
Щодо дій, які вчиняються на цій стадії, законодавство не міс-
тить жодних вказівок, лише зауважує, що розгляд справи тре-
тейським судом починається з винесення відповідної ухва-
ли та направлення її сторонам (ст. 33 Закону), тому тут також 
є доцільним звертатися до регламентів третейських судів. 
Розгляд справи відповідно до Закону не обмежений будь-
якими строками, якщо інше не встановлено регламентом 
третейського суду або третейською угодою.

Відкривши провадження у справі склад третейського суду 
переходить на стадію розгляду справи по суті, для якої ані За-
коном, ані досліджуваними регламентами прямо не передба-
чено таких традиційних для цивільного процесу стадії підго-
товки справи до судового розгляду, та етапів розгляду спра-
ви − підготовчої частини, розгляду справи по суті, судових де-
батів і ухвалення та проголошення рішення, а також дій тре-
тейського суду, що вчиняються на кожному з таких етапів. 
Однак, аналізуючи нормативні приписи стосовно розгляду 
спору третейським судом, все ж таки можна загалом виокре-
мити підготовку справи до судового розгляду, розгляд справи 
______________________________________________

1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 227−229.
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по суті, ухвалення та проголошення рішення. Зрозуміло, що 
зміст кожного з етапів буде доволі варіативним, враховуючи 
особливості регулювання процедури третейського розгляду.

Під час підготовки справи до судового розгляду, тобто 
з моменту винесення ухвали про відкриття (порушення) про-
вадження, третейський суд направляє таку ухвалу сторонам 
(ч. 1 ст. 33 Закону); встановлює власну компетенцію на розгляд 
справи (навіть якщо попередньо таке питання вирішувало-
ся головою третейського суду). Попередня підготовка справи 
у Третейському суді при ТПП України здійснюється відпові-
дальним секретарем: за підсумками розгляду матеріалів спра-
ви та за умов, що третейський збір сплачено і склад третей-
ського суду сформовано, відповідальний секретар передає 
справу третейському суду.

Оскільки під час попереднього встановлення наявнос-
ті компетенції на розгляд справи головою третейського суду 
думка сторін не заслуховувалася, відповідно до Закону, до по-
чатку розгляду справи по суті склад третейського суду визна-
чає наявність у нього компетенції на розгляд справи, а сто-
рона на цьому етапі має право заявити про відсутність у тре-
тейського суду компетенції. Якщо заперечень з боку сторін 
не було, в подальшому вони мають право заявити про переви-
щення третейським судом меж його компетенції тільки якщо 
в процесі третейського розгляду виникне питання, розгляд 
якого не передбачено третейською угодою або яке не може 
бути предметом такого розгляду відповідно до регламен-
ту третейського суду чи закону. Визначивши наявність ком-
петенції, третейський суд зазначає про це у відповідній ухва-
лі та розпочинає розгляд справи, однак якщо третейський суд 
зробить висновок щодо неможливості розгляду ним конкрет-
ного спору внаслідок від¬сутності у нього компетенції, тре-
тейський розгляд припиняється, а витрати, понесені третей-
ським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках. 
У разі встановлення наявності у третейського суду компетенції 
на розгляд даної справи, однак якщо третейський суд дійде ви-
сновку про відсутність або недійсність третейської угоди, по-
становляється мотивована ухвала про відмову в розгляді спра-
ви, яка надсилається сторонам, а заявнику разом з ухвалою 
повертаються подані ним позовні матеріали. У подальшому 
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висновок про наявність компетенції третейського суду та об-
сяг його повноважень за третейською угодою відображаєть-
ся в рішенні по суті спору як один із елементів третейського 
рішення (ст. 46 Закону).

У підготовчій частині третейський суд до початку розгля-
ду спору повинен з’ясувати у сторін можливість закінчити 
справу мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню 
спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях проце-
су, а сторони мають право закінчити справу укладенням миро-
вої угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-
якій його стадії до прийняття рішення третейським судом 
(ч. 4 ст. 33 Закону).

Розгляд справи по суті є центральною частиною третей-
ського розгляду, під час якої відбувається дослідження дока-
зів у справі, однак, на відміну від цивільного процесу, перебу-
ваючи на цій стадії, позивач не обмежується і в праві змінити, 
доповнити або уточнити свої позовні вимоги (якщо сторона-
ми не було погоджено іншого). Статтею 39 Закону передбаче-
но, що третейський розгляд здійснюється в засіданні третей-
ського суду за участю сторін або їх представників, якщо сто-
рони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні. 
Законодавством про третейські суди прямо не передбачено 
такого притаманного цивільному процесу етапу судового роз-
гляду, як судові дебати, на якому сторони можуть виступи-
ти з підсумковими промовами, однак це не означає, що мож-
ливість проведення судових дебатів у третейському розгляді 
виключена.

Завершальним етапом розгляду цивільно-правового спо-
ру третейським судом є винесення рішення по суті спору або ж 
постановлення ухвали без винесення рішення.

Зважаючи на викладене, стадійність третейського роз-
гляду дещо подібна до стадійності цивільного процесу, однак 
у зв’язку з меншою формалізованістю має свої особливості. 
Оскільки єдиної процесуальної форми третейського розгляду 
не існує, слід виділяти лише ті ключові стадії, наявність яких 
хоча б опосередковано закріплена Законом:

1) отримання позовної заяви постійно діючим судом або 
прохання (пропозиція) іншою стороною третейської угоди 
про призначення чи обрання складу третейського суду для ви-
рішення конкретного спору;
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1 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. С. 229−240.

2) формування складу третейського суду;
3) відкриття (порушення) провадження у справі;
4) підготовка справи до третейського розгляду;
5) з’ясування питань про наявність чи відсутність компе-

тенції третейського суду на розгляд даної цивільної справи, 
наявність і дійсність третейської угоди;

6) розгляд справи по суті;
7) винесення рішення третейського суду.
При цьому, як уже йшлося, перелік стадій третейського 

розгляду не є вичерпним: регламентами третейських судів чи 
третейською угодою сторін про передання спору на розгляд 
третейському суду ad hoc додатково можуть бути передбачені 
й інші стадії (спонукання до виконання затвердженої третей-
ським судом мирової угоди, перегляд третейського рішення 
за нововиявленими обставинами тощо), так само може зміню-
ватися їхня черговість (формування складу третейського суду 
до або після відкриття провадження), деякі стадії можуть дуб-
люватися (встановлення наявності чи відсутності компетен-
ції у третейського суду, що попередньо може здійснюватися 
головою третейського суду, а згодом − вже призначеним скла-
дом третейського суду), однак послідовність стадій отримання 
позовної заяви третейським судом або прохання (пропо зиції) 
іншою стороною третейської угоди про призначення чи обран-
ня складу третейського суду для вирішення конкретного спо-
ру, розгляду справи по суті та винесення рішення є незмінною, 
що обумовлено логікою самого третейського розгляду1.

4.7. Поняття рішення третейського суду 
та особливості його виконання

Рішення третейського суду є відображенням логічного 
завершення третейського розгляду спору. Його правова при-
рода знаходиться в діалектичному зв’язку із розумінням пра-
вової природи третейського суду та третейського розгляду, 
що зумовлює існування трьох основних доктринальних теорій 
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правової природи третейського рішення: 1) договірна; 
2) юрисдикційна (процесуальна); 3) змішана. Отже, рішен-
ня третейського суду визнається: 1) договірним; 2) юрис-
дикційним (процесуальним) актом; 3) актом, що має змішану 
юридичну природу.

Прихильники договірної теорії зважають на матеріально-
правове розуміння юридичної природи третейської угоди 
та роблять висновок про те, що рішення третейського суду 
є завершальним етапом її виконання з огляду на єдність всьо-
го процесу третейського розгляду, відтак, рішення третейсько-
го суду є цивільно-правовим за природою. Суттєвим аргумен-
том договірної теорії є обов’язковість рішення третейського 
суду лише для сторін третейської угоди, що зумовлюється не-
державною (договірною) природою третейського суду, який 
не може своїм рішенням зобов’язувати третіх осіб, які не є 
учасниками третейської угоди.

Позиція прихильників юрисдикційної (процесуальної) те-
орії ґрунтується на розумінні третейської угоди як процесу-
альної правової конструкції, метою якої є виключення дер-
жавної компетенції держави в конкретному спорі. На підста-
ві третейської угоди виникають процесуальні відносини поза 
предметом її регулювання, що зумовлює процесуальну компе-
тенцію третейського судді на підставі законодавчих приписів 
(а не третейської угоди) як самостійного учасника третейсько-
го розгляду, уповноваженого давати обов’язкові до виконання 
вказівки. Наведене зумовлює розуміння юридичної природи 
рішення третейського суду як юрисдикційного акта застосу-
вання права, що містить владне розпорядження сторонам тре-
тейського розгляду щодо визнання існування чи відсутності 
між сторонами визначених правовідносин1.

Змішана теорія ґрунтується на складній комбінованій 
природі третейської угоди та враховує поєднання її мате-
ріально-правового та процесуально-правового елементів. 
Сутність третейського розгляду визначається у площині аль-
тернативних, неюрисдикційних способів вирішення спору, 
які мають договірну природу. Водночас необхідно зважати 
______________________________________________

1 Курочкин С. А. О правовой природе и свойствах решения третейского 
суда. Третейский суд. 2003. № 4. С. 80.
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на забезпечення виконання третейського рішення держав-
ним примусом, що дає підстави для висновку щодо трансфор-
мації цивільно-правового правочину на юрисдикційний акт, 
забезпечений державним примусом. І хоча державний при-
мус у виконанні рішення третейського суду (або міжнародно-
го комерційного арбітражу) має специфічний характер, необ-
хідно підтримати позицію, відповідно до якої процесуальні 
підстави імператива рішення третейського суду вкладаються 
у встановленій законодавством обов’язковості рішення тре-
тейського суду для сторін, а також можливості бути вико-
наним у примусовому порядку. Отже, в останньому випадку 
ефективність рішення залежить не від повноважень, наданих 
третейським суддям сторонами, а від втручання судової вла-
ди. Отже, третейське рішення є особливим актом правозасто-
сування, джерелом якого є угода сторін1.

Стаття 49 встановлює правило, відповідно до якого ухва-
ла, яка виноситься третейським судом з метою виправлен-
ня рішення, є складовою рішення. Аналогічні формулювання 
передбачені статтями 47, 48 Закону України «Про третейські 
суди».

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про третейські суди», 
ухвали третейського суду приймаються з питань, що вини-
кають у процесі розгляду справи та не стосуються суті спо-
ру. Крім наведеного, винесення ухвал, зокрема, передбачено 
у таких випадках: при вирішенні питання про розподіл ви-
трат, пов’язаних із вирішенням спору третейським судом (час-
тини 2, 5 ст. 25; ч. 2 ст. 26); з питань визначення компетен-
ції третейського суду (частини 5, 9 ст. 27); при продовженні 
строку третейського розгляду (ч. 5 ст. 28); на початку розгля-
ду справи третейським судом (ч. 1 ст. 33); при виникненні не-
обхідності отримання документів від підприємств, установ, 
організацій, які не є учасниками третейського розгляду (ч. 8 
ст. 38); при призначенні експертизи для роз’яснення питань, 
що потребують спеціальних знань (ч. 1 ст. 48); при припинен-
ні третейського розгляду (ст. 53); при видачі виконавчого до-
кумента (частини 3, 7, 8 ст. 56). Водночас при постановленні 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 195−196.
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наведених ухвал письмова форма не є обов’язковою, оскіль-
ки вимог щодо їх форми спеціальне законодавство не містить. 
До того ж Закон України «Про третейські суди» не визначає ви-
моги до змісту та реквізитів таких ухвал.

Деякими особливостями вирізняється постановлення тре-
тейським судом рішення (в його широкому розумінні), яким 
третейський суд врегульовує питання забезпечення позову. 
Забезпечення позову третейським судом урегульовано ст. 40 
Закону України «Про третейські суди» і не містить прямої вка-
зівки на форму процесуального рішення, яке має прийняти 
третейський суд. Попри це, диспозиція зазначеної норми вка-
зує на те, що третейський суд, якщо сторони не домовились 
про інше, може за заявою будь-якої сторони розпорядитися 
про вжиття забезпечувальних заходів щодо предмета спору. 
З цього зрозуміло, що третейський суд у випадку застосування 
забезпечувальних заходів може винести розпорядження, хоча 
останнє Законом України «Про третейські суди» не передбаче-
но. Таке «розпорядження» необхідно відрізняти від розпоря-
джень та наказів як способу вирішення третейським судом ор-
ганізаційних питань, які за змістом є суміжними процесуаль-
ними інститутами1.

Рішення третейського суду можна поділити на: 1) допо-
міжні (попередні, часткові, проміжні, додаткові, рішення про 
затвердження мирової угоди, арбітражне рішення на узго-
джених умовах); 2) остаточне з огляду на критерій вирішення 
чи невиргшення спору по суті.

За критерієм форми третейського рішення можна виокре-
мити: 1) рішення; 2) ухвали; 3) постанови; 4) розпорядження.

За критерієм правового характеру третейські рішення по-
діляються на: 1) рішення про присудження (предметом якого 
є право на позов у його матеріальному розумінні); 2) рішення 
про визнання (виноситься у формі задоволення позову про ви-
знання існування спірного правовідношення або його відсут-
ності); 3) перетворювальне рішення (спірне правовідношення 
змінюється або припиняється винесенням рішення)2.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 197.

2 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та 
практики : монографія. Київ: Ін Юре, 2005. С. 405.
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Іншим критерієм може вважатись критерій оспорюва-
ності (оскаржуваності) третейського (арбітражного) рішен-
ня. Так, оскарженню до суду підлягають рішення третейсько-
го суду по суті спору та рішення третейського суду про затвер-
дження мирової угоди.

Своєю чергою, ухвала про виправлення рішення, ухвала 
про роз’яс-нення рішення та додаткове рішення впливають 
на строки, протягом яких уповноважені особи можуть зверну-
тись до суду із заявою про оскарження рішення третейського 
суду1.

Передбачена законом можливість примусового виконан-
ня рішення третейського суду є важливою гарантією понов-
лення прав осіб.

Третейські суди почали створюватися з 2004 р. від набран-
ня чинності Законом України «Про третейські суди», незважа-
ючи на те, що вже мають свою 15-річну історію, залишаються 
явищем мало вивченим, а їхня діяльність сприймається нео-
днозначно як юристами, так і широкими верствами громадян. 
Якісна діяльність третейських судів та їх належна підтримка 
з боку державних судів є важливим елементом забезпечення 
суспільства альтернативними (позасудовими) механізмами 
захисту прав, – як у цивільно-правових відносинах, так і в ко-
мерційній діяльності, – та розвантаження державних судів2.

У Розділі VII «Виконання рішення третейського суду» 
(ст.ст. 55–57) Закону України «Про третейські суди» вiд 
11.05.2004 р. № 1701-IV3 врегульовані питання звернення рі-
шень третейських судів до виконання, зокрема компетенція 
суду щодо порядку і підстав видачі чи відмови у видачі вико-
навчого документа.

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. С. 199.

2 Шепель Т. П., Чагін С. М., Колотило М. М., Болтушкіна О. В., Мустафаєва М. Д., 
Харченко Н. М. Третейські суди в Україні: стан розвитку, статистика, прак-
тика та перспективи. Київ, 2018. 52 с. С. 5. URL : https://newjustice.org.ua/
wp-content/uploads/2019/02/New_Justice_Analytical_Report_Arbitration_
Courts_in_Ukraine_UKR.pdf

3 Закон України «Про третейські суди» вiд 11.05.2004 р. № 1701-IV. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1701-15.
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З 01.03.2011 р. набрав чинності Закон України «Про вне-
сення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
щодо оскарження рішення третейського суду та видачі вико-
навчого листа на примусове виконання рішення третейського 
суду» від 03.02.2011 р. № 2979-VI1, яким було прописано окрес-
лені процесуальні моменти у цивільному судочинстві.

Типові приклади зловживань правом через використан-
ня третейського суду як засобу до звуження юрисдикції тре-
тейських судів (ст. 6 Закону України «Про третейські суди»): 
1)  прави про визнання дійсності договорів про відчуження 
нерухомого майна, при розгляді яких за допомогою третей-
ського суду особи у кращому випадку уникали укладення та-
ких договорів у встановленій законом нотаріальній формі, 
якою передбачено сплату відповідних платежів та державну 
реєстрацію, а в гіршому – фактично укладалися договори, які 
не могли бути нотаріально посвідчені у зв’язку з тим, що вони 
суперечать закону; 2) справи щодо визнання права власності 
на земельні ділянки, зокрема про відчуження та визнання пра-
ва власності на земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення; 3) спори щодо визнання права власності на само-
чинне будівництво та на об’єкти незавершеного будівництва, 
метою яких є визнання права власності на самочинно збудо-
вані або незаконно реконструйовані об’єкти та отримання 
рішення, яке б зобов’язувало відповідні органи здійснити дії 
з його оформлення; 4) спори, метою яких є захоплення конт-
ролю над юридичними особами тощо; 5) за допомогою рішен-
ня третейського суду за однією особою безпідставно визнава-
лося право власності на майно іншої особи2.
______________________________________________

1 Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України 
щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконав чого 
листа на примусове виконання рішення третейського суду : Закон 
України від 03.02.2011 р. № 2979-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2979-17.

2 Узагальнення судової практики «Практика застосування судами Зако-
ну України «Про третейські суди» вiд 11.02.2009 р., підготовлене суд-
дею Верховного Суду України Л. І. Охрімчук та головним консультан-
том відділу узагальнення судової практики управління вивчення та уза-
гальнення судової практики О. Є. Бурлай, к.ю.н. Вісник Верховного суду 
України. 2009. № 10. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=n_005700-09.
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У зв’язку із виявленими численними зловживаннями пра-
вами, фактами, які свідчили про те, що засобами досягнення 
незаконних цілей стає суд, 05.03.2009 р. законодавець обмеж-
ив повноваження третейського суду та розширив перелік під-
став для відмови судом у видачі виконавчого документа на рі-
шення третейського суду1.

Невирішеною залишається проблема відсутності повнова-
ження суду адекватно реагувати на виявлені порушення зако-
нодавства у діяльності третейського суду, адже у переліках під-
став для відмови у видачі виконавчого документа на рішення 
третейського суду та підстав скасування рішення третейсько-
го суду така підстава, як невідповідність рішення третейсько-
го суду положенням законодавства, відсутня (ст.ст. 458, 486 
Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 р. 
№ 1618-IV2; ст.ст. 350, 355 Господарського процесуального 
кодексу України3; ст. 56 України «Про третейські суди»). Так, 
у п. 7.2 Огляду судової практики розгляду Верховним Судом 
справ щодо оскарження рішень третейських судів та про ви-
дачу наказів на примусове виконання рішень третейських су-
дів за період з 01.01.2018 до 31.05.2019 зазначено, що при роз-
гляді заяви про видачу виконавчого документа господарський 
суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішен-
ня третейського суду загалом, а лише встановлює відсутність 
або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про ви-
дачу виконавчого документа, визначених статтею 56 Закону 
України «Про третейські суди» та статтею 355 ГПК України4.

Тобто, суд, здійснюючи свої повноваження щодо ви-
дачі виконавчого документа, не маючи повноважень оціню-
вати рішення третейського суду за критеріями законності 
______________________________________________

1 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів» 
вiд 05.03.2009 р. № 1076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2009. № 30. 
Cт. 421 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1076-17.

2 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

3 Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

4 Огляд судової практики розгляду Верховним Судом справ щодо оскаржен-
ня рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконан-
ня рішень третейських судів за період з 01.01.2018 по 31.05.2019. URL : 
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_rishen_tret.pdf.
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та обґрунтованості, окрім кількох критеріїв, які здебільшо-
го є формальними, фактично надає законної сили, забезпечу-
ючи силою державного примусу, рішенню третейського суду, 
яке є сумнівними і часто незаконними.

Слушно наголошує Й. Г. Богдан, що з чинного законодав-
ства формується положення про те, що законність та обґрун-
тованість рішень третейського суду в разі, якщо воно пору-
шує права інших осіб або не відповідає закону, не підлягає 
ревізії компетентним судом. Це є неправильним та не відпо-
відає основним засадам судочинства1. Відповідно до раніше 
чинних норм п. 18 Положення про третейський суд для ви-
рішення господарських спорів між об’єднаннями, підприєм-
ствами, організаціями і установами від 30.12.1975 р. № 1212, 
а також ст. 18 Додатку 2 «Положення про третейський суд» 
до ЦПК УРСР 1963 р.3, суд було наділено повноваженням пере-
віряти законність рішення третейського суду і скасовувати 
його у випадку незаконності. Погоджуємося з пропозицією 
Й. Г. Богдана щодо повторного наділення суду таким повнова-
женням і, відповідно, доповненням ч. 6 ст. 56 Закону України 
«Про третейські суди» пунктом 10 такого змісту: «Компетент-
ний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчо-
го документа, якщо: … 10) рішення третейського суду є неза-
конним та/або порушує права осіб».

Оскільки суд ще не має описаних повноважень щодо пере-
вірки законності рішення третейського суду, то судова прак-
тика не є однозначною у випадках виявлення невідповід-
ності рішення третейського суду вимогам законодавства. 
Деякі суди відмовляють у видачі виконавчого документа, а інші 
суди в аналогічних справах видають виконавчі документи, по-
силаючись на відсутність підстав для відмови у такій видачі 
______________________________________________

1 Богдан Й. Контроль компетентних судів за рішеннями третейських судів. 
Проблеми альтернативного судочинства в Україні : матеріали першого 
львівського міжнародного форуму. Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. 
224 с. С. 155–156.

2 Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів 
між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затвер-
джене Постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 
30.12.1975 р. № 121. URL :  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=v0121400-75.

3 Додаток 2 «Положення про третейський суд» до ЦПК УРСР 1963 р. URL : 
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1616_page_65.html
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в ст. 56 Закону України «Про третейські суди», і така практика 
переважає.

Відповідно до чинного законодавства, судовий контроль 
за рішеннями третейських судів в Україні здійснюється у двох 
формах: 1) оскарження рішення третейського суду (ст. 51 За-
кону України «Про третейські суди») та 2) вирішення судом 
питання про видачу виконавчого листа для примусового ви-
конання рішення третейського суду (ст. 56 Закону України 
«Про третейські суди»)1. З метою оптимізації процесу, уник-
нення зайвих громіздких процедур доцільно залишити лише 
одну форму судового контролю – вирішення судом питан-
ня про видачу виконавчого листа, оскільки лише можливість 
примусового виконання рішення третейського суду є реально 
дієвою гарантією поновлення прав осіб.

Є і протилежна позиція, згідно з якою пропонується ска-
сувати повноваження суду щодо видачі виконавчого докумен-
та для примусового виконання рішення третейського суду2. 
Ми не підтримуємо цієї думки, оскільки в такому випадку 
ефективність третейського судочинства залежатиме лише від 
добросовісності контрагентів, які добровільно і вчасно будуть 
виконувати рішення третейських судів. Навіть за умови наяв-
ності законного та обґрунтованого рішення, без його належ-
ного виконання, яке забезпечується силою державного при-
мусу, діяльність третейського суду не буде ефективною. 

Окрім того, скасування такого інституту суперечить за-
гальновизнаній міжнародній практиці, наприклад, Типовому 
закону ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбіт-
ражу вiд 21.06.1985 р.3, Арбітражному регламенту ЮНСІТРАЛ 
______________________________________________

1 Богдан Й. Контроль компетентних судів за рішеннями третейських судів. 
Проблеми альтернативного судочинства в Україні : матеріали першого 
львівського міжнародного форуму. Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. 
224 с. С. 153, 157.

2 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо виконання рішень третейських судів)» реєстр. № 1399 від 
22.01.2008 р., внесений народним депутатом України О. В. Лавриновичем. 
URL : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31454.

3 Типовий закон ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) щодо 
міжнародного торгівельного арбітражу вiд 21.06.1985 р. URL : http://zakon.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_879; http://www.uncitral.org/
uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.
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від 15.12.1976 р.1, Європейській (Женевській) конвенції про 
міжнародний комерційний арбітраж від 21.04.1961 р.2. Лише 
можливість примусового виконання рішення третейського 
суду є гарантією поновлення прав осіб.

У ч.ч. 7–8 ст. 56 Закону України «Про третейські суди», 
ст. 487 ЦПК України не передбачено можливості особи оскар-
жити ухвалу суду про задоволення заяви про видачу виконав-
чого листа на рішення третейського суду в апеляційному по-
рядку. Виникає питання, чи така судова ухвала, справді, не під-
лягає апеляційному оскарженню у цивільному судочинстві? 
У господарському судочинстві особа має можливість оскар-
жити в апеляційному порядку обидва види ухвал (ч. 3 ст. 356 
ГПК України). Обґрунтовуючи недосконалість цієї законодав-
чої прогалини, зазначимо, що на практиці у випадку незакон-
ності рішення третейського суду суди загальної юрисдикції 
часто видають виконавчі листи, бо здійснення перевірки за-
конності такого рішення не входить до їх компетенції, чим 
порушуються права протилежної сторони. Тому пропонуємо 
доповнити ч. 7 ст. 56 Закону України «Про третейські суди» 
такими словами: «Ухвала компетентного суду про видачу ви-
конавчого документа або ухвала про відмову у видачі вико-
навчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляцій-
ному порядку, …» та ч. 8 ст. 56 Закону України «Про третейські 
суди» такими словами: «Заінтересовані особи мають право 
протягом 15 днів після винесення компетентним судом ухва-
ли про видачу виконавчого документа або ухвали про відмову 
у видачі виконавчого документа оскаржити цю ухвалу в апе-
ляційному порядку», а також ч. 3 ст. 487 ЦПК України словами: 
«ухвала про видачу виконавчого листа на примусове виконан-
ня рішення третейського суду або ухвала суду про відмову…». 
Також пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 353 ЦПК України ще од-
ним пунктом: «42) видачі виконавчого листа або щодо відмо-
ви у видачі виконавчого листа на рішення третейського суду».
______________________________________________

1 Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, схвалений Резолюцією Генеральної 
Ассамблеї ООН від 15.12.1976 р. № 31/98/ URL : http://www.miripravo.ru/
arbitr/arbitr_rule/arbitr_rule_index_0.htm.

2 Європейська (Женевська) конвенція про міжнародний комерційний ар-
битраж від 21.04.1961 р. URL :  http://www.miripravo.ru/arbitr/arbitr_rule/
arbitr_rule_index_0.htm.
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Відповідно до положень Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, ст. 17 Закону України «Про вико-
нання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини»1, рішень ЄСПЛ2, правомірність прийняття 
скарг на ухвали про видачу виконавчого листа на рішення тре-
тейського суду обґрунтовується тим, що, постановляючи ухва-
ли чи то про видачу виконавчого документа, чи то про від-
мову у його видачі, суд вирішує питання про цивільні права 
та обов’язки осіб, тому самі особи при цьому не можуть бути 
позбавлені права на апеляційне оскарження такого судового 
рішення. Суди апеляційної інстанції повинні приймати апеля-
ційні скарги до розгляду в порядку, передбаченому ст. 297 ЦПК 
України. Апеляційне і касаційне оскарження судового рішення 
можливе не тільки у передбачених законом випадках, а й тоді, 
коли закон не містить прямої заборони на таке оскарження. 
Отже, суди апеляційної інстанції вправі і, тим паче, зобов’язані 
приймати до свого апеляційного провадження апеляційні 
скарги на ухвали суду про видачу (відмову у видачі) виконав-
чого документа за рішеннями третейських судів3.
______________________________________________

1 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» вiд 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відомості Вер-
ховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=3477-15.

2 Рішення Європейського суду з прав людини від 19.03.1997 р. у спра-
ві «Горнсбі проти Греції» (Case of Hornsby v. Greece). URL : http://www.
uazakon.com/document/spart83/inx83637.htm;

 Рішення Європейського суду з прав людини від 26.03.1985 р. у спра-
ві «Х і Y проти Нідерландів». URL : http://www.echr.ru/documents/
doc/2461439/2461439.htm;

 Рішення Європейського суду з прав людини від 15.02.2000 р. у справі 
«Ґарсія Манібардо проти Іспанії» (Case of Garcia Manibardo v. Spain). URL : 
http://www.ius.info/EUII/EUCHR/dokumenti/2000/02/CASE_OF_GARCIA_
MANIBARDO_v._SPAIN_15_02_2000.html;

 Рішення Європейського суду з прав людини від 23.10.1996 р. у справі 
«Levages Prestations Services проти Франції» (Case of Levages Prestations 
Services v. France). URL : http://www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2252c,
4565c25f389,3ae6b6474,0.html.

3 Узагальнення судової практики «Практика застосування судами Закону 
України «Про третейські суди» вiд 11.02.2009 р., підготовлене суддею Вер-
ховного Суду України Л. І. Охрімчук та головним консультантом відділу уза-
гальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судо-
вої практики О. Є. Бурлай, к.ю.н. Вісник Верховного суду України. 2009. № 10. 
URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n_005700-09.
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Отже, за результатами проведеного аналізу нормативно-
правових актів, судової практики та наукових праць можемо 
зробити такі висновки.

Повноваження суду щодо видачі виконавчого документа-
та для примусового виконання рішення третейського суду – 
єдина істотна гарантія поновлення прав осіб.

Інститут примусового виконання рішення третейсько-
го суду є формою судового контролю за законністю рішень 
третейських судів.

Із аналізу чинного правового регулювання третейського 
судочинства очевидно, що юрисдикцію третейських судів 
законодавцем було обмежено підставно, щоб у подальшому 
запобігти використанню третейських судів як знаряддя 
для обходу закону. Найперше це стосується справ про право 
власності на нерухоме майно, зокрема, земельні ділянки, землі 
сільськогосподарського призначення, об’єкти самочинного та 
незавершеного будівництва тощо, захоплення контролю над 
юридичними особами.

Окрім обмеження юрисдикції третейських судів, пропону-
ємо розширити компетенцію суду під час розгляду ним питан-
ня про видачу виконавчого листа, наділивши суд повноважен-
ням скасовувати рішення третейського суду у випадку його 
незаконності.

Незважаючи на відсутність заборони в законодавстві, слід 
додатково передбачити і можливість апеляційного оскаржен-
ня ухвали суду про видачу виконавчого листа за рішенням 
третейського суду поряд із правом подати апеляційну скаргу 
на ухвалу про відмову у видачі виконавчого листа у цивільно-
му судочинстві.

§ 4.8. Міжнародний комерційний арбітраж: 
поняття та правова природа 

У правовій доктрині немає єдиної позиції стосовно розу-
міння поняття, сутності, правової природи міжнародного ко-
мерційного арбітражу.

Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) є 
різновидом комерційного арбітражу, який історично виник в 
Англії та на європейському континенті для розгляду спорів 
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між купцями на ярмарках, торговельних місцях і під час здій-
снення торгівлі на Балтійському морі1.

З практики відомо, як зазначає С. О. Кравцов, що загаль-
новизнаного права із розгляду міжнародних комерційних спо-
рів не існує, немає і особливого міжнародного суду, а також ін-
шої міжнародної процедури з розгляду міжнародних підпри-
ємницьких спорів. У цих умовах в межах дії норм міжнародно-
го приватного права уклався характерний механізм розгля-
ду міжнародних підприємницьких спорів, що отримав назву 
«міжнародний комерційний арбітраж»2.

Ю. Д. Притика зауважує, що міжнародний комерційний ар-
бітраж розглядається як система, яка поєднує: 1) недержав-
ний порядок розгляду цивільно-правових спорів, ускладнених 
іноземним елементом, що виникають у сфері міжна родних 
економічних зв’язків; 2) специфіку органів та процедуру об-
рання арбітрів, уповноважених розглядати відповідні спори; 
3) особ ливі правила визнання та виконання рішень, винесе-
них недержавними арбітражними судами3.

Відмінності в положеннях регламентів кожного з міжна-
родних комерційних арбітражів та національного законодав-
ства часто утруднюють для підприємців вибір того або іншого 
арбітражного суду. У практиці міжнародної зовнішньоеконо-
мічної діяльності є такі найпопулярніші інституційні арбіт-
ражі, які умовно називають «основними центрами міжнарод-
ного комерційного арбітражу» (серед яких є як спеціалізова-
ні, наприклад: арбітраж Ллойда, Морська арбітражна палата 
при Торговій палаті м. Парижа, Арбітражний суд при Гдинській 
федерації з торгівлі бавовною, Арбітражний суд Бременської 
бавовняної біржі, так і загальної компетенції).

Арбітраж є універсальним способом вирішення міжнарод-
них економічних спорів. Його роль зросла, коли стала розвива-
тися міжнародна торгівля4.
______________________________________________

1 Комаров В. В., Погорецкий В. Н. Международный коммерческий арбітраж. 
Х. : Право, 2009. 164 с. С. 7.

2 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 6.

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 211.

4 Николюкин С. В. Международный коммерческий арбитраж : монография. 
М. : Юстицинформ, 2009. 216 с. С. 3.
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Міжнародний комерційний арбітраж, за визначенням 
С. О. Кравцова, становить приватний, зазвичай конфіденцій-
ний процес вирішення спорів між сторонами, які обирають 
його за взаємною згодою до виникнення спору або після його 
виникнення, письмово або шляхом обміну письмовими пові-
домленнями з метою отримання остаточного зобов’язального 
вирішення спору. Термін «міжнародний» тут має відносне 
значення, завжди використовується у широкому розумінні, 
оскільки арбітражний суд створюється згідно з національним 
правом і у своїй діяльності керується процесуальним правом 
своєї країни1.

Указуючи на умовність терміна «міжнародний комерцій-
ний арбітраж», Ю. Д. Притика слушно зазначає, що його «між-
народність» означає наявність юридичного зв’язку спору, який 
передано на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, 
з іноземним правопорядком та його взаємопов’язаність із ха-
рактером такого спору, що виникає з міжнародної комерцій-
ної угоди. Міжнародний комерційний арбітраж засновується 
згідно із національним правом країни його заснування, а його 
діяльність можна тлумачити як діяльність національного пра-
возастосовного органу2.

Необхідно розмежовувати поняття «міжнародний ко-
мерційний арбітраж» та «міжнародний публічний арбітраж» 
(який є одним із мирних засобів вирішення міждержавних спо-
рів у формі третейського розгляду справ окремими особами – 
арбітрами або третейським судом, наприклад, Міжнародний 
Суд ООН, Постійна палата Третейського суду, ар бітражі ad hoc, 
створені для розгляду конкретного міждержавного спору) 
за суб’єктним складом сторін спору та за правом, що підлягає 
застосуванню.

Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 
від 24.02.1994 р. № 4002-XII3 застосовується до міжнародного 
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 8.

2 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 212.

3 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться 
на території України.

Поняття «міжнародний» вживається у розумінні ч. 2 ст. 1 
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»: 
до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою 
сторін передаватися: спори з договірних та інших цивільно-
правових відносин, що виникають при здійсненні зовніш-
ньоторговельних та інших видів міжнародних економічних 
зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін 
знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з інозем-
ними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, 
створених на території України, між собою, спори між їх учас-
никами, а так само їх спори з іншими суб’єктами права Украї-
ни. У Положенні про Міжнародний комерційний арбітражний 
суд при Торгово-промисловій палаті України установлено, що 
МКАС при ТПП України приймає до свого розгляду також спо-
ри, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних догово-
рів України.

Поняття «комерційний» уперше визначено за підготов-
ки Типового закону про міжнародний комерційний арбі-
траж, який було прийнято Комісією ООН з права міжнародної 
торгівлі 11.12.1985 р.

Поняття «комерційний» тлумачиться поширювально1 
і вказує на характер спорів, які можуть бути передані на ар-
бітражний розгляд, а це означає, що до юрисдикції міжнарод-
ного комерційного арбітражу належать не лише спори, які 
виникають із договірних правовідносин, але й із недоговір-
них (зокрема, деліктних) відносин (див. ст. 2 Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж»).

За українським законодавством «арбітраж» є будь-яким 
арбітражем (третейським судом) незалежно від того, чи утво-
рюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здій-
снюється постійно діючою арбітражною установою, зокре-
ма Міжнародним комерційним арбітражним судом або Мор-
ською арбітражною комісією при Торгово-промисловій пала-
ті Ук раїни.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 216.
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Відповідно до Європейської конвенції про зовнішньотор-
говельний арбітраж 1961 р., арбітраж – це розгляд спорів ар-
бітрами, які призначені у кожній справі (арбітраж ad hoc), 
так і постійними арбітражними установами.

В. В. Комаров уважає, що арбітраж є недержавним судом, 
заснованим сторонами, між якими виникає спір, джерелом 
правосуб’єктності якого стає угода сторін, а не буква закону, 
що виключає юрисдикцію державного суду з розгляду кон-
кретної справи в межах, передбачених арбітражною угодою1.

Ю. Д. Притика вважає арбітраж формою приватного пра-
восуддя, що ґрунтується на угоді, укладеній спеціально для 
цього сторонами спору, де арбітр наділений повноваженнями, 
рівноправними повноваженням державного судді; попри те, 
ці повноваження випливають із угоди між сторонами2.

У літературі виокремлюють такі ознаки міжнародного ар-
бітражного суду: міжнародні арбітражі призначені для роз-
гляду та вирішення спорів, укладених іноземним елементом; 
міжнародні арбітражні суди є недержавними органами. Фор-
мування арбітражів, призначення їх арбітрів та фінансуван-
ня їх роботи відбувається незалежно від держави; статус суд-
ді міжнародного арбітражного суду вельми відрізняється від 
статусу судді державного суду. Це виражається, насамперед, 
у тому, що суддя арбітражного суду здійснює свої повноважен-
ня не на постійній основі, не отримує зарплати від держави, 
призначається сторонами спору, не має спеціального статусу 
та гарантій, на нього не поширюється вимога про обов’язкову 
юридичну освіту тощо; якщо юрисдикція державного суду 
щодо конкретного спору визначається законом, то юрисдик-
цію арбітражного суду сторони спору самостійно визначають 
шляхом укладання арбітражної угоди у межах, визначених за-
коном; сторони мають можливість передати розгляд спору 
із державного суду до арбітражу і запропонувати його вирішен-
ня по справедливості; арбітражні суди зазвичай не зобов’язані 
при вирішенні справ застосовувати процесуальні норми, 

______________________________________________

1 Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. Харьков : Основа, 
1995. 301 с. С. 3.

2 Притика Ю. Деякі аспекти поняття міжнародного комерційного арбітра-
жу і його застосування. Право України. 1995. № 11. С. 36-39. С. 37.
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чинні в певній країні, і застосування яких є обов’язковим 
у державних судах1.

Підтримуємо позицію Ю. Д. Притики про те, що поняття 
«арбітраж», «зовнішньоекономічний арбітраж», «міжнарод-
ний комерційний арбітраж», безумовно, є поєднанням ознак, 
притаманних категоріям «орган» та «процедура». Головни-
ми у визначенні міжнародного комерційного арбітражу є такі 
складові, як 1) форма і 2) спосіб розв’язання спору, в результа-
ті чого виникає питання щодо особливостей правової приро-
ди цього явища2.

У юридичній літературі описано чотири найбільш по-
ширені теорії правової природи міжнародного комерційно-
го арбітражу, які є аналогічними до теорій правової приро-
ди третейського суду: 1) договірна3, 2) процесуальна4, 3) змі-
шана5, 4) автономна6. Ми підтримуємо змішану теорію право-
вої природи міжнародного комерційного арбітражу, оскільки 
у ній поєднуються його матеріально-правовий і процесуально-
пра вовий елементи, атакож можливість застосування до між-
народного комерційного арбітражу правових норм, які вре-
гульовують правочини та процесуальні наслідки укладення 
арбітражної угоди як особливого виду такого правочину.

Сутність міжнародного комерційного арбітражу полягає 
у тому, що він належить до системи альтернативних спосо-
бів вирішення спорів, проте відрізняється від інших способів 
своєю процесуальною складовою, він є більш формалізованим 
способом, з більшими можливостями щодо усунення наслідків 
порушень контрагента.
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 12.

2 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 214.

3 Лебедев С. Н. Международный торговый арбітраж. М. : Междунар. отноше-
ния, 1965. 219 с. С. 23.

4 Минаков А. И. Арбитражные соглашения и практика разрешения внешне-
экономических споров. М. : Юрид. лит., 1985. 143 с. С. 115.

5 Ануров В. Н. Юридическая природа международного коммерческого арби-
тража. Вопросы теории и практики. М. : Проспект, 2000. 200 с. С. 141.

6 Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право : учебник. М. : Эксмо, 
2005. 562 с. С. 84.
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У розробці Закону України «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж» було взято за основу Модельний (типовий) за-
кон ЮНСІТРАЛ. Утім, у вітчизняному законі не розмежова-
но у визначенні арбітражу інституційне (орган) та процедур-
не (спосіб розв’язання спорів) розуміння арбітражу. Як ствер-
джує Ю. Д. Притика, із аналізу тексту Закону зрозуміло, що 
таке розмежування є у його змісті, а саме: при застосуван-
ні терміна «арбітраж» йдеться, з одного боку, про його утво-
рення (очевидно, розуміється певна установа або організація), 
а з іншого – про його здійснення (що може стосуватися лише 
арбітражу як процесу). Чинна редакція Закону, на думку уче-
ного, є невдалою, оскільки вона зумовлює розуміння міжна-
родного комерційного арбітражу як органу, а інституційного 
арбітражу – як процедури1.

Учені підтримують ідею необхідності уніфікації проце-
суально-правового регулювання міжнародного комерційно-
го арбітражу, наголошуючи, що її перевагами є: 1) вироблен-
ня єдиного правового підходу робить правове регулювання 
певних відносин найменш упередженим, запобігає однобіч-
ності; 2) уніфікація міжнародно-правового регулювання на-
дає чіткості цим відносинам і впевненості їх учасникам щодо 
наслідків, на які вони розраховують, вступаючи в такі від-
носини2. Недоліком уніфікації є складний процес уніфікації 
правових норм. 

Виокремлюють такі способи уніфікації правових норм 
міжнародного комерційного арбітражу:

1) договірна уніфікація (прийняття багатостороннього 
міжнародного договору, що містить стандартизовані правові 
норми, які регулюють конкретні відносини): Кодекс міжнарод-
ного приватного права («кодекс Бустаманте») 1925 р.; Женев-
ський протокол про арбітражні застереження від 24.09.1923 
р.; Конвенція про визнання і приведення до виконання іно-
земних арбітражних рішень від 26.09.1927 р.; Конвенція 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 217.

2 Логуш Л. В. Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних норм, що ре-
гулюють міжнародний комерційний арбітраж. Наук. зап. Т. 53 : Юридичні 
науки. К., 2006. С. 261–265. С. 261.
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про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, 
прийнята в Нью-Йорку 1958 р., ратифікована Україною 1960 р.; 
Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж, 
прийнята в Женеві 1961 р., ратифікована Україною в 1963 р.; 
Конвенція з Примирення та арбітражу в рамках ОБСЄ 1992 р.; 
Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійснен-
ням господарської діяльності, підписана урядами держав-
учасниць СНД 20.03.1992 р. у м. Києві);

2) уніфікація за допомогою прийняття на міжнарод ному 
чи локальному рівні модельних законів (Типовий Закон 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» від 21.05.1985 р.), 

3) уніфікація за допомогою розроблення окремих правил 
(Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р.)1.

Загальновизнані світові арбітражні центри, у яких роз-
глядаються економічні спори: Лондон (Лондонський міжна-
родний арбітражний суд (LCIA)), Париж (Міжнародний арбі-
тражний суд Міжнародної торгової палати (ICC International 
Court of Arbitration)), Гонконг (Гонконгський міжнародний ар-
бітражний центр (НКІАС)), Женева, Гамбург (Німецька мор-
ська арбітражна комісія (GMAA), Міжнародний арбітраж Тор-
гової палати Гамбурга, Китайсько-європейський центр арбі-
тражу (СЕАС)), Нью-Йорк (Нью-Йоркський арбітражний між-
народний центр (NYIAC)) і Стокгольм (Арбітражний інститут 
Торгової палати Швейцарії (SСАІ) та Арбітражний інститут 
Торгової палати Стокгольма (SСС)); Сінгапурський міжнарод-
ний арбітражний центр (SІАС); Австралійський центр міжна-
родного комерційного арбітражу, Арбітражна комісія Пекі-
на, Каїрський регіональний центр міжнародного комерційно-
го арбітражу, Арбітражний центр Мексики, Палата національ-
ного та міжнародного третейського розгляду Мілана, Арбі-
тражний суд польської торгової палати. В Україні інституцій-
ними міжнародними комерційними арбітражами є: 1) МКАС 
при ТПП України та 2) Морська арбітражна комісія при ТПП 
Украї ни. Положення про обидва інституційні суди є додатками 
до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»2.
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 22-23.

2 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 228–236.



323

§ 4.9. Повноваження та арбітрабельність справ 
міжнародного комерційного арбітражу 

У ст.ст. 38, 39 Розділу V Закону України «Про зовнішньо-
економічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 2139-ХII1 визна-
чено основні засади захисту прав та інтересів суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності за межами України та поря-
док розгляду спорів, що постають під час застосування цьо-
го Закону, а також у процесі зовнішньоекономічної діяльності. 
Так, спори, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяль ності, іноземними суб’єктами господарської діяль-
ності, у процесі такої діяльності можуть розглядатися суда-
ми України, а також за згодою сторін спору Міжнародним ко-
мерційним арбітражним судом та Морською арбітражною 
комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими 
органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним за-
конам України або передбачено міжнародними договорами 
України (ст. 38). Будь-які спори щодо застосування положень 
цього Закону та законів, прийнятих на виконання цього За-
кону, можуть бути предметом розгляду: в суді України, якщо 
одна із сторін у справі – фізична особа та/або держава; в госпо-
дарських судах, якщо сторонами у справі виступають юридич-
ні особи. Міждержавні спори, які можуть виникнути в резуль-
таті дій України при застосуванні цього Закону, вирішуються 
у погодженому сторонами порядку згідно з нормами міжна-
родного права (ст. 39).

Стосовно питань юрисдикції Закон України «Про міжна-
родне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV2 містить 
норми у ст.ст. 76-77. Так, за ст. 76 названого Закону суди мо-
жуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які 
справи з іноземним елементом у таких випадках:

1) якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність 
справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, 
передбачених у ст. 77 цього Закону;

______________________________________________

1 Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. 
№ 2139-ХII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text.

2 Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.
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2) якщо на території України відповідач у справі має міс-
це проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме 
майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія 
або представництво іноземної юридичної особи-відповідача;

3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завда-
но на території України;

4) якщо у справі про сплату аліментів або про встановлен-
ня батьківства позивач має місце проживання в Україні;

5) якщо у справі про відшкодування шкоди позивач-
фізична особа має місце проживання в Україні або юридична 
особа – відповідач – місцезнаходження в Україні;

6) якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент 
смерті був громадянином України або мав в Україні останнє 
місце проживання;

7) дія або подія, що стала підставою для подання позову, 
виникла на території України;

8) якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або ого-
лошення померлим особа мала останнє відоме місце прожи-
вання на території України;

9) якщо справа окремого провадження стосується особис-
того статусу або дієздатності громадянина України;

10) якщо справа проти громадянина України, який за кор-
доном діє як дипломатичний агент або з інших підстав має 
імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного 
договору, не може бути порушена за кордоном;

11) якщо у справі про банкрутство боржник має місце 
основних інтересів або основної підприємницької діяльності 
на території України;

12) в інших випадках, визначених законом України та між-
народним договором України1.

Ст. 77 Закону України «Про міжнародне приватне пра-
во» передбачає виключну підсудність. Так, підсудність судам 
Украї ни є виключною у таких справах з іноземним елементом:

1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знахо-
диться на території України, крім справ, що стосуються укла-
дення, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених 
______________________________________________

1 Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.
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в рамках державно-приватного партнерства, зокрема конце-
сійних договорів, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом 
такого партнерства, зокрема об’єктом концесії, а спір не сто-
сується виникнення, припинення та реєстрації речових прав 
на такий об’єкт;

2) якщо у справі, яка стосується правовідносин між 
дітьми та батьками, обидві сторони мають місце проживання 
в Україні;

3) якщо у справі про спадщину спадкодавець – громадя-
нин України і мав в ній місце проживання;

4) якщо спір пов’язаний з оформленням права інтелекту-
альної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва 
(патенту) в Україні;

5) якщо спір пов’язаний з реєстрацією або ліквідацією на 
території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців;

6) якщо спір стосується дійсності записів у державному 
реєстрі, кадастрі України;

7) якщо у справах про банкрутство боржник був створе-
ний відповідно до законодавства України;

8) якщо справа стосується випуску або знищення цінних 
паперів, оформлених в Україні;

9) справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено 
або здійснюється на території України;

10) в інших випадках, визначених законами України1.
За визначенням Ю. Д. Притики, підвідомчість спорів між-

народному комерційному арбітражу – це віднесення спо-
рів про право до юрисдикції міжнародного комерційного ар-
бітражу на підставі законодавчих приписів. Термін «цивіль-
ний» у наведеному контексті підлягає поширювальному тлу-
маченню та охоплює всі приватноправові спори, ускладне-
ні іноземним елементом, визначальною ознакою яких є їх ко-
мерційний характер, а їх перелік установлений ст. 2 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» із прямою 
вказівкою щодо віднесення до арбітрабельних спорів як тих, 

______________________________________________

1 Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.
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що виникають із договірних відносин, так і позадоговірних1. 
Відповідно до згаданої ст. 2, термін «комерційний» тлумачить-
ся широко і охоплює питання, що виникли з усіх відносин тор-
гового характеру, – як договірних, так і недоговірних. Відно-
сини торгового характеру охоплюють такі угоди, не обмежу-
ючись ними: будь-які торгові угоди про поставку товарів або 
надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про 
розподіл, торгове представництво; факторні операції; лізинг; 
інжиніринг; будівництво промислових об’єктів; надання кон-
сультативних послуг; купівля-продаж ліцензій; інвестування; 
фінансування; банківські послуги; страхування; угоди про екс-
плуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми 
промислового або підприємницького співробітництва; пере-
везення товарів та пасажирів повітрям, морем, залізничними 
та автомобільними шляхами2.

Як аргументує С. О. Кравцов, у всіх державах є обмеження 
підвідомчості спорів арбітражу, пов’язані з охороною за конних 
інтересів громадян, юридичних осіб і самої держави. Перед за-
конодавцями поставлено нелегке завдання – збалансувати, 
з одного боку, необхідність вирішення спорів, що мають особ-
ливе суспільне значення, через державну судову систему, з ін-
шого – зацікавленість держави і суб’єктів зовнішньоекономіч-
них відносин у розвитку приватних механізмів вирішення спо-
рів. Тому на тлі законодавчої регламентації юрисдикції дер-
жавних судів важливе місце посідає питання арбітрабельності 
зовнішньоекономічних спорів3.

За допомогою поняття «арбітрабельність» окреслюється 
коло справ, підвідомчих міжнародному комерційному арбітра-
жу, а також визначаються умови такої юрисдикції4. Поняття ар-
бітрабельності стосовно МКА означає предметну підвідомчість 
спорів цим юрисдикційним органам. Термін «арбітрабельність» 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко ; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 218–219.

2 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.

3 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 46-47.

4 Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти / Ю. Д. Притика, П. В. Куф-
тирєв. Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон, упр. та права. 2002. № 3. С. 67–73.
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не застосовується для характеристики підвідомчості справ 
державним судам. Це поняття сформульоване передусім у док-
трині міжнародного комерційного ар бітрування1.

Як зазначає С. О. Кравцов, арбітрабельність у міжнарод-
ній арбітражній доктрині і практиці традиційно трактуєть-
ся в широкому і вузькому сенсах. Арбітрабельність у ши-
рокому сенсі, крім іншого, охоплює питання, пов’язані з іс-
нуванням і дійсністю арбітражної угоди. Арбітрабельність 
у вузькому сенсі вживається для позначення категорії спо-
рів, які можуть бути передані на розгляд арбітражу. Стосов-
но об’єктної арбітрабельності у літературі є і широке розу-
міння категорії «цивільно-правові спори» (у значенні приват-
них), і вузьке, за яким розмежовують цивільно-правові пра-
вовідносини від трудових, сімейних, житлових, земельних, 
екологічних і т. д.2.

У ст. 2 Закону України «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж» установлено предметний критерій арбітра-
бельності спорів. Проте, як влучно стверджує Ю. Д. Притика, 
в інших положеннях цього Закону застосовано суб’єктний кри-
терій визначення спорів, віднесених до підвідомчості міжна-
родного комерційного арбітражу. Так, у ст. 2 Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» урегульовано об-
сяг іноземного елементу спорів, які можуть бути передані на 
розгляд міжнародного комерційного арбітражу шляхом визна-
чення переліку суб’єктів, спори між якими можуть відповідати 
критерію арбітрабельності3.

Законом України «Про міжнародний комерційний арбі-
траж» виключено зі сфери підвідомчості міжнародного ко-
мерційного арбітражу спори, однією зі сторін у яких є орган 
державної влади, орган місцевого самоврядування, держав-
на установа або організація, казенне підприємство. Однак, у 
літе ратурі висловлено протилежну позицію, оскільки держава 
______________________________________________

1 Скворцов О. Ю. Третейский суд. Арбитрабельность споров. Юрист и бух-
галтер. 2004. № 2 (15). С. 30–34.

2 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 47–48.

3 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 219.
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може бути суб’єктом приватноправових відносин з урахуван-
ням концепції «умовного імунітету держави», за правилами 
якої державі як учаснику приватноправових відносин імуні-
тет не притаманний, а також за більшістю правових норм, які 
містяться у міжнародних актах (ст. 2 Європейської конвенції 
про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р., п. 1 ст. 25 Кон-
венції про порядок вирішення інвестиційних спорів між дер-
жавами та іноземними особами) та у законодавстві України 
(ст.ст. 167–169 ЦК України; ст. 3 Закону України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність»)1.

Ураховуючи предметний критерій, за яким спори нале-
жать до юрисдикції міжнародного комерційного арбітражу, 
зазначимо, що вони є приватноправовими (цивілістичними 
у широкому розумінні).

Юрисдикційні форми захисту цивільних прав, як-от дер-
жавні суди загальної юрисдикції, господарські суди і міжна-
родний комерційний арбітраж є незалежними одні від одних. 
Основи цієї незалежності закладені визнанням обов’язковості 
арбітражної угоди про вирішення зовнішньо-економічного 
спору у відповідному МКА міжнародними конвенціями і ак-
тами внутрішнього законодавства. Укладання арбітражної 
угоди породжує два процесуально-правові наслідки: 

1) обов’язок заінтересованої сторони спору звертатись 
до відповідного МКА для вирішення спору; 

2) виключення юрисдикції державних судів по цьому спо-
ру. Коли всупереч арбітражній угоді сторона все-таки звер-
неться з позовом до державного суду, то останньому з власної 
ініціативи (за системи абсолютної некомпетентності держав-
ного суду) чи згідно із заявою сторони спору про відведення 
державного суду за непідсудністю (при системі відносної не-
компетентності державного суду) слід визнати свою некомпе-
тентність щодо розгляду справи і подати спір на розгляд МКА, 
зазначеного в арбітражній угоді2.

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 220.

2 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 57–58.
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У ч. 1 ст. 22 ГПК (яка має назву «Право сторін на передачу 
спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерцій-
ного арбітражу») уніфіковано (з окремими винятками) прави-
ла про спори, які не можуть бути передані на розгляд міжна-
родного комерційного арбітражу та внутрішніх третейських 
судів. Так, спір, який входить до юрисдикції господарського 
суду, може бути переданий сторонами на вирішення третей-
ського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:

1) спорів про визнання недійсними актів, спорів про дер-
жавну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав ін-
телектуальної власності, прав на цінні папери, а також спорів, 
що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні 
договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини дру-
гої цієї статті;

2) спорів, передбачених п.п. 2, 3, 7–13 ч. 1, п.п. 2, 3, 6 ч. 2 
ст. 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті:

а) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів 
про приватизацію державного житлового фонду;

б) справи у спорах, що виникають з корпоративних від-
носин, зокрема у спорах між учасниками (засновника-
ми, акціонерами, членами) юридичної особи або між 
юридичною особою та її учасником (засновником, 
акціонером, членом), у тому числі учасником, який ви-
був, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням 
або припиненням діяльності такої юридичної особи, 
крім трудових спорів;

в) справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних 
із захистом економічної конкуренції, обмеженням мо-
нополізму в господарській діяльності, захистом від 
недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, 
пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольно-
го комітету України, а також справи за заявами органів 
Антимонопольного комітету України з питань, віднесе-
них законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесе-
ні до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності;

г) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими 
вимогами до боржника, стосовно якого відкрито прова-
дження у справі про банкрутство, у тому числі справи 
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у спорах про визнання недійсними будь-яких правочи-
нів (договорів), укладених боржником; стягнення заро-
бітної плати; поновлення на роботі посадових та служ-
бових осіб боржника, за винятком спорів про визначен-
ня та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (подат-
кового боргу), визначених відповідно до Податкового 
кодексу України, а також спорів про визнання недійсни-
ми правочинів за позовом контролюючого органу на 
виконання його повноважень, визначених Податковим 
кодексом України;

ґ) справи за заявами про затвердження планів санації 
боржника до відкриття провадження у справі про бан-
крутство;

д) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єк-
тів господарювання та їх органів, посадових та службо-
вих осіб у сфері організації та здійснення господарської 
діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних повно-
важень, прийнятих на виконання їхніх владних управ-
лінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична 
особа, яка не є підприємцем;

е) справи про оскарження рішень третейських судів та про 
видачу наказу на примусове виконання рішень третей-
ських судів, утворених відповідно до Закону Ук раїни 
«Про третейські суди», якщо такі рішення ухвалені 
у спорах, зазначених у цій статті;

є) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою 
особою (у тому числі посадовою особою, повноваження 
якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних 
юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової 
особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої 
юридичної особи, поданим в її інтересах;

ж) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших 
реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що по-
рушують права на майно (майнові права), якщо такі ви-
моги є похідними від спору щодо такого майна або май-
нових прав чи спору, що виник з корпоративних відно-
син, якщо цей спір підлягає розгляду в господарсько-
му суді і переданий на його розгляд разом з такими 
вимогами;
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з) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелекту-
альної власності, визнання недійсними, продовження 
дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших 
актів, що посвідчують або на підставі яких виникають 
такі права, або які порушують такі права чи пов’язані 
з ними законні інтереси;

и) справи про визнання торговельної марки добре 
відомою;

і) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних 
із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: не-
правомірного використання позначень або товару іншо-
го виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 
збирання, розголошення та використання комерційної 
таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комі-
тету України із визначених цим пунктом питань);

3) інших спорів, які, відповідно до закону, не можуть бути 
передані на вирішення третейського суду або міжнародного 
комерційного арбітражу.

Спори, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 20 цього Кодексу, що ви-
никають з договору, можуть бути передані на вирішення 
міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі ар-
бітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма 
її учасниками.

Цивільно-правові аспекти спорів, зазначених у п.п. 2, 7 ч. 1, 
п. 6 ч. 2 ст. 20 цього Кодексу, спорів, що виникають при укла-
данні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні 
закупівлі, можуть бути передані на вирішення міжнародного 
комерційного арбітражу.

Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору 
на вирішення до третейського суду, міжнародного комерцій-
ного арбітражу та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності 
та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дій-
сності, чинності та виконуваності.

Рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу може бути оскаржено (оспорено) в порядку, визна-
ченому законом1.
______________________________________________

1 Господарський процесуальний кодекс : закон України № 1798-ХІІ від 
06.11.1991 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text. (Дата 
звернення: 12.09.2020).
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Наявність арбітражної угоди між сторонами спору є чер-
говим критерієм підвідомчості справи міжнародному комер-
ційному арбітражу (окрім предметного та суб’єктного). Особ-
ливістю арбітражної угоди є те, що вона має подвійну право-
ву природу, тобто, будучи цивільним правочином, вона має 
процесуальні наслідки. Як зауважує Ю. Д. притика, це означає, 
що для кваліфікації арбітражної угоди як цивільно-правового 
правочину застосовується цивільне законодавство, а щодо 
виключення компетенції державного суду в розгляді спору 
(закриття провадження у конкретній справі з мотивів перед-
баченого сторонами арбітражного застереження і допусти-
мості відповідної арбітражної угоди) – відповідне процесуаль-
не законодавство1.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», арбітражна угода – це угода сторін про 
передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або 
можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкрет-
ними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони 
договірний характер. Арбітражна угода може бути укладена 
у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигля-
ді окремої угоди. Арбітражна угода укладається в письмовій 
формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо 
вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укла-
дена шляхом обміну листами, електронними повідомлення-
ми, якщо інформація, що міститься в них, є доступною для по-
дальшого використання, повідомленнями по телетайпу, те-
леграфу або з використанням інших засобів електрозв’язку, 
що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну 
позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін 
стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. 
Посилання в угоді на документ, що містить арбітражне засте-
реження, є арбітражною угодою за умови, що угода укладена 
в письмовій формі і це посилання є таким, що робить згадане 
застереження частиною угоди2.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 224.

2 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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Правовий режим арбітражної угоди закріплюється у різ-
них фундаментальних нормативних актах щодо міжнародно-
го комерційного арбітражу. Основні положення стосовно арбі-
тражних угод, їх понять, форм, основних вимог та наслідків їх 
порушення передбачені Нью-Йоркською конвенцією 1958 р. 
(ст.ст. II, V), Європейською конвенцією 1961 р. (ст.ст. І, V, IX), 
Типовим законом ЮНСІТРАЛ.

У ст. II Нью-Йоркської конвенції 1958 р. визначено, що ар-
бітражна угода є письмовою угодою, згідно з якою сторони 
беруть на себе зобов’язання передавати в арбітраж всі/певні 
спори, які виникають чи можуть виникнути між ними в наслі-
док конкретних договірних або інших правовідносин, об’єкти 
яких можуть бути предметом арбітражного розгляду.

Європейська конвенція 1961 р. дещо інакше трактує по-
няття арбітражної угоди, встановлюючи, що арбітражною 
є угода в самому договорі або окрема арбітражна угода, підпи-
сана сторонами або що міститься в обміні листами, телегра-
мами або в повідомленнях по телетайпу, а у відносинах між 
державами, в яких жоден із законів не вимагає письмової фор-
ми для арбітражної угоди, – всяка угода викладена у формі, 
яка дозволена цими законами (ст. 1).

Як визначено Типовим законом ЮНСІТРАЛ про міжнарод-
ний комерційний арбітраж, арбітражна угода – це угода сторін 
про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли 
або можуть виникнути між ними у зв’язку з будь-якими кон-
кретними правовідносинами, незалежно від того, мають вони 
договірний характер чи ні.

Виокремлюють такі види арбітражних угод: 
1) безвідкличні (безвідклична арбітражна угода є для дер-

жавного суду безумовною підставою припинення проваджен-
ня у справі за наявності дійсної арбітражної угоди, причому 
для цього не потрібно відповідної заяви відповідача); 

2) залежні (залежна арбітражна угода, за умови його дій-
сності, може бути підставою для припинення провадження 
або інших процесуальних наслідків у справі в державному суді 
лише тоді, коли сторона у справі заявляє відвід державному 
суду, як це, приміром, установлено в українському законодав-
стві про міжнародний комерційний арбітраж (п. 1 ст. 8 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж»)); 
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3) «відзивні» («відзивною» арбітражну угоду можна вва-
жати в тому випадку, якщо в національному законодавстві до-
пускається передача спору по державного суду, незважаючи на 
наявність дійсної арбітражної угоди. Зазвичай це пов’язується 
з відмовою відповідача брати участь у процедурі формування 
складу арбітрів. Таким чином, у цьому випадку національне 
законодавство допускає односторонню відмову від арбітраж-
ної угоди в спеціально встановлених законом випадках).

За кількістю сторін арбітражної угоди виокремлюють:
1) двосторонню; 
2) багатосторонню.
За можливістю поетапного врегулювання конфлікту й ви-

рішення спорів (комбінування способів ABC) вирізняють бага-
торівневі або багатоступеневі арбітражні угоди. 

За визначеністю умов арбітражної угоди окреслюють:
1) типові (рекомендаційні й факультативні)
2) патологічні арбітражні угоди1.
Особливими рисами, порівняно із так званою національ-

ною третейською угодою, є наявність колізійних питань, які 
виникають у зв’язку із укладенням, формою та виконанням 
арбітражної угоди (положення Нью-Йоркської конвенції про 
визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 
10.07.1958 р.; Європейська конвенція про зовнішньоторго-
вельний арбітраж від 21.04.1961 р.).

Правова природа арбітражної угоди визначається у літе-
ратурі в контексті правової природи третейської угоди. 
Виокремлюють чотири основні концепції правової природи 
третейської угоди:

1) договірна,
2) процесуальна,
3) змішана,
4)автономна2.
Більшість авторів роблять висновок про те, що арбітражна 

угода має змішаний характер (тобто у її кваліфікації можливе 
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 72–74.

2 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 226.
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застосування норм матеріального і процесуального права). 
Попри те, як наголошує Ю. Д. Притика, щодо арбітражної уго-
ди у зовнішньоекономічному контракті може застосовуватись 
колізійне право за умови, що йдеться про дійсність арбітраж-
ної угоди. Принцип автономності арбітражної угоди означає 
те, що вона є самостійним договором, незалежно від того, міс-
титься вона в окремому документі чи в основному контракті 
(ч. 1 ст. 16 Закону України «Про міжнародний комерційний ар-
бітраж»). Питання про дійсність арбітражної угоди вирішуєть-
ся окремо і незалежно від факту дійсності чи недійсності осно-
вного договору. строк дії арбітражної угоди може не збігатися 
із строком дії основного договору. Строк дії арбітражної угоди 
може не збігатися із строком дії основного договору1.

Підтримуємо думку С. О. Кравцова про те, що автономність 
арбітражної угоди підтверджується особливим режимом колі-
зійного регулювання, що не завжди підпорядковується засто-
совуваному до зовнішньоторговельного контракту правопо-
рядку. Арбітражна угода є самостійним договором, незалеж-
но від того, чи представлена вона окремим документом або 
ж міститься в основному контракті, а питання дійсності арбі-
тражної угоди повинно вирішуватися окремо і незалежно від 
дійсності або недійсності договору, до якого вона прив’язана. 
З автономності арбітражної угоди випливає висновок про 
те, що арбітражна угода є підставою компетенції арбітражу, 
а арбітраж не може вийти за її межі2.

Із проблемою арбітрабельності спорів пов’язана пробле-
ма «компетенції-компетенції» МКА, оскільки міжнародний ко-
мерційний арбітраж, розпочинаючи розгляд справи по суті, 
завжди вирішує питання про свою компетенцію3. Питання про 
компетенцію арбітражу може виникнути в таких випадках:

1) коли арбітражне рішення дійсне, але одна із сторін 
оспорює повноваження саме цього арбітражного суду, тобто 
виникає спір про те, якому з арбітражів підсудна справа;
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 226.

2 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 85–86.

3 Переверзєва О. Реалізація принципу «компетенції компетенції» у міжна-
родному приватному морському праві. Юрид. журн. 2010. № 5. С. 50–51.
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2) коли оспорюється дійсність угоди, у зв’язку з якою укла-
дена арбітражна угода. Інакше кажучи, коли виникає питан-
ня про самостійність арбітражної угоди і про те, чи зберігає 
в такому випадку силу арбітражне рішення та чи вправі роз-
глядати питання про дійсність основного договору;

3) коли оспорюється дійсність арбітражної угоди, зокрема 
залежність від питання про дійсність головного договору1.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», третейський суд може сам прийняти по-
станову про свою компетенцію, зокрема стосовно будь-яких 
заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. 
З цією метою арбітражне застереження, що є частиною дого-
вору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від ін-
ших умов договору. Винесення третейським судом рішення 
про недійсність договору не тягне за собою, відповідно до за-
кону, недійсність арбітражного застереження. Заява про від-
сутність у третейського суду компетенції може бути зробле-
на не пізніше подання заперечень щодо позову. Призначен-
ня стороною арбітра або її участь у призначенні арбітра не по-
збавляє сторону права зробити таку заяву. Заява про те, що 
третейський суд перевищує межі своєї компетенції, повинна 
бути зроблена, як тільки питання, яке, на думку сторони, ся-
гає за ці межі, буде порушено під час арбітражного розгляду. 
Третейський суд може в будь-якому з цих випадків прийняти 
заяву, зроблену пізніше, якщо він визнає затримку виправда-
ною. Третейський суд може винести постанову щодо заяви, за-
значеної в п. 2  цієї статті, або як з питання попереднього ха-
рактеру, або в рішенні щодо суті спору. Якщо третейський суд 
винесе постанову з питання попереднього характеру, що він 
має компетенцію, будь-яка сторона може впродовж 30 днів піс-
ля отримання повідомлення про цю постанову просити орган, 
зазначений в ст. 6, прийняти рішення з цього питання; таке 
рішення не підлягає оскарженню; поки таке прохання чекає 
на вирішення, третейський суд може продовжувати розгляд 
та прийняти арбітражне рішення2.
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 59.

2 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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Як аргументує Ю. Д. Притика, компетенція міжнародно-
го комерційного арбітражу розглядати певний спір ґрунту-
ється на дійсності арбітражної угоди, що є одним із головних 
принципів діяльності міжнародного комерційного арбітражу. 
Воднораз, обсяг і зміст компетенції можуть бути встановле-
ні не тільки в угоді сторін, але і в міжнародній угоді публіч-
ного характеру (наприклад, у двосторонніх угодах про взаєм-
ний захист інвестицій). Наведене обумовлює два способи на-
ділення міжнародного комерційного арбітражу компетенці-
єю: 1) шляхом укладення арбітражної угоди та 2) у разі наяв-
ності міжнародної угоди (в якій установлена компетенція між-
народного комерційного арбітражу). Важливою ознакою ком-
петенції міжнародного комерційного арбітражу є визначення 
її обсягу та можливість її обмеження самими сторонами арбіт-
ражної угоди. Незважаючи на це, арбітражна угода може нада-
вати арбітрам лише ті повноваження, які дозволені законом, 
що регулює арбітражну угоду, тобто підсудні міжнародному 
комерційному арбітражу відповідно до закону1.

§ 4.10. Розгляд справ 
міжнародним комерційним арбітражем 

Особливістю розгляду справ міжнародним комерційним 
арбітражем, порівняно із розглядом справ державним судом, 
є практично необмежене право сторін на встановлення про-
цедури вирішення спору.

Як зазначає Ю. Д. Притика, характер проведення арбітраж-
ного процесу визначається:

1) обраним сторонами правопорядком;
2) складом арбітражу;
3) національно-правовою належністю арбітражу2.
Відповідно, в літературі виокремлюють два основні різно-

види арбітражного процесу залежно від систем права:
1) романо-германської (у романо-германському про цесі про-

відна роль належить судді, що організовує весь хід провадження, 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 227.

2 Там само. С. 237.
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проводить судове слідство, допит сторін і свідків, призначає 
експертів тощо. Сторони арбітражного процесу та їх пред-
ставники мають надавати всебічну допомогу арбітру. Процес 
ґрунтується на дослідженні наданих сторонами документів, 
а увага часто фокусується на інтерпретації права);

2) англо-американської (в англо-американському арбіт-
ражному процесі суддя виконує пасивнішу роль. Сторони арбі-
тражного процесу (як правило, в особі їх представників) наво-
дять арбітру факти та їх інтерпретацію, проводять перехрес-
ний допит свідків та експертів, що ними залучаються, тобто 
виконують роль активного учасника арбітражного процесу);

3) змішаний тип арбітражного процесу (має ознаки як 
романо-германського, так і англо-американського арбітраж-
них процесів, цей тип процесу властивий більшості сучасних 
міжнародних комерційних арбітражів через тенденцію збли-
ження наведених типів арбітражного розгляду, що зумовлю-
ється конвергенцією правових систем у цілому через глобалі-
заційні процеси у світі)1.

Арбітражна процедура залежать як від положень чинно-
го законодавства, так і від обраної сторонами арбітражної ін-
ституції та її регламенту (у разі звернення до постійно діючого 
арбітражу), у випадку ж звернення до арбітражу ad hoc – 
від домовленостей між сторонами (сторони можуть самостій-
но змоделювати процесуальні правила в межах законодавства, 
абро зробити посилання на будь-який регламент, рекомен-
дований для неадміністрованого арбітражу, наприклад – 
на Арбітражний регламент, прийнятий Комісією ООН з права 
міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)).

Арбітражне провадження поділяють на три етапи:
1) попередня (письмова) стадія;
2) усне слухання;
3) завершення арбітражного розгляду справи.
Процедура арбітражного провадження охоплює:
– повідомлення однієї зі сторін про намір вирішити спір 

у арбітражному порядку (відправленні на адресу іншої сто-
рони (в інституційному арбітражі – на його адресу) заяви 
про арбітраж);
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 237–238.
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– надання відповідачем відзиву на таку заяву; 
– призначення арбітрів (арбітра); 
– визначення кола процедурних питань і питання права, 

що підлягає застосуванню; 
– визначення місця, мови, порядку та строків арбітраж-

ного розгляду; 
– визначення розкладу арбітражного розгляду;
– вжиття забезпечувальних заходів (у разі такої 

необхідності)1.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про міжнародний ко-

мерційний арбітраж», за умови дотримання положень цього 
Закону сторони можуть на свій розсуд домовитись про про-
цедуру розгляду справи третейським судом. В разі відсутнос-
ті такої угоди третейський суд може з дотриманням положень 
цього Закону вести арбітражний розгляд таким чином, який 
він вважає належним. Повноваження, надані третейському 
суду, охоплюють повноваження на визначення допустимості, 
належності, істотності та значущості будь-якого доказу.

Сторони можуть на свій розсуд домовитись про місце ар-
бітражу. В разі відсутності такої домовленості місце арбітра-
жу визначається третейським судом з урахуванням обставин 
справи, включаючи фактор зручності для сторін. Незважаю-
чи на згадане положення, третейський суд може, якщо сторо-
ни не домовились про інше, зібратись в будь-якому місці, яке 
він вважає належним для проведення консультацій між його 
членами, заслуховування свідків, експертів чи сторін або для 
огляду товарів, іншого майна чи документів (ст. 20 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж»)2. 

Арбітражний розгляд щодо конкретного спору починаєть-
ся у день, коли прохання про передачу цього спору до арбітра-
жу одержано відповідачем (ст. 21 Закону України «Про міжна-
родний комерційний арбітраж»).

Сторони можуть на свій розсуд домовитись про мову 
чи мови, які застосовуватимуть в арбітражному розгляді. 
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 238.

2 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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В разі відсутності такої домовленості третейський суд визна-
чає мову або мови, які повинні вживатися під час розгляду. 
Така домовленість або визначення, якщо в них не обумовле-
но інше, стосуються будь-якої письмової заяви сторони, будь-
якого слухання справи та будь-якого арбітражного рішення, 
постанови чи іншого повідомлення третейського суду. Тре-
тейський суд може дати розпорядження про те, щоб будь-які 
заяви і документальні докази супроводжувалися перекладом 
на мову або мови, про які домовились сторони або які визна-
чені третейським судом (ст. 22 Закону України «Про міжнарод-
ний комерційний арбітраж»).

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», упродовж строку, погодженого сторона-
ми або визначеного третейським судом, позивач повинен зая-
вити про обставини, що підтверджують його позовні вимоги, 
про питання, що підлягають вирішенню, та про зміст своїх по-
зовних вимог, а відповідач повинен заявити свої заперечення 
з цих причин, якщо тільки сторони не домовилися про інше 
щодо необхідних реквізитів таких заяв. Сторони можуть пода-
ти разом із своїми заявами всі документи, які вони вважають 
такими, що стостуються справи, або можуть зробити посилан-
ня на документи або інші докази, які вони представлять нада-
лі. Якщо сторони не домовились про інше, в ході арбітражного 
розгляду будь-яка сторона може змінити або доповнити свої 
позовні вимоги або заперечення щодо позову, якщо тільки 
третейський суд не визнає недоцільним дозволити таку зміну 
або доповнення з урахуванням допущеної затримки.

Слухання та розгляд за документами, згіднео зі ст. 24 За-
кону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», здій-
снюється у такому порядку. За умови дотримання будь-якої ін-
шої угоди сторін третейський суд приймає рішення про те, чи 
проводити усне слухання справи для представлення доказів 
або усних дебатів, чи здійснювати розгляд тільки на підста-
ві документів та інших матеріалів. Проте, крім того випадку, 
коли сторони домовились не проводити усного слухання, тре-
тейський суд повинен провести таке слухання на відповідній 
стадії розгляду, якщо про це просить будь-яка із сторін. Сторо-
нам завчасно повинно бути надіслано повідомлення про будь-
яке слухання та про будь-яке засідання третейського суду, 
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що проводиться з метою огляду товарів, іншого майна або до-
кументів. Всі заяви, документи або інша інформація, що по-
даються однією із сторін третейському суду, повинні бути 
пере дані іншій стороні. Сторонам повинні бути передані та-
кож будь-які висновки експертів або інші документи доказо-
вого характеру, на яких третейський суд може базуватися при 
прий нятті свого рішення.

Наслідки неподання документів або нез’явлення сторони 
передбачені ст. 25 Закону України «Про міжнародний комер-
ційний арбітраж». Так, якщо сторони не домовились про інше, 
в тих випадках, коли без зазначення поважної причини:

1) позивач не подає свою позовну заяву згідно з вимогами 
п. 1 ст. 23 Закону України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж», – третейський суд припиняє розгляд;

2) відповідач не подає своїх заперечень щодо позову 
згідно з вимогами п. 1 ст. 23 Закону України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж», – третейський суд продовжує розгляд, 
не розцінюючи таке неподання само собою як визнання 
тверджень позивача;

3) будь-яка сторона не з’являється на слухання або не 
подає документальні докази, – третейський суд може про-
довжити розгляд та прийняти рішення на підставі доказів, 
які є у справі;

4) будь-яка сторона не подає докази на вимогу третей-
ського суду, –  третейський суд залежно від того, яка особа ухи-
ляється від їх подання, а також, яке ці докази мають значення, 
може визнати обставину, для з’ясування якої мав бути пода-
ний доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу 
за наявними в ній доказами1.

Третейський суд або сторона за згодою третейського суду 
можуть звернутися до апеляційного загального суду за місцез-
находженням доказів (місцем проживання свідка) з прохан-
ням про сприяння у допиті свідка, витребуванні доказів або 
їх огляді за їх місцезнаходженням. Суд може виконати це про-
хання в межах своєї компетенції і згідно із своїми правилами 
отримання доказів (ст. 27 Закону України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж»).
______________________________________________

1 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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Ю. Д. Притика визначає такі основні тенденції розвитку 
арбітражної процедури: 1) спрощення арбітражної процедури, 
про що свідчить запровадження автоматичної спрощеної ар-
бітражної процедури в разі виникнення «нескладного» спору 
або спору з ціною позову, нижчою за встановлені відповідни-
ми регламентами порогові показники;

2) запровадження електронної форми арбітражної проце-
дури – онлайн-арбітражу, який проводиться з використанням 
технологій віддаленої комунікації між учасниками процесу, 
що зумовлено різними чинниками, зокрема: 1) активне розпо-
всюдження правочинів, які вчиняються за допомогою мережі 
Інтернет (електронної комерції); 2) поява lех еlectronica – сис-
теми норм міжнародно-правового характеру, що регулюють 
відносини, які виникають у зв’язку із здійсненням правочинів 
в електронному інформаційному середовищі; ефективність, 
швидкість та ціна онлайн-арбітражу1.

У ст. 31 Закону України «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» встановлено вимоги до форми та змісту арбітраж-
ного рішення:

1) письмова форма;
2) наявність підпису арбітра (арбітрів);
3) позначення дати і місця проведення арбітражу.
Так, арбітражне рішення повинно бути винесено у письмо-

вій формі та підписано одноособовим арбітром або арбітрами. 
При колегіальному арбітражному розгляді достатньо наявнос-
ті підписів більшості членів третейського суду за умови зазна-
чення причини відсутності інших підписів. В арбітражному рі-
шенні повинні бути зазначені мотиви, на яких воно ґрунтуєть-
ся, висновок про задоволення або відхилення позовних вимог, 
сума арбітражного збору і витрат у справі, їх розподіл між сто-
ронами. В арбітражному рішенні повинні бути зазначені його 
дата та місце арбітражу, як його визначено згідно з п. 1 ст. 20 
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 
Арбітражне рішення вважається винесеним у цьому місці. Після 
винесення арбітражного рішення кожній стороні повинна бути 
передана його копія, підписана арбітрами2.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 238-239.

2 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.
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Законом України «Про міжнародний комерційний арбіт-
раж» передбачено такі види арбітражних рішень:

– постанова про компетенцію арбітражу (ст. 16); 
– арбітражне рішення на узгоджених умовах (аналог 

затвердження мирової угоди) (ст. 30 Закону передбачає, 
що якщо в ході арбітражного розгляду сторони врегулюють 
спір, третейський суд припиняє розгляд і, на прохання сто-
рін та за відсутності заперечень з його боку, фіксує це врегу-
лювання у вигляді арбітражного рішення на узгоджених умо-
вах. Арбітражне рішення на узгоджених умовах має бути вине-
сено згідно з положеннями ст. 31 і повинно містити вказівку 
на те, що воно є арбітражним рішенням. Таке арбітражне 
рішення має ту ж силу і підлягає виконанню так само, як і будь-
яке інше арбітражне рішення щодо суті спору); 

– арбітражне рішення по суті спору (ст. 31); 
– виправлення і роз’яснення рішення, додаткове рішення 

(ст. 33 Закону містить положення про те, що протягом 30 днів 
після отримання рішення, якщо сторонами не узгоджено ін-
ший строк: а) будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сто-
рону, може просити арбітражний суд виправити будь-яку до-
пущену в рішенні помилку в підрахунках, описку чи друкар-
ську помилку або інші помилки аналогічного характеру; б) за 
наявності відповідної домовленості між сторонами будь-яка 
із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може просити 
третейський суд дати роз’яснення якого-небудь конкретно-
го пункту або частини арбітражного рішення. Третейський 
суд, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протя-
гом 30 днів після його отримання внести відповідні виправ-
лення або дати роз’яснення. Таке роз’яснення стає частиною 
арбітражного рішення. Третейський суд упродовж 30 днів від 
дати арбітражного рішення може за своєю ініціативою ви-
правити будь-які помилки, передбачені в абз. 2 п. 1 ст. 33 За-
кону. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка із сто-
рін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 30 днів 
після отримання арбітражного рішення просити третейський 
суд винести додаткове рішення стосовно вимог, які були заяв-
лені в ході арбітражного розгляду, проте не були відображені 
в рішенні. Арбітражний суд, якщо він визнає прохання виправ-
даним, повинен упродовж 60 днів винести додаткове рішення. 
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Третейський суд в разі необхідності може подовжити строк, 
протягом якого він повинен виправити помилки, дати 
роз’яснення або винести додаткове рішення згідно з п. 1 або 
п. 3 ст. 33 Закону. Положення ст. 31 Закону повинні застосову-
ватися стосовно виправлення або роз’яснення арбітражного 
рішення або щодо додаткового рішення.)1.

Питання забезпечення позову врегульовано ст. 17 Зако-
ну України «Про міжнародний комерційний арбітраж», яка но-
сить назву «Повноваження третейського суду давати розпо-
рядження про вжиття забезпечувальних заходів». Так, якщо 
сторони не домовилися про інше, третейський суд може на 
прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-
небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо пред-
мета спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може 
зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення 
у зв’язку з такими заходами. Третейський суд може зобов’язати 
сторони внести на його депозитний рахунок попередньо ви-
значену суму арбітражних витрат, пов’язаних з розглядом 
справи або певною дією (забезпечення арбітражних витрат)2.

Наведена норма, як слушно стверджує Ю. Д. Притика, 
також оперує терміном «розпорядитися», хоча, очевидно, 
по суті вирішення зазначеного питання має бути постановлена 
ухвала3.

§ 4.11. Оскарження рішень 
міжнародного комерційного арбітражу 

Особливістю рішення МКА, на думку С. О. Кравцова, є те, 
що його не можна оскаржити в жодній вищій інстанції як су-
дове рішення. Тому існує інститут оскарження арбітражних рі-
шень у національних судах. У силу того, що оскарження арбіт-
ражних рішень є формою контролю з боку державних судів, 

______________________________________________

1 Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. 
№ 4002-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12#Text.

2 Там само.
3 Альтернативні способи вирішення спорів: навч. посіб. / М. Я. Білак, 

Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 242.
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то регулювання цього інституту визначається на рівні 
законодавства кожної окремої країни (ст. 34 Закону України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» та Розділ VIII ЦПК 
України). На міжнародно-правовому рівні врегульовані лише 
деякі аспекти, наприклад, перелік підстав для скасування 
арбітражного рішення1.

Відповідно до ст. 454 ЦПК України, сторони мають право 
звернутися до суду із заявою про скасування рішення міжна-
родного комерційного арбітражу. Рішення міжнародного ко-
мерційного арбітражу може бути оспорено в порядку, перед-
баченому цим розділом, якщо місце арбітражу знаходиться на 
території України. Заява про скасування рішення міжнародно-
го комерційного арбітражу подається до апеляційного загаль-
ного суду за місцезнаходженням арбітражу (підвідомчість). 
Заява про скасування рішення міжнародного комерційного 
арбітражу не може бути подана після закінчення трьох міся-
ців, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це клопотання, 
отримала арбітражне рішення, а у разі подання такою сторо-
ною клопотання до міжнародного комерційного арбітражу 
про виправлення або роз’яснення рішення чи ухвалення до-
даткового рішення, –  з дня винесення міжнародним комерцій-
ним арбітражем рішення з цього прохання. Заява, подана піс-
ля закінчення строку, повертається. Суд постановляє ухвалу 
про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, перед-
бачених п.п. 1–3 і 6 ч. 1 ст. 186 ЦПК України, а також у разі, 
якщо рішення третейського суду, міжнародного комерційно-
го арбіт ражу оскаржено (оспорено) з підстав, не передбачених 
законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України.

Ю. Д. Притика звертає увагу на те, що різна терміноло-
гія, яка використовується у ст. 454 ЦПК (одночасне викорис-
тання термінів «оскарження» та «оспорювання»), не змі-
нює змісту процедури, яка полягає у праві суду за наявності 
перед бачених ЦПК України, а також спеціальним законодав-
ством підстав скасувати рішення відповідного органу (тре-
тейського суду та міжнародного комерційного арбітражу). 
______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 191.
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Оспорювання та оскарження рішень арбітражних судів роз-
межовуються як процедура та результат здійснення такої 
процедури відповідно1.

У розгляді справи за заявою про оскарження арбітражно-
го рішення, на думку С. О. Кравцова, компетентний державний 
суд не наділяється правом його перегляду по суті, а встанов-
лює лише обставини, які є підставами для відмови у держав-
ному визнанні результатів правозастосовної діяльності між-
народного комерційного арбітражу2.

Суд загальної юрисдикції не має аналізувати правильність 
застосування міжнародним комерційним арбітражем норм 
матеріального права при вирішенні спору та переглядати спір 
по суті3.

С. О. Кравцов наголошує, що скасування арбітражного рі-
шення, ухваленого на території України з підстав, зазначених 
у п. 2 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж» (так звані національні стандарти скасування – 
local standards of annulment), не позбавляє таке рішення юри-
дичної сили. За певних умов воно може бути виконане в іншій 
державі4.

Ю. Д. Притика зауважує, що ст. 34 Закону України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» оперує такою процесу-
альною категорією, як «клопотання про скасування арбітраж-
ного рішення», а ст. 454 ЦПК – категорією «заява про оспорю-
вання». Воднораз, незважаючи на відмінність у формулюванні, 
змістовно ці поняття є тотожними5.
______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 243.

 Притика Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж: Питання теорії та 
практики : монографія. Київ : Ін Юре, 2005. 516 с. С. 418.

2 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 192.

3 Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів : підручник / за ред. 
Н. Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2021. 344 с. С. 267. 

4 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 192.

5 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 244.
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Розділ VIII ЦПК України містить правила щодо оспорюван-
ня рішення міжнародного комерційного арбітражу (ст. 454), 
форми і змісту заяви про скасування рішення міжнародно-
го комерційного арбітражу (ст. 455), відкриття провадження 
у справі, підготовки справи до розгляду (ст. 456), судового роз-
гляду справи (ст. 457), підстав для скасування рішення міжна-
родного комерційного арбітражу (ст. 459), ухвали суду у справі 
про скасування рішення міжнародного комерційного арбітра-
жу (ст. 460), порядку оскарження постанов міжнародного ко-
мерційного арбітражу щодо наявності у нього компетенції, ви-
несених в порядку розгляду питань попереднього характеру.

Процедура оспорювання арбітражних рішень є імператив-
ною, тобто сторони не можуть виключити відповідну можли-
вість своєю угодою.

Об’єктами оскарження є, згідно зі ст. 454 і ст. 461 ЦПК Украї-
ни, рішення міжнародного комерційного арбітражу по суті 
та постанова міжнародного комерційного арбітражу щодо на-
явності у нього компетенції, якщо вона винесена в порядку 
розгляду питань попереднього характеру (у формі окремого 
документу). Якщо така постанова додається до рішення між-
народного комерційного арбітражу, то вона не підлягає оскар-
женню в порядку, передбаченому ЦПК України.

Ст. 459 ЦПК України передбачено підстави для скасування 
рішення міжнародного комерційного арбітражу. Так, рішення 
міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано 
у разі, якщо:

1) сторона, що подала заяву про скасування, надасть дока-
зи того, що:

а) одна із сторін в арбітражній угоді була недієздатною; 
або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю 
угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказів-
ки – за законом України; або

б) її не було належним чином повідомлено про призначен-
ня арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших по-
важних причин вона не могла подати свої пояснення; 
або

в) рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною 
угодою спору або такого, що не потрапляє під її умо-
ви, або містить постанови з питань, що сягають за межі 
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арбітражної угоди, проте, якщо постанови з питань, 
які охоплюються арбітражною угодою, можуть бути від-
окремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, 
то може бути скасована тільки та частина арбітражного 
рішення, яка містить постанови з питань, що не охоп-
люються арбітражною угодою; або

г) склад міжнародного комерційного арбітражу або ар-
бітражна процедура не відповідали угоді сторін, якщо 
тільки така угода не суперечить закону, від якого сторо-
ни не можуть відступати, або, за відсутності такої угоди, 
не відповідали закону; або

2) суд визначить, що:
а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, 

не може бути переданий на вирішення міжнародного 
комерційного арбітражу; або

б) арбітражне рішення суперечить публічному порядку 
України.

Скасування судом рішення міжнародного комерційного 
арбітражу не позбавляє сторони права повторно звернути-
ся до міжнародного комерційного арбітражу, крім випадків, 
передбачених законом.

§ 4.12. Визнання та приведення до виконання 
арбітражних рішень 

Можливість примусового виконання арбітражного рі-
шення не лише в країні його ухвалення, але і поза її межами, 
як стверджує Ю. Д. Притика, є ознакою їх результативності. 
Виконання арбітражних рішень у зарубіжних країнах забезпе-
чується та гарантується багатосторонніми конвенціями, дво-
сторонніми договорами та національним законодавством.

Є два порядки виконання арбітражних рішень – добро-
вільний та примусовий.

У літературі визначено співвідношення понять «визна-
ння» і «виконання» рішень міжнародного комерційного ар-
бітражу, яке полягає в тому, що визнання рішення може ви-
никати без його виконання, водночас виконання неможли-
ве без визнання (за ст. 481 ЦПК України визнанню підлягають 
і ті рішення міжнародного комерційного арбітражу, що не під-
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лягають примусовому виконанню). Визнання арбітражних рі-
шень, за визначенням Ю. Д. Притики, є встановленням відпо-
відних правових наслідків, що випливають із них. Основ ним 
наслідком є визнання за арбітражним рішенням властивос-
ті виключності, яка полягає в тому, що сторони позбавля-
ються можливості подання тотожних позовів у майбутньому. 
Питання про визнання (незалежно від виконання) іноземного 
рішення міжнародного комерційного арбітражу виникає також 
у тому випадку, якщо на це рішення посилаються в іншому су-
довому процесі, що викликає необхідність легітимізації тако-
го арбітражного рішення для компетентного державного суду. 
Виконання іноземного рішення міжнародного комерційного 
арбітражу зазвичай пов’язується із застосуванням державного 
примусу, який суд має право використовувати для його забез-
печення. Виконання іноземного рішення міжнародного комер-
ційного арбітражу є неможливим без його визнання. Відмова 
у визнанні арбітражного рішення означає неможливість його 
виконання. Водночас виконання арбітражного рішення без його 
визнання можливе в тому разі, якщо міжнародний комерційний 
арбіт раж знаходиться на території України1.

Згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 р., визначено 
дві вичерпні групи підстав для відмови у визнанні і приведен-
ні до виконання арбітражних рішень: 

І. Підстави, які повинні бути висунуті і доведені зацікавле-
ною стороною (боржником). Це випадки, коли іноземне судове 
рішення ще не вступило в законну силу за законом держави, 
на території якої воно прийняте; сторона, проти якої ухвалене 
рішення, не була належним чином повідомлена про процес або 
з інших причин не могла надати в суді свої пояснення; розгля-
нута справа належить до виключної компетенції національно-
го суду; рішення із тотожного спору державного суду вступи-
ло в законну силу; тотожна справа перебуває на розгляді дер-
жавного суду, і вона з’явилась раніше початку її розгляду в іно-
земному суді; закінчився термін давності приведення рішення 
до примусового виконання, і цей термін не відновлено судом.

______________________________________________

1 Альтернативні способи вирішення спорів : навч. посіб. / М. Я. Білак, 
Ю. Д. Притика, О. М. Спектор, М. М. Хоменко; за заг. ред. Ю. Д. Притики. Хар-
ків : Право, 2019. 264 с. С. 251–253.
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______________________________________________

1 Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : 
монографія. Х. : Право, 2014. 232 с. С. 175–176.

ІІ. Підстави, що утворюють другу групу, арбітражний суд 
повинен перевірити за своєю ініціативою. Відмова у визнанні 
і приведенні до виконання повністю або частково рішення 
іноземного суду присутня, якщо арбітражний суд визнає вчи-
нення таких дій як таких, що суперечать публічному порядку 
держави або є інші підстави, передбачені міжнародним дого-
вором або законом1.

У ст. III Нью-Йоркської конвенції 1958 р. передбачено, що 
кожна з держав, яка бере в ній участь, встановлює самостійно 
процедуру визнання і приведення до виконання іноземних ар-
бітражних рішень, що підпадають під дію Конвенції, відштов-
хуючись від таких принципів:

1. Процедура визнання і приведення до виконання арбіт-
ражних рішень, на які поширюється Конвенція, повинна від-
повідати викладеним у статтях IV–VII базовим правилам, 
тобто повинно забезпечуватися виконання вимог, що вста-
нов люються Конвенцією щодо:

а) складу документації, необхідної для визнання і приве-
дення до виконання арбітражних рішень;

б) підстав для відмови у визнанні і виконанні чи підстав 
відтермінування приведення до виконання арбітраж-
них рішень;

в) співвідношення встановлених Конвенцією правил із за-
конодавчою базою і міжнародними договорами країн-
учасниць Конвенції.

До визнання і приведення до виконання арбітражного рі-
шення, що винесене в рамках Конвенції, не повинні застосо-
вуватися «істотно тяжчі умови», ніж умови, яких дотриму-
ються для приведення до виконання внутрішніх арбітражних 
рішень.

Мита та збори, які стягують під час визнання і приведення 
до виконання іноземних арбітражних рішень, не можуть бути 
вищими від  мит та зборів, які справляються за приведення до 
виконання внутрішніх арбітражних рішень.

Глава 3 «Визнання та надання дозволу на виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу» Розділу IX 
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«Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнарод-
них комерційних судів в Україні, надання дозволу на примусо-
ве виконання рішень третейських судів» ЦПК України врегу-
льовано питання стосовно: умов визнання та надання дозволу 
на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, 
якщо його місце знаходиться за межами України (ст. 474), по-
рядку і строків подання заяви про визнання і надання дозволу 
на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 
(ст. 475), форми і змісту заяви про визнання і надання дозволу 
на виконання рішення міжнародного комерційного арбітра-
жу (ст. 476), порядку розгляду заяви про визнання і надання 
дозволу на виконання рішення міжнародного комерцій-
ного арбітражу (ст. 477), підстав для відмови у визнанні 
і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комер-
ційного арбітражу (ст. 478), ухвали суду про визнання і надан-
ня дозволу на виконання рішення міжнародного комерцій-
ного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу 
на виконання (ст. 479), добровільного виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошо-
вих коштів (ст. 480), визнання рішень міжнародного комер-
ційного арбітражу, що не підлягають примусовому виконанню 
(ст. 481), надання дозволу на виконання рішення міжнародно-
го комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться 
на території України (ст. 482).

Розділ VIII «Визнання та виконання арбітражних рішень» 
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 
містить 2 статті (ст. 35 та ст. 36) зі правовим регулюванням 
окреслених питань.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», арбітражне рішення, незалежно від того, 
в якій країні воно було винесено, визнається обов’язковим 
і при поданні до компетентного суду письмового клопотан-
ня виконується з урахуванням положень ст.ст. 35, 35 Закону 
Украї ни «Про міжнародний комерційний арбітраж». Сторо-
на, що спирається на арбітражне рішення або порушує клопо-
тання про його виконання, повинна подати оригінал належ-
ним чином засвідченого арбітражного рішення або належним 
чином засвідчену копію такого, а також оригінал арбітраж-
ної угоди, зазначеної в ст. 7 Закону України «Про міжнародний 
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комерційний арбітраж», або належним чином засвідчену ко-
пію такої. Якщо арбітражне рішення або угода викладені іно-
земною мовою, сторона повинна подати належним чином за-
свідчений переклад цих документів на українську мову.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», у визнанні або у виконанні арбітражно-
го рішення, незалежно від того, в якій державі воно було вине-
сено, може бути відмовлено лише:

1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо 
ця сторона подасть компетентному суду, у якого просить ви-
знання або виконання, доказ того, що:

– одна із сторін в арбітражній угоді, зазначеній у ст. 7, 
була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є недійсною 
за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі 
відсутності такої вказівки, –  за законом держави, де рішення 
було винесено; або

– сторону, проти якої винесено рішення, не було належ-
ним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбіт-
ражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла 
подати свої пояснення; або

– рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбі-
тражною угодою, або такого, що не підпадає під її умови, або 
містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної 
угоди; проте, якщо постанови з питань, охоплених арбітраж-
ною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплю-
ються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка 
містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, 
може бути визнана і виконана; або

– склад третейського суду або арбітражна процедура 
не відповідали угоді між сторонами або, за відсутності такої, 
не відповідали закону тієї держави, де був арбітраж; або

– рішення ще не стало обов’язковим для сторін, або було 
скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій 
або згідно із законом якої воно було прийнято; або

2) якщо суд визнає, що:
– об’єкт спору не може бути предметом арбітражного роз-

гляду за законодавством України; або
– визнання та виконання цього арбітражного рішення 

суперечить публічному порядку України.
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Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Охарактеризуйте правову природу та характерні ознаки 

арбітражу.
2. Назвіть види арбітражу. 
3. Які є загальні правила про арбітраж?
4. Які Ви знаєте спеціальні правила про арбітраж?
5. Окресліть підвідомчість справ третейському суду.
6. Розкрийте поняття і правову природу МКА.
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РОЗДІЛ 5
КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

§ 5.1. Загальна характеристика комбінованих 
способів альтернативного вирішення спорів

Традиційно захист порушених прав 
і охоронюваних законом інтере-
сів здійснюється судами, які ство-
рюються і фінансуються держа-
вою. Але сьогоднішнє правосуд-
дя при багатьох очевидних перева-

гах має і немало недоліків: велика завантаженість судів, три-
валість і складність судочинства, значні судові витрати, глас-
ність судового розгляду може призводити до розголошен-
ня кон фіденційної інформації, критерії справедливості вирі-
шення спору знаходяться в юридичній площині і не завжди 
співпадають з уявленнями про справедливість людей, які 
не мають юридичних знань, тому часто рішення суду залишає 
негативну реакцію у сторін, в результаті спір припиняється 
владним рішенням суду, але не вичерпується, в зв’язку з чим акти 
правосуддя не виконуються.

Звернення до судової форми захисту права не завжди по-
трібно і не завжди доцільно, зокрема, в тих спорах, які вини-
кають у сфері цивільно-правових відносин. Рівноправні учас-
ники цих відносин мають можливість самі врегулювати спір 
або використовувати, крім судової форми, інші правомірні 
процедури.

Спори виникають між людьми незалежно від того, до якої 
правової системи належить їх держава. Пошуки урегулюван-
ня конфліктної ситуації також природні для особи. Її прагнен-
ня до врегулювання спору мирним шляхом має заохочуватися 
державою і забезпечуватися шляхом встановлення правомір-
них доступних і простих процедур, якими є альтернативні спо-
соби вирішення спорів (далі – АВС). 

Загальна 
характеристика 
комбінованих способів 
альтернативного 
вирішення спорів
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Останні поділяються на самостійні (основні) форми 
(до основних альтернативних способів вирішення спорів на-
лежать: переговори (negotiation), посередництво (mediation), 
третейський суд (arbitration); та комбіновані форми, що поєд-
нують в різних варіантах елементи основних процедур («мед-
арб», «міні-суд», «незалежний висновок експерта» та ін.).

Виникнення різноманітних процедур відображає потребу 
в удосконаленні альтернативної системи, в пошуку найбільш 
придатних форм для вирішення кожного спору. Гнучкість 
альтернативних процедур допускає також можливість запо-
зичення тих чи інших елементів, їх комбінування стосовно 
до потреб інших правових систем.

У світовій практиці використовується достатня кількість 
альтернативних способів вирішення спорів, налічують близь-
ко 20 різних форм АВС, серед яких можна вирізнити такі комбі-
новані процедури, як: експертна оцінка (expert determination), 
переговори з участю посередника (facilitated negotiation 
або facilitation), посередництво-арбітраж (med-arb), незалежне 
вирішення (adjudication), мініпроцес (mini-trial), встановлен-
ня обставин (fact finding), комісії щодо розгляду спорів (dispute 
review boards), приватний суд (private judging), попередня 
незалежна оцінка (early neutral evaluation), «суд з багатьма две-
рима» (multi-door courthouse), досудова нарада щодо врегулю-
вання спору (settlement conference), спрощений суд присяжних 
(summary jury trial) та інші1.

Під комбінованими способами альтернативного вирішен-
ня спорів розуміється сукупність різноманітних правомірних 
процедур, що не входять до традиційного судового розгляду 
і є «гібридними» щодо інших способів АВС. 

Козирєва В. П. зазначає, що це процедури, які вибрані або 
встановлені учасниками спору на основі відповідних угод 
і спрямовані на врегулювання правових конфліктів, що здій-
снюються без залучення державних органів та не суперечать 
чинному законодавству2. 
______________________________________________

1 Черемисин П. Г. Примирительные процедуры и место мирового соглаше-
ния в их системе. Вестник Высшего хозяйственного суда. 2010. № 1. С. 158–
167. С. 161.

 Немченко С. С. До питання класифікації способів альтернативного вирі-
шення спорів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університе-
ту. Сер: Юрис пруденція. 2017. № 30. Том 1. С. 20–21.

2 Козирєва В. П., Гаврилішин А. П. Процедури примирення при вирішенні 
господарських спорів. Юридичний вісник. 2015. № 3(36). С. 129–133.
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Нині комбіновані форми вирішення спорів широко засто-
совуються в американській правовій системі. Вони виникли 
як альтернатива цивільному судочинству, яке, незважаючи 
на його значимість для суспільства, є дорогим, формальним, 
тривалим і складним для учасників спору. Необхідність по-
шуку інших методів – більш простих, економічних, швидких 
і ефективних – призвела до створення «неформального пра-
восуддя» для вирішення правових конфліктів. Для його по-
значення спочатку в американській теорії, а потім на практиці 
і в законодавстві були прийняті загальний термін «альтерна-
тивне вирішення спорів» (Alternative Dispute Resolution) і офі-
ційна абревіатура – ADR. Виникнувши як інструмент проце-
суальних перетворень, як спосіб подолання кризової ситуації 
в правосудді, альтернативні процедури поступово перетвори-
лися в невід’ємну частину американської правової системи.

Різноманітні комбіновані альтернативні процедури іс-
нують і застосовуються не лише в США, але і в інших державах 
поряд з традиційним цивільним судочинством. Вони не замі-
нюють правосуддя і не позбавляють заінтересованих осіб кон-
ституційного права на судовий захист. Навпаки, надають їм 
можливість вибору між державною і недержавними формами 
вирішення цивільно-правових спорів, дозволяють сторонам 
самим вирішувати, яка процедура найкраще відповідає харак-
теру конфлікту.

У країнах, що входять до континентальної системи права, 
також розширюється використання несудових форм вирішен-
ня спорів. У «Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи 
з питань доступу до правосуддя та забезпечення його більшої 
ефективності та справедливості» вказується на необхідність 
вжиття заходів щодо полегшення або заохочення, де це до-
речно, примирення сторін або дружнього врегулювання спору 
до прийняття його до провадження суду або ж під час розгляду. 

Невикористання в нашій країні результативних процедур 
альтернативного врегулювання і вирішення правових спорів 
можна пояснити специфічними умовами, де жодне нововве-
дення в правовій сфері не приживається без прямої вказівки 
закону, незнанням суті та ефективності даних процедур заін-
тересованими особами (сторонами, представниками держав-
них органів, широкої юридичної громадськістю). 
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Комбіновані способи альтернатовного вирішення спорів 
мають свою технологію вирішення правового спору тобто сис-
тему методів і правил поетапної діяльності, яка спрямована на 
вирішення спору і саму сукупність альтернативних форм ви-
рішення конфлікту з певною послідовністю їх застосування. 
Загалом процес комбінованого альтернативного вирішення 
спору можна розділити на три стадії: 

1) підготовчу (діагностика спору, прогнозування його роз-
витку і наслідків, вивчення позицій сторін, вибір способу ви-
рішення конфлікту – виявлення і осмислення позицій, то-
чок зору сторін; уточнення власної позиції і позиції опонента, 
яка б не суперечила правовим нормам); 

2) застосування форми комбінованого способу альтерна-
тивного вирішення спору (обговорення, в ході якого сторони 
прагнуть реалізувати власні позиції, обґрунтування висуну-
тих пропозицій);

3) виходу зі спору і контроль за узгодженими рішеннями 
(узгодження позицій, розробка варіантів в досягненні догово-
ру; остаточні підсумки: оформлення договору, протоколу про 
наміри, а за бажанням сторін – у формі правового документа, 
перевірка його на відповідність правовим нормам).

Альтернативні способи вирішення спорів загалом класи-
фікують залежно від складності: на прості (коли використову-
ється тільки одна процедура альтернативного вирішення спо-
рів) і комбіновані (коли поєднуються елементи двох або біль-
ше відповідних процедур).

Комбіновані способи АВС можна виокремити залежно від: 
а) специфічних особливостей участі в них третьої особи 

(адвоката, наприклад): на процедури, що зумовлюють фак-
тичну необхідність забезпечення інтересів осіб, що займають 
протилежні позиції (міні-суд) і інші процедури альтернатив-
ного вирішення спорів. У першому випадку адвокат здійснює 
дії, хоча і в інтересах свого довірителя, але які мають на меті 
примирення сторін і в цьому плані взаємоприйнятні; 

б) ступеня імперативності ухваленого рішення: на обо-
в’яз кові (мед-арб) і необов’язкові (нейтральне встановлення 
фактів, міні-суд); 

в) характеру здійснюваної процедури: на змагальні 
і консенсуальні; для проведення консенсуальних процедур 
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і прийняття рішення важлива згода обох сторін. На противагу 
їм, за змагальних форм вирішення спорів сторони не самі ви-
значають рішення, воно виноситься третьою особою, і вико-
нання такого рішення забезпечено через примусову силу дер-
жави, такі форми більш близькі до державного суду1;

г) обов’язковість їх застосування: на добровільні та при-
мусові (в останньому випадку використання способів АВС 
здійснюється відповідно до закону або вказівки суду чи іншо-
го органу; 

ґ) за сферою правового регулювання: приватні і публічні. 
Приватні способи ABC відрізняються більшим ступенем дис-
позитивності, меншим формалізмом та мінімальним втручан-
ням з боку держави. Щодо публічних способів ABC, то вони 
характеризуються меншим ступенем процесуальної гнучкос-
ті й більш чітким законодавчим регулюванням2. Публічні про-
цедури зазвичай застосовуються в судах до початку судового 
розгляду. До приватних відносять переговори, посередництво 
й арбітраж, до публічних належать досудова нарада, досудове 
посередництво, спрощений суд присяжних та ін. 

Цікаво відзначити, що іноді технології того чи іншого спо-
собу використовуються і в приватній, і в публічній сфері, на-
буваючи нових рис і видозмінюючись залежно від сфери, 
де вони використовуються. Приміром, у Франції існує медіа-
ція в суді, де вона стає обов’язковою за рішенням проку рора 
і він може самостійно примирити сторони або звернутися 
до посередника3.

Загалом можливість використання способів ABC у співвід-
ношенні з державним судочинством та іншими юрисдикцій-
ними формами, тобто порядок застосування ABC, може бути 
______________________________________________

1 Бенова В. І. Класифікація способів альтернативного вирішення спо-
рів. Прогалини в законодавстві. 2013. № 5. URL: http://cyberleninka.ru/ 
article/n/klassifikatsiya-sposobov-alternativnogo-razresheniya-sporov (дата 
звернення: 07.03.2020).

2 Міжнародне приватне право: підручник URL : https://pidru4niki.
com/1513061656836/pravo /alternativne_ virishennya_sporiv (дата 
звернення 07.08.2020)

3 Коровяковский Д. Г. О некоторых альтернативных способах разрешения 
споров (ADR) государств, входящих в ВТО (на примере США, Австралии, 
Франции, Германии, Великобритании, Российской Федерации). Судья. 
2014. № 11. С. 16–19.
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різним: позасудовим, досудовим і присудовим. Досудовий по-
рядок проявляється в застосуванні альтернативних спосо-
бів вирішення спору як дотримання обов’язкової умови для 
звернення до державних юрисдикційних органів, наприклад, 
обов’язкове застосування процедури медіації перед звернен-
ням до суду. Присудовий порядок застосування способів ABC 
можливий після звернення до державного суду та порушен-
ня провадження у справі, але до ухвалення рішення. Примі-
ром, можна згадати присудову медіацію, яка запроваджена 
в багатьох країнах Європи1. Комбіновані способи врегулюван-
ня спорів – це позасудові способи врегулювання спору. Поза-
судовий порядок становить незалежне застосування способів 
ABC на приватних засадах.

До особливостей комбінованих способів ABC належать: 
приватний (недержавний) характер застосування комбі-

нованих способів ABC; 
юридична рівність сторін та осіб, які сприяють вирішен-

ню спору; 
договірний характер правовідносин у сфері ABC (застосу-

вання комбінованих способів АВС на підставі укладених про-
цесуальних угод; 

самостійне, за загальним правилом, обрання осіб, що 
сприяють вирішенню спору чи врегулюванню конфлікту (ар-
бітрів, третейських суддів, медіаторів, посередників, експертів 
тощо); 

розповсюдження дії актів застосування альтернативних 
способів вирішення спорів лише на сторони; 

процесуальна спрямованість (мета) способів ABC, що по-
в’язана зі зняттям правової невизначеності й встановленням 
(визначенням) матеріальних прав; 

переважання диспозитивного методу у процесі викорис-
тання способів ABC; 

обов’язкова наявність спору про право або конфлікту 
законних інтересів сторін; 

вирішення спорів за загальним правилом у приватній сфері; 

______________________________________________

1 Міжнародне приватне право : підручник. URL : https://pidru4niki.
com/1513061656836/pravo /alternativne_ virishennya_sporiv (дата 
звернення 07.08.2020)
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добровільність виконання сторонами актів застосування 
способів ABC (угод про врегулювання спорів тощо); 

відсутність, за загальним правилом, у «межах» ABC мож-
ливості примусового виконання1.

Принципи, що належать до всього блоку ABC, такі: рівно-
сті сторін, диспозитивності, конфіденційності, добровільності 
та свободи обрання та укладення угоди про застосування спо-
собу ABC, сприяння у вирішенні спору2.

Комбіновані способи АВС мають ґрунтуватися на таких 
міжнародних принципах, як: принцип співпраці, що перед-
бачає виявлення загальних інтересів сторін, ґрунтується на 
взаємних поступках та пошуці порозуміння; принцип дифе-
ренціації, при якому учасники правового конфлікту можуть 
використовувати альтернативні засоби як кожен окремо, 
так і в комбінаціях один з одним або в певній послідовності; 
принцип конфіденційності, який передбачає негласність будь-
якої альтернативної процедури3. 

Властивості комбінованих альтернативних процедур, 
що відрізняють їх від судового розгляду, це також гнучкість, 
відсутність жорстких процесуальних правил, швидкість 
та економічність.

Комбіновані способи АВС спрямовані на мирне врегулю-
вання спору, тобто сторони вчиняють дії, спрямовані на пошук 
взаємоприйнятних рішень; можливі лише у разі добровільно-
го волевиявлення сторін спору; дозволяють оперативно вирі-
шувати спори4. 

К. Ковач зазначає: «здатність бачити відмінності різно-
манітних альтернативних способів вирішення спорів також 
має значення для того, щоб мати можливість пояснити їх 
сторонам та обговорити важливі деталі. Нерідко позивачам 
______________________________________________

1 Міжнародне приватне право : підручник. URL : https://pidru4niki.
com/1513061656836/pravo/alternativne_virishennya_sporiv (дата звернен-
ня 07.08.2020).

2 Там само.
3 Подковенко Т. Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток кон-

цепції. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 1 (13). 2018. С. 36–41.
4 Хрімлі О. Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфе-

рі господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. 
URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/12/19.pdf (дата звернення 
09.08.2020).
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необхідно мати знання про відмінності альтернативних про-
цедур у ситуаціях, коли вони мають наміри (чи навіть змуше-
ні) зробити вибір на користь однієї з них»1.

Натомість у альтернативних способів вирішення спорів 
можна виділити і недолік. Зокрема, вони можуть бути недо-
статньо ефективні для складних суперечок із приводу пра-
вових питань, а також за великої кількості учасників такого 
спору2.

До основних комбінованих способів АВС входять такі: 
– мед-арб: посередництво – третейський суд, означає уре-

гулювання спору за допомогою посередника-арбітра, який 
у разі недосягнення сторонами уповноважений вирішити спір 
в порядку арбітражу; 

– «міні-суд» або «міні-процес», цей спосіб широко засто-
совується для урегулювання комерційних спорів і отримав 
свою назву від зовнішньої схожості з судової процедурою та 
становить урегулювання спору з участю керівників корпора-
цій, юристів і третіх незалежних осіб, які очолюють слухання 
справи; 

– незалежна експертиза щодо встановлення фактичних 
обставин справ – процедура досягнення сторонами угоди на 
підставі висновку кваліфікованого спеціаліста, який вивчив 
справу з точки зору фактичного складу; 

– омбудсмен – урегулювання спорів, пов’язаних з недолі-
ками в діяльності державних агентств та приватних організа-
цій, офіційно уповноваженою особою, яка розслідує обставини 
справи на підставі скарг зацікавлених осіб; 

– приватна судова система або суддя «напрокат», що за-
безпечує вирішення спорів з допомогою суддів, що пішли 
у відставку за досить високу плату, які мають повноважен-
ня не тільки примирити сторони, але і винести обов’язкове 
для них рішення3. 
______________________________________________

1 Ковач К. К. Медиация: краткий курс : учебно-практическое пособие. М. : 
Инфотропик Медиа, 2013. 316 с.

2 Єременко Є. В. Щодо питання альтернативних способів вирі шення 
цивільно-правових спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 
2020.  № 2. URL :  http://lsej.org.ua/2_2020/34.pdf (дата звернення 
01.10.2020).

3 Романенко М. А. Альтернативные формы разрешения правовых конфлик-
тов: выбор оптимальной модели. Вестник АГТУ. 2005. № 5 (28). С. 244–251.
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Усі ці способи об’єднує те, що вони засновані на угоді сто-
рін (як про порядок, структуру їх проведення, так і про очіку-
вану юридичну силу результату), укладеній сторонами добро-
вільно і конфіденційно. Можна погодитися, що кожен з цих ме-
ханізмів має певну структуру, побудовану таким чином, щоб 
сторони змогли прийти до результату найбільш ефектив-
ним і найменшим витратним (як з точки зору фінансів і часу, 
так і з точки зору раціонального використання людських 
ресурсів) шляхом1.

У вирішенні проблеми класифікації методів комбінованих 
способів AВС слід зазначити, що вони мають умовний харак-
тер і ґрунтуються на думках, представлених у науковій док-
трині. Ці методи можна також розділити на такі: 

а) методи, засновані на елементах консенсуально-
примирних процедур, спрямованих на досягнення угоди між 
сторонами (міні-суд (mini-trial); 

б) методи, які об’єднують елементи судового розгляду 
(med-arb, arb-med, private judging, омбудсмен); 

в) методи, пов’язані з неупередженою думкою щодо спору 
(summary jury trial, expert determination, fact-finding); 

г) методи, що спрямовані на запобігання виникнення 
можливих розбіжностей та непорозумінь (partnering, dispute 
review boards)2. 

Застосування таких методів комбінованих АВС ефективно 
в таких випадках:

1) коли під загрозою розірвання опинилися ділові відно-
сини сторін, для встановлення і розвитку яких були проведе-
ні великі витрати; АВС в таких випадках є найкращим, оскіль-
ки має менш конфронтаційний характер, ніж судовий розгляд, 
і дозволяє уникнути загострення відносин;

2) коли необхідно швидке і економне вирішення спору; 
застосування АВС зазвичай вимагає менших витрат і вкла-
дається в більш короткі терміни;

3) коли сторони прагнуть до конфіденційності;

______________________________________________

1 Подковенко Т. Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток кон-
цепції. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 1 (13). 2018. С. 36-41.

2 Błaszczak Łukasz. Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów 
(wybrane zagadnienia). Kwartalnik ADR. 2012. № 2 (18). S. 13–20.
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4) коли спір стосується не стільки права, скільки техніч-
них питань; за кордоном більшість таких спорів передається 
на розгляд відповідних фахівців.

До комбінованого вирішення спорів слід ставитися 
як до системи, яка існує паралельно з офіційним правосуддям. 
Судова процедура має застосовуватися лише тоді, коли це дій-
сно необхідно, або коли інші, альтернативні, методи виявили-
ся безуспішними. Альтернативне вирішення спорів не замі-
нює і не може замінити правосуддя, не заступає і не повинно 
перегороджувати доступ до нього, не конкурує з ним1.

Всі способи АВС можна охарактеризувати як м’які і цивілі-
зовані методи. Сторони їх використовують добровільно. Такі 
несудові форми вирішення цивільно-правових спорів функ-
ціонують і розвиваються за рахунок самих учасників спору 
і не потребують значних витрат на їх утримання.

Отже, комбіновані способи вирішення спорів – це діяльність 
сторін за участю (в окремих випадках) третіх осіб, спрямова-
на на вирішення спорів (примирення сторін, досягнення згоди, 
компромісу) в межах правової системи держави, а також нако-
пиченим при цьому досвідом спеціальних організацій (примир-
них центрів, третейських судів, погоджувальних комісій, тощо) 
і окремих осіб (суб’єктів права як учасників конфліктів) щодо 
застосування альтернативних процедур вирішення спорів.

§ 5.2. Мед-арб (med-arb, co-med-arb)
Оскільки процедури АВС не мають чіт-
кої структури, а єдиним критерієм їх 
застосування є ефективність і доціль-
ність, що визначається залежно від по-

треб сторін спору і обставин конкретного спору, на практи-
ці було вироблено чимало способів об’єднання в одній проце-
дурі елементів різних видів АВС. Через таке об’єднання були 
вироблені нові процедури АВС, які можна назвати комбінова-
ними (гібридними) формами, які поєднують в собі елементи 
декількох АВС з різних груп. Найбільш яскравим прикладом 
______________________________________________

1 Альтернативні методи захисту прав. URL: http://services.svdevelopment.
com/ua-lawyer-sud-alternativa.html (дата звернення 09.08.2020).

Мед-арб;
арб-мед 
(med-arb, arb-med)
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такої процедури є процедура мед-арб (медіація-арбітраж), 
що є об’єднанням примирної процедури (медіації) з третей-
ським розглядом (арбітражем)1.

«Мед-арб» (med-arb), спосіб урегулювання спору за допо-
могою посередника-арбітра, що у випадку недосягнення сто-
ронами угоди уповноважений прийняти обов’язкове для сто-
рін рішення в порядку третейського розгляду (арбітражу). Зна-
чення цього способу АВС обумовлене тим, що він об’єднує най-
більш ефективні властивості медіації та арбітражу. Завдяки 
використанню посередництва до початку арбітражного про-
цесу сторони мають можливість особисто висловити свої дум-
ки і зауваження щодо суті спору під керівництвом кваліфіко-
ваного і досвідченого посередника. Вартість посередницько-
го процесу значно менша, ніж витрати, пов’язані з ар бітражем. 

Процес мед-арб починається зі стандартної процедури, 
базової для медіації, без паперів, повісток та інших формаль-
ностей, які є характерними для арбітражу. Незалежний посе-
редник спочатку проводить стандартну процедуру медіації, 
в рамках якої він, діючи як медіатор, допомагає сторонам вре-
гулювати спір і досягти необхідної угоди. У разі якщо в меж-
ах певного терміну врегулювати спір не вдається, медіатор 
завершує медіацію і відкриває третейський розгляд за наяв-
ним спором. Водночас змінюється і його роль. Він стає третей-
ським суддею і приступає до вирішення спору в рамках звичай-
ного третейського розгляду. Основною перевагою даної про-
цедури є гарантованість результату при рівних можливостях 
вирішення спору як самостійно сторонами в рамках медіації, 
так і за рішенням незалежного посередника в рамках третей-
ського розгляду. Можна сказати, що мед-арб-процедура має всі 
переваги як медіації, так і арбітражу, навіть угода, що укладається 
за підсумками першої частини процедури (медіації), угода або 
рішення, що виноситься за підсумками другої частини (арбі-
тражу) будуть мати властиву звичайним рішенням третей-
ського суду можливість втілення2.
______________________________________________

1 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
Книга 6. М.,2014. 408 с. URL :  https://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-
rossii/mediatsiya-arbitraj-med-56258.html (дата звернення 09.08.2020).

2 Там само.
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Посередництво (медіація) дає сторонам можливість обго-
ворити свої позиції та з допомогою посередника спробувати 
знайти спосіб врегулювання існуючого конфлікту. Якщо після 
посередництва залишаються якісь невирішені питання, спра-
ва переходить до обов’язкового арбітражу. Як зазначається, 
мед-арб можна використовувати майже в усіх випадках, коли 
сторони шукають остаточного і такого, що має обов’язкову 
силу рішення, але хотіли б спочатку обговорити проблемні 
питання1.

Основною перевагою процедури є гарантованість резуль-
тату за рівних можливостей вирішення спору як самостійно 
сторонами в рамках медіації, так і за рішенням незалежного 
посередника в рамках третейського розгляду2.

Процедура «мед-арб» за структурою багатьом нагадує су-
дову медіацію. Відмінністю між ними є лише заміна державно-
го правосуддя повністю приватним третейським розглядом.

Особливого поширення ця процедура набула за кор-
доном для вирішення підприємницьких спорів і активно 
практикується багатьма відомими міжнародними третей-
ськими організаціями. Незважаючи на те, що деякі процедур-
ні моменти організації мед-арб справедливо викликають чи-
мало нарікань і запитань про допустимість такого об’єднання 
медіації з третейським судом, ефективність цієї процедури 
не заперечується.

Основна проблема цієї процедури полягає в тому, що про-
цедура медіації вимагає від сторін спору відкритості та дові-
ри щодо медіатора. Таким чином, при проведенні примирної 
процедури медіатору може стати відома деяка інформація, яку 
сторони, можливо, не стали б розкривати при розгляді спра-
ви суддею. І навіть якщо медіатору безпосередньо заборонено 
розголошувати або використовувати в третейському рішенні 
отриману за процедури інформацію, неможливо гарантувати, 
______________________________________________

1 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативного ви-
рішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution). Міжнародне 
приватне право: розвиток і гармонізація. URL : http://www.univer.km.ua/
statti/1.bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_
vyrishennya_pravovykh_sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf 
(дата звернення: 07.03.2020).

2 Там само.
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що ця інформація не буде врахована у прийнятті рішення 
у справі.

Отож, в «мед-арб» істотно знижується ефективність меді-
ації як самостійної процедури врегулювання спору. Крім того, 
в рамках цієї процедури нейтральний посередник нерідко ви-
словлює сторонам свої пропозиції з варіантами примирення, 
на які сторони можуть погодитися тільки для того, щоб уник-
нути подальшого врегулювання спору в рамках третейського 
розгляду1.

З цим пов’язані і деякі процедурні обмеження в медіації 
при проведенні «мед-арб». Наприклад, проведення такого фа-
культативного етапу медіації, як індивідуальна бесіда, в мед-
арб-процедурі видається неможливим, оскільки може поста-
вити особу, яка виконує функції медіатора перед нерозв’язною 
дилемою: з одного боку, отримавши від учасників спору кон-
фіденційну інформацію, медіатор не має права покладатися 
на неї або будь-яким чином використовувати її у подальшому 
ухваленні рішення щодо спору в якості третейського судді, з 
іншого боку, якщо при вирішенні спору медіатор-арбітр буде 
спиратися тільки на відкриту інформацію, знаючи, що вона су-
перечить наданій йому раніше конфіденційній інформації, він 
може усвідомлено винести неправильне і незаконне рішення2.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, деякі третейські 
установи пропонують інші форми об’єднання медіації з тре-
тейським розглядом. Приміром, Паризький центр арбітражу 
та медіації – CMAP (Centre de Mediation et d’arbitrage de Paris) – 
створив модель паралельної процедури, при якій медіація 
і третейський розгляд проводяться паралельно один з одним, 
так звана процедура med-arb simultanes. В межах цієї проце-
дури спір розглядається одночасно як процедура медіації, яка 
проводиться медіатором, і як третейський розгляд, який про-
водять від одного до трьох третейських суддів. Медіаторам 
і третейським суддям заборонено обговорювати справу один з 
одним. При цьому рішення третейського суду проголошується 
лише через 8 днів після закінчення встановленого сторонами 
______________________________________________

1 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
Книга 6. М., 2014. 408 с. URL :  https://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-
rossii/mediatsiya-arbitraj-med-56258.html (дата звернення 09.08.2020).

2 Там само.
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строку проведення медіації та тільки якщо в ході примирної 
процедури їм не вдалося знайти вирішення проблеми. Завдя-
ки такій організації процедури у сторін є впевненість в тому, 
що так чи інакше до певного терміну рішення буде знайдено1.

Метою розробки даної процедури в CMAP була спроба 
обійти відому недовірливість підприємців стосовно медіації, 
яка в разі її невдачі розглядається як марна трата часу. Сторо-
нам, які обирають мед-арб для вирішення свого спору, радять 
заздалегідь обмежувати компетенцію нейтрального посеред-
ника при прийнятті ним рішення в якості третейського судді. 

Пропонують поєднувати медіацію не з класичним тре-
тейським розглядом, а з так званими High-Low Arbitration або 
Final Offer Arbitration. При цих формах арбітражу сторони, як 
правило, обмежують рамки рішення третейського судді за до-
помогою грошової шкали, в межах якої він може ухвалити рі-
шення. Процедура мед-арб, в якій медіація об’єднана такою 
формою третейського розгляду, має навіть самостійну назву-
абревіатуру – MEDALOA (Mediation and Last Offer Arbitration)2 – 
медіація та остання арбітражна пропозиція. Її особливість 
полягає саме в другій частині. Кожна зі сторін спору пропо-
нує медіатору-арбітру найбільш повну правову аргументацію 
своєї позиції, готує останню пропозицію про кінцеве вирішен-
ня спору (у вигляді проекту рішення). Посередник обирає най-
більш обґрунтовану, справедливу, на його думку, пропозицію 
та бере за основу під час підготовки свого фінального рішен-
ня, яке підлягає обов’язковому виконанню3.

Варіацією попереднього виду АВС є застосування ме-
тоду, який полягає в тому, що обов’язковим для сторін буде 
______________________________________________

1 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
Книга 6. М., 2014. 408 с. URL :  https://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-
rossii/mediatsiya-arbitraj-med-56258.html (дата звернення 09.08.2020).

2 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
Книга 6. М., 2014. 408 с. URL :  https://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-
rossii/mediatsiya-arbitraj-med-56258.html (дата звернення 09.08.2020).

3 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров 
в США : дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2001. c. 158.

 Носырева Е. И. Правовая природа процедуры «посредничествоарбитраж» 
и ее значение для разрешения международных коммерческих споров. 
Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. № 5. 
С. 300–308 c. 303.



368

рішення посередника, якщо їхні «останні пропозиції» не збі-
гатимуться не більше ніж попередньо визначений відсоток. 
Тобто кожна сторона встановлює суму, яку готова виплатити 
або бажає отримати, і розмір відсотків, у разі розбіжності, на 
який право приймати рішення буде мати посередник і воно 
матиме обов’язкову силу для сторін1.

Посередник, приймаючи рішення, повинен керуватися 
установленими межами. При цьому сторони не можуть визна-
чити надмірно високу мінімальну суму, як і встановити макси-
мальну суму, яку готові заплатити, в нульовому або нікчемно 
маленькому розмірі. Це буде вважатися зловживанням правом 
і порушенням принципів добросовісності або свідчити про те, 
що ця методика АВС не може застосовуватися у конкретному 
конфлікті2.

Загалом мед-арб-процедура є хорошим прикладом гнуч-
кості форм альтернативного вирішення спорів, що дозволяє 
створювати на основі вже сформованих процедур нові проце-
дури, практичне застосування яких допомагає досягти най-
більшого ефекту в залежності від обставин конкретного спо-
ру і потреб сторін. Мед-арб-процедура відмінно підходить для 
тих випадків, коли сторони не виключають можливості мир-
ного врегулювання спору і готові обговорювати його варіан-
ти, однак для них принципово важливо, щоб існуючий спір був 
вирішений навіть в тому випадку, якщо їм не вдасться само-
стійно вирішити існуючий конфлікт за допомогою примирної 
процедури3.

У зарубіжній практиці поєднання третейської угоди 
(арбіт ражного застереження) з медіативних угодою (угодою 
сторін про звернення до медіації) називають угодою про мед-арб. 

______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с.

2 Геворкян Д. Г. Правовое регулирование института медиации в России и 
США. Актуальные проблемы гражданского судопроизводства : материалы 
межвузовской научно-практической конференции / под редакцией 
С. В. Потапенко. 2017. С. 196–201.

3 Аболонин В. О. Судебная медиация: теория – практика – перспективы. 
Книга 6. М., 2014. 408 с. URL :  https://lawbook.online/grajdanskiy-protsess-
rossii/mediatsiya-arbitraj-med-56258.html (дата звернення 09.08.2020).
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Рекомендується таке формулювання угоди про мед-арб для 
включення в текст будь-якого договору1: 

«Усі спори і розбіжності, пов’язані з виконанням цього до-
говору, зміною його умов, розірванням або припиненням його 
дії, визнання його недійсним, застосуванням заходів відпові-
дальності, а також інші спори, що випливають з правовідно-
син сторін за цим договором, вирішуються в такому порядку: 
до звернення в суд сторони зобов’язані звернутися щодо вре-
гулювання спору в рамках процедури медіації. Термін прове-
дення медіації – ___ днів (термін сторони можуть самостій-
но узгодити). Сторони дійшли згоди, що для проведення ме-
діації залучаються медіатори (вказати, хто саме), процедура 
ме діації проводиться відповідно до Правил проведення про-
цедури медіації. У разі неможливості врегулювання спору 
в рамках процедури медіації спір підлягає вирішенню в Тре-
тейському суді».

При мед-арб – способі вирішенні спорів на різних ета-
пах може відрізнятися поведінка сторін, адже, з одного боку, 
медіація та арбітраж ґрунтуються на різних підходах. У ме-
діації важливими є інтереси сторін, натомість в арбітражі – 
правова позиція сторін, саме тому сторони будуть обережні 
у своїх аргументах та фактах, а з іншого боку, сторони знають 
про те, що у разі, якщо вони не досягнуть згоди, можуть про-
грати в результаті арбітражного рішення, адже не знають, яке 
рішення ухвалить арбітр, що стимулює сторін врегулювати 
спір самостійно лише за модерацією посередника2.

На нашу думку, медіація-арбітраж є самостійним спосо-
бом вирішення спорів, адже, по-перше, угода сторін передба-
чає одразу повноваження третьої сторони щодо ролі арбітра 
у випадку неможливості досягнути угоди самостійно. 
По-друге, результат такого виду АВС може бути двоякий – 
сторони можуть самі досягти згоди, або у разі неможливості 
самос тійно вирішити спір, отримають рішення арбітра. 

______________________________________________

1 Соглашение мед/арб – миф или реальность? URL: https://delint.ru/
biznes/1869-.html#sel=7:13,13:136 (дата звернення 09.08.2020).

2 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук.ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с.
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Отже, таке поєднання двох різних видів АРС – медіації 
та арбітражу – використовується в різних країнах і має чима-
ло особливостей:

Відбувається за участю посередника, рішення, ухвалене 
за результатами процедури, є обов’язковим, незначна вартість 
процедури, змагальністьь презюмується.

Арбітраж-медіація, що зрозуміла з назви, є дзеркальним 
відображенням наведеної процедури. «Арб-мед» (англ. Arb-
med) – «арбітраж – медіація» –  також комбінована процедура, 
в процесі якої сторони спочатку починають арбітражний роз-
гляд, проте після з’ясування питань, з яких можливий компро-
міс або співпраця, передають їх на вирішення через про цедуру 
медіації1.

Практикуючі медіатори та арбітри нерідко виробляють 
власні моделі змішаних процедур, однією з таких є «Конверт 
з арбітражним рішенням». Міжнародний медіатор М. Літс роз-
робив процедуру арбітражу-медіації, в якій арбітражна час-
тина закінчується до початку медіації 2. Арбітри показують 
сторонам конверт, який містить арбітражне рішення. Після 
цього вони починають вести переговори з метою досягти зго-
ди, адже їм не відоме рішення, яке міститься у конверті. 

Такий підхід дає змогу сторонам погоджуватися  на поступ-
ки, що для них більш сприятливе, ніж отримання обов’язкового 
рішення арбітражу. Арбітр може просити сторони уповнова-
жити його порадити медіацію на певному етапі арбітражно-
го розгляду, коли він буде вважати це за необхідне. Переваж-
но це відбувається після того, як сторони презентували свої 
правові позиції. Після стадії презентування правових позицій 
арбітр надсилає листи сторонам, у яких пропонує декілька дат, 
у які вони можуть провести медіацію3. 
______________________________________________

1 Мазеракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Украї-
ні : дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе-
ціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 
2019. 484 с. URL : http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31793.pdf 
(дата звернення 09.08.2020)

2 Leathes M., Bulder B., Kervers W. & Schonewille M. Einstein’s Lesson in Mediation’, 
Managing IP (July–August 2006) – ADR in Business: Practice and Issues Across 
Countries and Cultures. Kluwer Law Arbitration, 2011. Vol. 2. 657 p.

3 Dispute Negotiation. URL: https://www.cpradr.org (дата звернення: 
01.02.2018).
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Отже, при «мед-арбі» сторонам пропонують можливість 
брати участь в процесі, заздалегідь домовляючись, що якщо 
вони не зможуть дійти згоди, то процес перейде в арбітраж. 
При «арб-меді» також обумовлюють, що в разі, якщо в про-
цесі стане очевидним можливість взаємних домовленостей, 
то можлива опція його переходу в медіацію.

Як правило, при «мед-арбі» особа, яка виступає меді-
атором, потім діє як арбітр. Перевагою в цьому випадку 
є те, що якщо спір передається в арбітраж, виключається не-
обхідність заслуховування арбітром пояснень сторін, вже ви-
вчених їм на стадії медіації. До недоліку можна віднести про-
блематичність з відвертістю в разі, якщо сторони вирішать, 
що при переході до арбітражу певні відомості будуть не в їхню 
користь1.

Що впливає на вибір сторонами спору одного з двох «гіб-
ридів»? На думку практиків, на вибір сторін мед-арбу або арб-
меду впливають дві змінні – сила судового рішення і важли-
вість збереження відносин. Якщо перевага сторонами на-
дається важливості збереження взаємин, то вони вибира-
ють мед-арб, якщо ж в пріоритеті сила судового рішення, 
то арб-мед.

§ 5.3. Міні-суд (mini-trial)
Міні-суд – гібридна форма переговорів, 
незалежної оцінки та медіації, що пе-

редусім використовується для врегулювання значних комер-
ційних спорів та забезпечує взаємодію вищого керівництва 
суб’єктів господарювання та їх юристів. «Міні-суд» (mini-trial)  
як спосіб урегулювання комерційних спорів одержав назву від 
зовнішньої подібності із судовою процедурою.

У 70-х роках двадцятого століття американська система 
правосуддя переживала справжню кризу і з метою її подолан-
ня у 1976 р. професор Ф. Сендер оприлюднив концепцію multi-
door courthouse – «суду з багатьма дверима». Ідея полягала 
______________________________________________

1 Худякова Т. Мед-арб и арб-мед. URL:  https://yur-gazeta.com/publications/
practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/medarb-i-arbmed.html (дата звер-
нення 09.08.2020)

Міні-суд (mini-trial)
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у зміні підходу до організації правосуддя і створенні судів, 
у яких передбачалася, окрім звичного судового розгляду, аль-
тернатива з кількох варіантів вирішення спорів, зокрема 
медіація та інші примирні процедури1.

Перший міні-суд відбувся в 1977 році. У США є кілька ве-
ликих організацій, що забезпечують процес ухвалення рішень, 
що задовольняють сторони спору за допомогою такої форми 
посередництва, як міні-суди, наприклад, Американська Арбіт-
ражна Асоціація (ААА), яка розробила правила і процедури ви-
рішення конфлікту і має список кваліфікованих посередників 
в області комерції. ААА – це громадська некомерційна органі-
зація, що має штаб-квартиру в місті Нью-Йорку і велику кіль-
кість відділень у великих містах по всій території Сполучених 
Штатів. ААА займається міжнародними комерційними спора-
ми і користується своїми власними правилами міжнародного 
арбітражу зі змінами від 1 квітня 1997 року.

Міні-суд може бути ініційований письмовою або усною 
заявою однієї зі сторін у будь-яке місцеве відділення ААА, 
але буде проводитися тільки в тому випадку, якщо обидві сто-
рони погодяться на вирішення спору за допомогою міні-суду.

Стосовно Західної Європи, то ще на початку 90-х років ста-
ло зрозуміло, що судова система не в змозі впоратися з вели-
чезною кількістю конфліктів, і при обговоренні питань меді-
ації в Західній Європі було прийнято рішення про створення 
так званих мультифункціональних судів, в яких є службовці, 
які оцінюють справу і спільно зі сторонами виробляють так-
тику вирішення спору: або за допомогою консультування, 
або медіації і т. д.2.

Цей спосіб АВС полягає у врегулюванні спору шляхом 
спільних переговорів за участю керівників корпорацій, юрис-
тів і третьої незалежної особи, що очолює слухання справи. 
Процедура міні-суду найбільш часто використовується для ви-
рішення спорів за участю корпорацій і визнається успішною, 
______________________________________________

1 Хрімлі О. Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфе-
рі господарювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12.  
URL : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/12/19.pdf (дата звернення 
09.08.2020)

2 Альтернативні методи захисту прав. URL : http://services.svdevelopment.
com/ua-lawyer-sud-alternativa.html (дата звернення 09.08.2020).
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особливо у справах зі складним фактичним і правовим скла-
дом (наприклад, пов’язаних із порушеннями патентного, 
антимонопольного законодавства, з невиконанням урядових 
контрактів, зобов’язань із поставки продукції тощо)1.

Процедура міні-суду складається з обміну інформацією 
і переговорів зі сторонами про врегулювання спору. У ньому 
юристи або інші консультанти кожної зі сторін викладають 
свою «коротку» позицію у справі. Процедура може здійснюва-
тися без участі нейтральної особи, але зазвичай вона є більш 
ефективною, якщо справа розглядається під керівництвом 
кваліфікованої третьої сторони. Міні-розгляд може більшою 
мірою створити враження судового засідання, аніж медіація. 

Порядок проведення міні-суду обумовлюється письмовою 
угодою кожної сторони. Сутність міні-суду полягає в тому, що 
юристи як представники сторін викладають у змагальній ма-
нері свої позиції щодо спору перед колегією, що складається 
з керівників найвищого рангу кожної корпорації та нейтраль-
ної незалежної особи – консультанта, обраного ними для вре-
гулювання розбіжностей.

Нейтральний консультант вибирається за взаємною зго-
дою сторін. Для полегшення процесу вибору консультанта 
ААА надає сторонам список осіб, які можуть виконувати роль 
нейтрального консультанта. Якщо сторони не можуть дійти 
згоди з приводу кандидатури консультанта, ААА призначає 
таку зі списку осіб, складеного з цією метою.

До обміну інформацією сторони обмінюються письмови-
ми висновками, що містять короткий виклад питань, що сто-
суються справи, і копіями документів, які вони мають намір 
представити в процесі обміну інформацією.

Після обміну інформацією відбувається зустріч керівників 
вищої ланки управління, які роблять спробу врегулювати спір 
в дусі доброї волі. На підставі компетентного розкриття об-
ставин справи керівники обговорюють можливі варіанти до-
сягнення угоди (тут діє елемент переговорів). У разі усклад-
нень вони звертаються по допомогу головуючого, який дає 
______________________________________________

1 Єременко Є. В. Щодо питання альтернативних способів вирішення 
цивільно-правових спорів. Юридичний науковий електронний журнал. № 2. 
2020. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/34.pdf (дата звернення 09.08.2020).
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рекомендації щодо виходу з конфлікту або консультацію з імо-
вірними результатами майбутнього судового розгляду (еле-
мент посередництва)1.

У разі, якщо керівники не дійшли згоди, нейтральний кон-
сультант висловлює свою думку про ймовірний результат 
справи, якщо вона буде передана в суд.

Процедура міні-суду конфіденційна. Жодна з письмових 
або усних заяв не може бути використана як доказ. Обов’язкове 
рішення не приймається, водночас завдяки цій процедурі сто-
рони можуть реалістично оцінити свої позиції. Після презента-
цій позицій сторін та їх оцінки можливий перехід до ме діації2.

Комбінація елементів у формі міні-суду володіє двома го-
ловними перевагами: по-перше, на відміну від судового роз-
гляду, його приватний аналог у мініатюрі припускає обме-
жене розкриття доказів; по-друге, ця процедура ведеться 
не тільки за участю юристів-представників, але й за участю 
керівників, що забезпечує швидке і компетентне прийнят-
тя рішень. Завдяки перевагам міні-суд є економічною проце-
дурою порівняно з іншими формами врегулювання спорів. 
Особливістю угоди, досягнутої в міні-суді, є добровільність 
його виконання, оскільки учасники зацікавлені у швидкому 
й остаточному врегулюванні конфлікту3.

Хоча зазначають, що «міні-суд» (Mini-Trial) – це доволі 
непростий процес позасудового вирішення спору, характер-
ний тривалістю у часі4.

______________________________________________

1 Єременко Є. В. Щодо питання альтернативних способів вирішен-
ня цивільно-правових спорів. Юридичний науковий електронний жур-
нал. 2020.  № 2. URL : http://lsej.org.ua/2_2020/34.pdf (дата звернення 
01.10.2020).

2 Мазеракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Украї-
ні : дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе-
ціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 
2019. 484 с. URL : http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31793.pdf 
(дата звернення 09.08.2020).

3 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. Москва : Изда-
тельский Дом «Городец», 2005. 319 с.

4 Mini-Trial: Alternative Dispute Resolution Litigation: Information Portal of the 
National Institute in Consume. URL : http://adrresources.com/adr-methods/
mini-trial (дата звернення: 01.02.2018).
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§ 5.4. Рада з урегулювання спорів
Рада з урегулювання спорів як спо-
сіб АВС застосовується зазвичай 
у галузі будівництва, формуєть-

ся відразу при укладенні договору для вирішення можливих 
спорів шляхом надання рекомендацій чи винесення рішень. 
Зазвичай Рада складається з трьох нейтральних осіб, а не є од-
ноосібним органом.

У світі є декілька організацій, які пропонують послуги 
з вирішення спорів із застосуванням ради з вирішення спорів1: 

1) Міжнародна торгова палата (International Chamber of 
Commerce) є найбільшою в світі бізнес-організацією, яка пра-
цює над розвитком міжнародної торгівлі, відповідальною 
бізнес-поведінкою та глобальним регулюванням задля сус-
пільного розвитку, була заснована у 1919 р. у Парижі, Франція; 

2) Фундація рад з вирішення спорів (Dispute Resolution 
Board Foundation), заснована у 1996 р. у Сіетлі (США), позиці-
онує себе як некомерційна організація, покликана поширюва-
ти застосування рад із вирішення спорів в усьому світі. Сайт 
цієї організації містить посилання на базу цих проектів, у яких 
була передбачена рада з вирішення спорів. Із 1975 р. до 2017 р. 
налічує 2 813 проектів, зокрема: будівництво мостів, швидкіс-
них шосе, тунелів, метро, аеропортів, місць позбавлення волі, 
дамб тощо по всьому світу2; 

3) Федерація рад з вирішення спорів Dispute Board 
Federation – це організація, покликана поширювати застосу-
вання ради з вирішення спорів для уникнення спорів на вели-
ких проектах із будівництва у країнах, що розвиваються; 

4) Milan Chamber of Arbitration Міланська палата арбітра-
жу – пропонує широкий аспект послуг, серед яких, зокрема, 
арбітраж, медіація, вирішення доменних спорів і призначення 
ради з вирішення спорів; 

Рада з урегулювання 
спорів

______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с.

2 The Dispute Resolution Board Foundation database. URL: drb.org/manual/
DBprojectDatabaseApril2017.xlsx (дата звернення: 01.02.2018).
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5) Міжнародна федерація інженерів-консультантів (Fédé-
ra  tion Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) – з фр.; 
International Federation of Consulting Engineers – з англ.). 

Розглянемо, для прикладу, діяльність FIDIC, яка була за-
снована у 1913 р. Країнами-засновниками були Бельгія, Фран-
ція та Швейцарія. Її головною діяльністю є розробка типо-
вих положень контрактів для врегулювання відносин між 
учасниками інвестиційно-будівельної діяльності. Організа-
ція надає послуги з вирішення спорів, у разі якщо сторони за-
значили про це у договорі. В Україні типові договори, розро-
блені FIDIC, використовує, зокрема, Державне агентство ав-
томобільних доріг України для укладання з підрядниками 
на виконання робіт із будівництва доріг за кошти Європей-
ського банку реконструкції та розвитку. Такі договори містять 
положення про звернення до експерта з вирішення спорів 
та ради з вирішення спорів1.

Рада з вирішення спорів відповідає всім ознакам АВС. Одні-
єю з переваг вирішення спорів за її допомогою є розгляд спра-
ви висококваліфікованими спеціалістами в конкретній галу-
зі. Це особливо доречно у випадках, коли певні категорії спо-
рів, наприклад, у сфері будівництва (цивільна інженерія, мор-
ська інженерія, метро, аеропорти тощо), потребують спеціаль-
них знань (часто технічних) і не можуть бути вирішені особа-
ми, які такими знаннями не володіють2. 

Рада з вирішення спорів – колегіальний орган, який при-
значається сторонами контракту для вирішення спорів у ролі 
посередника з метою економії коштів (це зазвичай дешевше, 
ніж судова тяганина чи арбітраж) та забезпечення чесності 
і прозорості. Рада з вирішення спорів в контрактах може перед-
бачатися як один вид АВС, а також поєднуватися з іншими. 
У договорах FIDIC найчастіше передбачено вирішення спорів 
за допомогою переговорів між сторонами, шляхом залучення 
ради з вирішення спорів, а у разі, коли ці два способи не допомо-
гли, передбачається можливість звернення будь-якої сторони 
______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С.138.

2 Там само. 249 с.
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до арбітражу. Як правило, Рада з вирішення спорів складаєть-
ся із трьох осіб, двоє членів призначаються сторонами, тре-
тій – за згодою двох членів. Якщо проект невеликий, можли-
вий одноособовий розгляд спорів (Dispute resolution expert)1.

Рада може створюватися на початку роботи проекту 
та функціонувати протягом всього часу. У такому випадку Рада 
знайома з технічними аспектами проекту, знає відповідальних 
осіб, а отже, у такий спосіб може вирішувати спори одразу як 
вони виникнуть. Інший варіант – створення Ради з вирішення 
спорів ad hoс, тобто тоді, коли спір уже виник, для вирішення 
одного конкретного спору2.

Рада з вирішення спорів проводить слухання, під час яких 
кожна сторона пояснює свою позицію та відповідає на запи-
тання іншої сторони, а також її членів. Вона має право дос-
тупу до інформації щодо спору та може зустрічатися зі сторо-
нами у разі потреби. Як зазначається у посібнику з вирішення 
спорів, у будівництві за допомогою ради з вирішення спорів3 
існує дев’ять обов’язкових вимог для її ефективної роботи: 

а) члени Ради мають призначатися обома сторонами; 
б) члени Ради повинні підписати тристоронній договір 

з декларацією чесності та об’єктивності щодо кожної зі сторін; 
в) витрати, пов’язані з діяльністю Ради, мають покладати-

ся на сторони в рівних частинах; 
г) Рада має створюватися під час старту проекту, тобто 

до виникнення спорів; 
ґ) Рада повинна ознайомлюватися з оновленими доку-

ментами під час реалізації проекту; 
д) будь-яка сторона повинна мати право подати спір на 

розгляд Ради; 
е) неформальне, але всеосяжне слухання має скликатися 

негайно; 
______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с.

2 Dispute Adjudication Boards: Are they the future of dispute resolution? URL: 
https://www.whitecase.com/publications/article/dispute-adjudication-
boards-arethey-future-dispute-resolution (дата звернення: 01.08.2020).

3 Fidic аnd Dispute Adjudication Boards (DAB(s)). URL: http://fidic.org/
sites/default/files/webinar/PresentationCSeppFIDICandDisputeAdjudicat 
ionBoards.pdf (дата звернення: 01.08.2020).
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є) письмові рекомендації Ради не є обов’язковими для сто-
рін, але вони можуть використовуватися у випадку роз гляду 
спору в арбітражі чи судовому порядку;

ж) члени Ради мають бути звільнені від персональної 
або професійної відповідальності за діяльність як члена Ради1. 

Рада з урегулювання спорів може працювати за трьо-
ма сценаріями: надавати необов’язкові рекомендації (dispute 
resolution board), надавати обов’язкові для сторін рі шення 
(dispute adjudication board) або відповідати на поставлені 
запитання. 

Необов’язкові рекомендації є ефективним способом, 
зважаючи на таке. 

По-перше, зазвичай рекомендації є допустимими для роз-
гляду під час судового процесу або арбітражу, адже її член 
є незалежним експертом, який знайомий із проектом під час 
будівництва2.

По-друге, Рада з вирішення спорів виносить декілька ре-
комендацій і вони зазвичай стосуються обох сторін, тому якщо 
сторона хоче, щоб контрагент виконав рекомендації зі сво-
го боку, вона змушена виконувати свої. Рекомендації містять 
оцінку фактів, положень контракту та висновки. Обов’язкові 
рішення Ради з вирішення спорів підлягають виконанню 
негайно, сторона, яка не згодна з рішенням, може звернутися 
до суду або арбітражу. 

У державах зазвичай відсутнє будь-яке нормативне регу-
лювання складу або порядку роботи Ради з вирішення спорів, 
тому договір, що передбачає застосування такого виду АВС, 
має детально регламентувати її діяльність. Ради з вирішення 
спорів працювали на таких проектах, як зведення Дамби Хар-
ві (Harvey Dam) в Австралії (2000–2001 рр.), будівництво Між-
народного аеропорту Гонконгу (було розглянуто шість спорів 
і лише один було направлено до арбітражу, де рішення Ради 
було залишено в силі), будівництво Нового Панамського кана-
лу, Тунелю Ейзенхауера1. 
______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. С. 138.

2 Там само. С. 139.
3 Fidic аnd Dispute Adjudication Boards (DAB(s)). URL: http://fidic.org/

sites/default/files/webinar/PresentationCSeppFIDICandDisputeAdjudicat 
ionBoards.pdf (дата звернення: 01.08.2020).
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Незалежна рада з вирішення спорів також була засно-
вана для вирішення спорів, які виникали під час підготовки 
до Олімпійських і параолімпійських ігор в Лондоні у 2012 р. 
Для вирішення спорів під час реалізації великих проектів мо-
жуть утворюватися примирювальні комісії з розгляду спо-
рів (Dispute Review Board)1, вони можуть бути постійними або 
тимчасовими, їх рішення також можуть мати обов’язковий 
або рекомендаційний характер2.

На окрему увагу заслуговує система вирішення спорів 
у СОТ. Домовленості про правила і процедури врегулювання 
спорів від 15 квітня 1994 р. (далі – Домовленість)3 у межах СОТ 
передбачає заснування Органу з вирішення спорів для реаліза-
ції правил і процедур, положень про консультації та врегулю-
вання спорів. 

Перший етап діяльності органу з вирішення спорів – кон-
сультації, добрі послуги, узгоджувальні процедури або посе-
редництво Генерального директора СОТ. Тобто, якщо в ме жах 
одного національного правопорядку були вчинені певні дії, 
які тією чи іншою мірою вплинули на стан речей в іншому, спір 
у такому випадку може бути вирішений у разі, якщо обидва 
зазначені правопорядки існують у державах, які є членами 
СОТ, та виникають негативні наслідки, що обмежують закон-
ні інтереси члена СОТ. Цей етап є конфіденційним. У випад-
ку неможливості дійти консенсусу в межах першого етапу, 
або коли одна зі сторін спору не бажає брати участь у ньому – 
інша сторона має право вимагати створення групи експертів. 
Зазначені способи вирішення спорів можуть застосовуватись 
як до створення групи експертів, так і під час розгляду спору 
групою експертів4. 
______________________________________________

1 Ming-Lee C., Heap-Yih C. Dispute Review Board: Concept and introduction to 
developing countries Litigation: Department of Built Environment University 
Malaysia. URL: http://www.interscience.in/IMR_Vo2_Nol/Paper_2.pdf/ (дата 
звернення: 01.09.2020).

2 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. С. 139.

3 Домовленість про правила і процедури врегулювання спорів від 
15.04.1994. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_019 (дата звер-
нення: 01.09.20).

4 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. С. 143.
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Другий етап – створення групи експертів ad hoc під егі-
дою СОТ у складі трьох (за спеціальною угодою сторін спо-
ру – п’яти) висококваліфікованих експертів, що діють індиві-
дуально. До експертів висуваються такі вимоги. Це мають бути 
висококваліфіковані урядові та/або неурядові особи, зокре-
ма особи, які вже працювали у групах експертів або подавали 
до неї справи, виступали як представник члена СОТ або сто-
рони, що домовляється, викладали міжнародне торговель-
не право чи політологію або мали публікації у цих галузях, 
або ж працювали головним представником у сфері торговель-
ної політики члена СОТ. Громадяни членів СОТ, уряди яких 
є сторонами суперечки, або треті сторони, не можуть працювати 
у групі експертів, яка розглядає цю суперечку, якщо тільки сто-
рони суперечки не погодяться про інше. Група експертів роз-
глядає справу (у закритому засіданні) у двох аспектах – з по-
гляду факту і з погляду права. Із фактичного погляду експерт-
на група встановлює факти, що стосуються предмета спору в їх 
розвитку, а з правової – оцінює їх відповідність (чи невідповід-
ність) умовами конкретної угоди. Слід наголосити, по-перше, 
що експерти роблять свої висновки тільки щодо запитань, 
які прямо поставлені сторонами спору, по-друге, ні експерт-
на група, ні Апеляційний орган не мають права займатися 
правотворчістю1. 

Третій етап – апеляційне оскарження рішення, прийнято-
го експертною групою. Апеляційний орган створений і функ-
ціонує на постійній основі Органом з вирішення спорів СОТ, за-
слуховує апеляції щодо справ, представлених на розгляд груп 
експертів. Цей орган складається із семи осіб, три з яких ве-
дуть розгляд будь-якої однієї справи. До апеляційного орга-
ну входять особи з визнаним авторитетом, які довели свою 
компетентність у галузі права, міжнародній торгівлі та пред-
меті охоплених угод. Вони не повинні бути пов’язані з будь-
яким урядом. За результатами апеляційного розгляду затвер-
джується звіт Апеляційного органу головою Органу з вирі-
шення спорів і безумовно приймається сторонами суперечки, 
______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 144.
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якщо тільки голова Органу з вирішення спорів не вирішить 
шляхом консенсусу не затверджувати звіт Апеляційного ор-
гану протягом 30 днів після його розповсюдження серед 
Членів СОТ1. 

Четвертий етап полягає у затвердженні Органом з вирі-
шення спорів звітів Апеляційного органу. Звичайне формулю-
вання Органу з вирішення спорів у таких випадках зводиться 
до вимоги про приведення протизаконних внутрішніх заходів 
«у відповідність до права СОТ». Сторона, що визнана потер-
пілою, має після цього право ставити питання про прийнят-
тя «взаємоприйнятних» компенсаційних заходів державою-
порушником. За відсутності матеріальної шкоди потерпілий 
член СОТ отримує право застосувати контрзаходи у вигляді 
призупинення еквівалентної торгової поступки, як правило, 
в тій самій сфері, де виник спір, одержавши попередньо належ-
ний дозвіл. Нарешті, потерпілий член СОТ отримує також пра-
во здійснити зустрічні реторсії. Арбітраж також є доступним 
для застосування членами СОТ, він може бути застосований 
за умови наявності згоди обох сторін спору2.

§ 5.5. Електронне вирішення спорів
Електронне вирішення спорів – це су-
купність методів урегулювання спо-
рів (конфліктів) із застосуванням 
інтернет-технологій. Також його ви-
значають як розробку програм та об-

числювальних мереж для вирішення спорів за допомогою 
методів альтернативного вирішення спорів. На думку дея-
ких правознавців, альтернативні засоби врегулювання спорів 
та електронне вирішення спорів набувають популярності че-
рез три характеристики мережі Інтернет: а) низький бар’єр 
для вступу будь-яких осіб у правовідносини у мережі Інтернет; 
б) географічна відкритість електронної комерції; в) Інтернет 
______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 144.

2 Там само С. 145.
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є глобальною системою, а отже, у правовідносини можуть 
вступати будь-які особи, без обмеження територією певної 
держави1.

«Електронне вирішення спорів» («Electronic Dispute 
Resolution») – цей термін, на думку науковців, є більш широким 
порівняно з «інтернет-вирішення спорів» («Internet Dispute 
Resolution») та «онлайн-вирішення спорів» («Online Dispute 
Resolution»)2. 

Залежно від методів вирішення спорів, розрізняють такі 
основні види онлайн-вирішення спорів: а) вирішення спорів 
із використанням експертної системи з автоматичного ви-
рішення спорів; б) онлайн-арбітраж; в) онлайн-медіація; 
г) онлайн-вирішення спорів зі споживачами3.

Зокрема, у Нідерландах з 2007 р. застосовується онлайн-
платформа «Дорожня карта правосуддя» (Rechtwijzer). Вона 
дає можливість парам домовитися про розлучення і виплату 
аліментів на дітей. Щороку близько 700 розлучень оформля-
ється за допомогою Rechtwijzer. Вона поширює своє застосу-
вання також і на вирішення трудових спорів та спорів за до-
говорами оренди. Використовує алгоритми пошуку можли-
вих домовленостей і пропонує рішення. Проте, якщо домови-
тися не вдається, сторони можуть звернутися до медіатора. 
У разі недосягнення домовленості через медіацію можливим 
є звернення до арбітра за обов’язковим для сторін рішенням, 
але це відбувається лише у 5 % випадків4. 
______________________________________________

1 Полатай В. Ю. Вирішення спорів у мережі інтернет. Альтернативний спо-
сіб. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за ма-
теріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Янов-
ського і В. С. Семенова (м. Харків, 27 листопада 2015 р.): у 2 ч. Харків, 2015. 
Ч. 1. С. 241–247. С. 244.

 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 146.

2 Миронова С. Н. Использование возможностей сети интернет при разреше-
нии гражданско-правовых споров. Москва: Wolters Kluwer, 2010. 256 с

3 Грицишина М. Віртуальна справедливість: як залагодити супереч-
ки в онлайн-режимі. Або що втрачає бізнес, не застосовуючи нові тех-
нології для вирішення спірних ситуацій. URL: http://forbes.net.ua/ua/
opinions/1427784-virtualnaspravedlivist-yak-zalagoditi-superechki-v-onlajn-
rezhimi (дата звернення: 01.09.2020).

4 Там само.
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Подібні онлайн-послуги набувають дедалі більшого поши-
рення. Сьогодні вже розроблена та впроваджена платформа 
онлайн-вирішення спорів Online Dispute Resolution (ODR) між 
споживачам і торговцям з ЄС, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштей-
ну. Вона дає змогу владнати розбіжності, пов’язані з онлайн-
покупками товарів і послуг, без звернення до суду. Платформа 
ODR не пов’язана ні з одним продавцем, її можна використову-
вати, щоб подати скаргу до затвердженого органу вирішення 
спорів, який є неупередженою організацією або фізичною осо-
бою, яка допомагає споживачам і торговцям досягти позасу-
дового врегулювання. Платформа ODR проста у використанні 
і дозволяє користувачам поетапно здійснювати усі дії щодо 
вирішення спорів, надає переклади на всіх мовах ЄС. Викорис-
товуючи ODR, споживачі можуть отримати справедливі ре-
зультати безкоштовно або за дуже невелику плату, тоді як тор-
говці можуть уникнути дорогих процедур судових розглядів 
і підтримувати хороші відносини з клієнтами. 

Проаналізуємо етапи, які передбачені для врегулювання 
споживчих спорів1.

Перший етап – подання скарги. Щоб подати скаргу, спожи-
вач і продавець повинні перебувати на території ЄС або Нор-
вегії, Ісландії та Ліхтенштейну; заповнюється форма онлайн-
скарги. У ній має бути інформація про споживача, продав-
ця, покупку, послугу, сутність скарги. Можна завантажити 
будь-які відповідні документи (наприклад, рахунок-фактуру, 
замовлення на поставку тощо)2.

Другий етап – вибір органу вирішення спорів. Щойно про-
давець погодився використовувати процедуру вирішення спо-
рів для розгляду скарги, надається 30 днів для узгодження ор-
гану вирішення спорів, який буде його вирішувати. Прода-
вець через платформу може запропонувати інституцію одного 

______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 147.

2 Там само.
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або декількох органів вирішення спорів, здатних його розгля-
нути. Заявник може ознайомитися з інформацією про органи 
з вирішення спорів (збори, географічне охоплення, процеду-
ри тощо), щоб переконатися, що вони розглядають відповід-
ні скарги. Якщо споживач і продавець не можуть погодити ор-
ган вирішення спорів протягом 30 днів, їм відмовляють у роз-
гляді спору1.

Третій етап – розгляд скарги. Як тільки орган вирішення 
спорів прийме рішення щодо скарги, про це зазначається на 
платформі ODR, а сторони отримують відповідні повідомлен-
ня. Щоб ознайомитися із рішенням, потрібно увійти в свій об-
ліковий запис. Світові торговельні майданчики, такі як eBay, 
PayРal, Alibaba, Taobao, зрозуміли важливість ефективного ви-
рішення спорів між контрагентами та розробили спеціальні 
електронні системи, де процес врегулювання суперечок є мак-
симально зручним, швидким та навіть безкоштовним. У США 
онлайн вирішення суперечок застосовується в електронній 
комерції компаніями eBay (157 млн користувачів) та Amazon 
(244 млн користувачів). Для вирішення спорів онлайн на eBay 
була розроблена спеціальна програма в формі центру вирішен-
ня спорів (це коштувало компанії 10 млн доларів). Вона пока-
зує високу ефективність, максимальний термін для вирішен-
ня суперечок – 12 днів. Щороку на сайті eBay близько 60 млн 
суперечок вирішуються онлайн, при цьому: 90 % – спеціаль-
ним програмним забезпеченням без втручання людей; 50 % – 
за 148 результатами переговорів між продавцем і покупцем; 
99,999 % – не оскаржуються у суді2.

Ще одна, дволі відома відкрита платформа для вирішен-
ня суперечок онлайн – Modria. Вона складається із чотирьох 

______________________________________________

1 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 148.

2 Грицишина М. Віртуальна справедливість: як залагодити супереч-
ки в онлайн-режимі. Або що втрачає бізнес, не застосовуючи нові тех-
нології для вирішення спірних ситуацій. URL: http://forbes.net.ua/ua/
opinions/1427784-virtualnaspravedlivist-yak-zalagoditi-superechki-v-onlajn-
rezhimi (дата звернення: 01.09.2020).
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модулів, які утворюють чотири стадії онлайн-вирішення су-
перечок: діагностика проблеми, переговори, медіація та арбі-
траж. Платформа дає змогу застосовувати ці модулі у вільній 
послідовності, створюючи свій порядок вирішення спорів1.

§ 5.6. Нейтральне встановлення фактів
(neutrral fact finding)

Нейтральне (незалежне) встанов-
лення фактів (neutral fact finding) 
перед бачає вирішення правового 

спору шляхом залучення незалежного фахівця, який дослі-
джує комплекс питань, вирішення яких потребує спеціаль-
них знань. Фахівець вивчає обставини справи і здійснює їх 
об’єктивну оцінку. Така нейтральна оцінка не є обов’язковою 
і використовується тоді, коли у сторін є розбіжності з приводу 
істотного значення їх справи2.

У різних країнах застосовуються такі способи нейтрально-
го встановлення фактичних обставин справи: 

нейтральна оцінка обставин справи (neutral evaluation fact 
finding), коли нейтральна особа забезпечує оцінку обставин 
справи, що не є обов’язковою для сторін; 

незалежна експертиза щодо встановлення фактичних об-
ставин справи (neutral expert fact finding), коли незалежний 
експерт дає відповідь на поставлене перед ним питання, і ви-
сновок експерта виступає як нейтральна оцінка; (ця процеду-
ра зас тосовується у випадках, коли спір охоплює розбіжності, 
для врегулювання яких потрібні спеціальні знання (технічні, 
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1 Грицишина М. Віртуальна справедливість: як залагодити супереч-
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нології для вирішення спірних ситуацій. URL: http://forbes.net.ua/ua/
opinions/1427784-virtualnaspravedlivist-yak-zalagoditi-superechki-v-onlajn-
rezhimi (дата звернення: 01.09.2020).

2 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативного ви-
рішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution). Міжнародне 
приватне право: розвиток і гармонізація.  URL: http://www.univer.km.ua/
statti/1.bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_
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(дата звернення: 07.03.2020).
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фінансові тощо), і саме ці розбіжності перешкоджають досяг-
ненню угоди між сторонами)1; 

уповноважений орган (або інспекція – regulators), коли від-
повідний орган або посадова особа оцінює обставини справи. 
В Україні окремі елементи цього способу АВС застосовують-
ся у вирішенні правових спорів, пов’язаних із відшкодуванням 
матеріальної шкоди, завданої в результаті ДТП2.

Нейтральне встановлення фактів найбільш успішно за-
стосовується у комерційних спорах, що виникають із договір-
них або деліктних відносин, у яких розбіжності між сторона-
ми є найбільш очевидними і чітко визначеними, і тому можуть 
бути об’єктивніше оцінені незалежним експертом3.

Нейтральна оцінка може бути надана як на досудовій ста-
дії врегулювання конфлікту, так і в процесі судового врегулю-
вання спору. Досудова нейтральна оцінка допомагає заощади-
ти на судових витратах4. Посередник, пропонуючи сторонам 
свій варіант виходу з конфлікту, дає їм час на пошук взаємови-
гідного рішення. Посередник пропонує можливі варіанти ви-
рішення спору, а сторонам дається час, щоб проаналізувати їх 
та обрати максимально комфортний та дієвий для себе.

Обидві сторони заздалегідь можуть оцінити свої шанси 
й відмовитися від доведення справ до судового розгляду. 

______________________________________________

1 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров 
в США : дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2001.

2 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження способів альтернативного ви-
рішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution). Міжнародне 
приватне право: розвиток і гармонізація.  URL : http://www.univer.km.ua/
statti/1.bondarenko-zelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_
vyrishennya_pravovykh_sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf( 
дата звернення: 07.03.2020).

3 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров 
в США : дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2001. С. 159.

4 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 140.
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Інститут омбудсмена 
(ombudsman)

§ 5.7. Інститут омбудсмена (ombudsman)
Науковці1 окремо виділяють інсти-
тут омбудсмена як комбінований спо-
сіб АВС. Термін «омбудсмен» застосо-

вується для позначення різних суб’єктів суспільних відносин. 
Коли йдеться про посадову особу державної влади, на яку по-
кладаються функції контролю за додержанням конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина, контроль за діяль-
ністю виконавчих та інших органів державної влади шляхом 
розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або поса-
дових осіб, що призвели до порушення прав та свобод люди-
ни і громадянина, то зазвичай у такому розумінні омбудсмен 
не може бути віднесеним до АВС2.

Проте у деяких зарубіжних державах термін «омбудсмен» 
використовується для позначення АВС (страховий омбудсмен, 
фінансовий омбудсмен тощо), зокрема, він може діяти в різних 
організаційних формах: 

1) незалежна експертиза для встановлення фактичних об-
ставин справи (neutral expert fact-finding) – процедура досяг-
нення сторонами угоди на основі висновку кваліфікованого 
фахівця, який вивчив справу з погляду фактичного складу;

2) корпоративний або організаційний омбудсмен (corpo-
rate або organizational ombudsman) є внутрішнім структур-
ним елементом організації, який здійснює врегулювання кон-
фліктів, які виникають у межах цієї організації, є постійно 

______________________________________________

1 Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спо-
рів. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO
M=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMA GE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_
file_name=PDF/urykr_2013_10_15.pdf. (дата звернення: 01.09.2020).

 Соркін І. В. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінан-
сових послуг: світовий досвід та реалії України. Фінанси України. 2013. 
№ 10. С. 7–19. 

 Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спо-
рів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі 
України. Київ : Фенікс, 2013. 159 с.

2 Оксанич Р.  Фінансовий омбудсмен як чергова спроба розвантажен-
ня судів. URL : https://radako.com.ua/news/finansoviy-ombudsmen-yak-
chergova-sproba-rozvantazhennya-sudiv (дата звернення 19.09.2020).
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діючою службою, до якої зацікавлені особи можуть звертатися 
за потреби1. 

Серед подібних установ з альтернативного вирішення спо-
рів можна виокремити Установу бізнес-омбудсмена (наразі ре-
гулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про утво-
рення Ради бізнес-омбудсмена»2)3.

Щодо комбінованих способів АВС відомий інститут фінан-
сового омбудсмена (від шведського ombudsman – представ-
ник чиїхось інтересів) – незалежна особа, що захищає інтер-
еси громадян, у яких виникли проблеми з фінансовими уста-
новами4, у цьому сенсі важливим невід’ємним правом омбуд-
смена є право проводити розслідування, зокрема й за власною 
ініціативою, і на їх підставі вносити рекомендації щодо шля-
хів поновлення порушених прав у конкретному випадку, вно-
сити пропозиції стосовно змін до законодавства або перегля-
ду неправомірної адміністративної практики органів держав-
ної влади. Процедура звернення до омбудсмена максималь-
но неформальна та гнучка, а доступ до нього є безплатним 
і відкритим для всіх громадян держави5.

Як свідчить світовий досвід, ініціатива щодо створен-
ня фінансового омбудсмена може належати як державі, так 
і бізнесу, в основному фінансується за рахунок організацій, 
що входять до служби омбудсмена. 
______________________________________________

1 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров 
в США : дисс. … д-ра юрид. наук. Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2001.

 Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступ. к.ю.н. Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 249 с. 
С. 145.

2 Положення про Раду бізнес-омбудсмена : Постанова КМУ від 26 лис-
топада 2014 р. № 691 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-
%D0%BF#Text (дата звернення 09.10 2020).

3 Про установу фінансового омбудсмена : пояснювальна записка до проекту 
Закону України від 22.02.2018 № 8055 https://ips.ligazakon.net/document/
view/gh67r00a?an=9&ed=2018_02_22 (дата звернення 09.10 2020).

4 Словник банківських термінів. URL : http:// www.banki.ru/wikibank/
finansovyiy_ombudsmen/ (дата звернення 09.10 2020).

5 Фінансовий омбудсмен та позасудове врегулювання спорів: короткий 
огляд міжнародного досвіду. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 
Випуск 11 (41). Ч. 1. 2014. C. 290 URL : http://rpp. nashaucheba.ru/docs/
index-4085 (дата звернення 09.10.2020).



389

Функціонування інституту фінансового омбудсмена має 
певні позитивні риси як для споживачів, так і для держави та 
фінансових установ: клієнти фінансових установ мають біль-
шу довіру до ринку фінансових послуг, оскільки у разі необхід-
ності можуть звернутись до процедури альтернативного вирі-
шення спорів зі страховими компаніями, банками, недержав-
ними пенсійними фондами та іншими фінансовими установа-
ми; на основі звітів та інших інформаційних матеріалів від фі-
нансового омбудсмена наглядові органи за фінансовим рин-
ком мають змогу підвищувати якість регулювання на обґрун-
тованій основі; підвищується попит клієнтів на фінансові по-
слуги, зменшуються витрати на вирішення спорів для фінан-
сових установ1.

Щодо вітчизняного банківського ринку, то українські 
банки давно виявляють зацікавленість у підтримці створен-
ня такого інституту, як фінансовий омбудсмен, з метою впро-
вадження механізму альтернативного (позасудового) вирі-
шення спорів, що виникають у споживачів фінансових послуг 
із надавачами фінансових послуг, який сприятиме підвищен-
ню довіри споживачів до фінансового ринку. Зробити це мож-
на швидко на базі Незалежної асоціації банків України (за ана-
логією з Союзом німецьких банків). Пропонується також за-
кріпити інститут фінансового омбудсмена законодавчо, де 
визначити правові засади створення та організації діяльнос-
ті установи фінансового омбудсмена, принципи її діяльності, 
ком петенція установи, повноваження та вимоги до фінансово-
го омбудсмена та уповноважених осіб, порядок вирішення спо-
рів між споживачами і надавачами фінансових послуг та вико-
нання рішень за результатами розгляду, порядок фінансуван-
ня установи, а також основні засади співпраці установи з дер-
жавними органами та органами місцевого самоврядування.

Сьогодні жодна установа не захищає ефективно права 
та законні інтереси споживачів фінансових послуг у разі виник-
нення суперечок з фінансовими установами. На жаль, повнова-
ження більшості державних і недержавних органів в Україні 
______________________________________________

1 Торяник Ж. І. Фінансовий омбудсмен та позасудове врегулювання спорів: 
короткий огляд міжнародного досвіду. Економічні науки. Серія «Облік і фі-
нанси». Випуск 11 (41). Ч. 1. 2014. С. 287–290. URL : ttp://rpp. nashaucheba.
ru/docs/index-4085.html (дата звернення 09/10/2020).
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обмежуються тільки розглядом звернень громадян, але не ви-
рішенням спорів по суті.

Якщо споживачі не вірять у справедливість судових рі-
шень та не мають альтернативних способів вирішення спо-
рів з фінансовими установами, вони не звертаються до су-
дів, рідше користуються фінансовими послугами або взагалі 
відмовляються від них. Це, безумовно, негативно впливає на 
розвиток фінансового ринку та не стимулює його зростання 
та розширення.

Крім того, наявність механізму альтернативного (позасу-
дового) вирішення спорів між споживачами та надавачами фі-
нансових послуг вимагається низкою директив ЄС. Створен-
ня ефективного режиму захисту споживачів є одним із ключо-
вих елементів побудови розвиненого фінансового ринку, під-
ґрунтя для збільшення обсягу кредитування, росту економіки 
в цілому та добробуту громадян зокрема.

Установа фінансового омбудсмена вже функціонує в 24 з 
27 країнах ЄС та в багатьох інших країнах світу. Інститут фінан-
сового омбудсмена не обмежуватиме право споживача зверну-
тися до суду, але має чимало переваг  порівняно із судами:

– незалежність, справедливість та неупередженість. 
Фінансовий омбудсмен обирається Наглядовою радою устано-
ви, до складу якої делегуються представники організацій за-
хисту прав споживачів, об’єднань, що представляють інтереси 
надавачів фінансових послуг, та регуляторів фінансового рин-
ку, забезпечуючи таким чином збалансоване представництво 
інтересів. При цьому гарантується незалежність фінансового 
омбудсмена від політичного тиску та його недоторканість;

– установа фінансового омбудсмена є єдиним «вікном» 
для звернення споживачів щодо фінансових питань. Установа 
максимально сприяє примиренню споживачів із надавачами 
фінансових послуг на всіх стадіях вирішення спору, консуль-
тує їх та надає їм правову допомогу у підготовці документів 
та збиранні доказів;

– прозорість та публічність. Установа зобов’язана нада-
вати та публікувати регулярну звітність та інформувати регу-
ляторів та фінансовий ринок про недоліки правового регулю-
вання у сфері надання фінансових послуг;
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– компетентність. Працівники установи розглядають 
звернення та спори відповідно до спеціалізації на фінансових 
ринках та консолідують юридичну практику;

– швидкість та комфорт для споживача (приміром, за-
гальний строк розгляду спору не може перевищувати 90 ка-
лендарних днів)1;

– пропорційність. Установа фінансового омбудсмена роз-
глядає лише незначні спори, таке обмеження дозволяє, з одно-
го боку, розвантажити судову систему, а з іншого боку, унемож-
ливлює використання установи фінансового омбудсмена для 
вирішення значних та складних спорів, що мають розгляда-
тися в судах;

– доступність. Збір за розгляд спору установою фінансо-
вого омбудсмена є доволі незначним у порівнянні з існуючи-
ми судовими зборами. Це дозволяє споживачам звертатись 
до установи у випадках, коли звернення до суду було б не про-
порційним сумі спору.

Структура установи фінансового омбудсмена зазвичай 
передбачає:

– наглядову раду, до складу якої входять представники 
організацій захисту прав споживачів, об’єднань, що представ-
ляють інтереси надавачів фінансових послуг, та регуляторів 
фінансового ринку;

– фінансового омбудсмена, до повноважень якого нале-
жить розгляд звернень і спорів споживачів та винесення 
рішень. Фінансовий омбудсмен обиратиметься Наглядовою 
радою установи строком на певний строк із можливістю 
переобрання на наступні строки;

– співробітники установи фінансового омбудсмена, зо-
крема уповноважені особи, відповідальні за розгляд звернень 
і вирішення спорів, а також забезпечення діяльності установи2.

Фінансування діяльності установи фінансового омбуд-
смена відбувається за рахунок внесків надавачів фінансових 

______________________________________________

1 Про установу фінансового омбудсмена : пояснювальна записка до проек-
ту Закону України від 22.02.2018 № 8055. URL : https://ips.ligazakon.net/
document/view/gh67r00a?an=9&ed=2018_02_22 (дата звернення 09.10 
2020).

2 Там само.
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послуг та зборів з громадян за розгляд спору. Розмір внесків 
встановлюється наглядовою радою установи. 

Рішення фінансового омбудсмена або уповноваженої осо-
би стає обов’язковим після його повного і безумовного ак-
цепту (прийняття) споживачем фінансових послуг. Рішен-
ня фінансового омбудсмена та уповноваженої особи, що ста-
ло обов’язковим для надавача фінансових послуг, може бути 
оскаржене надавачем фінансових послуг в суді лише з окремих 
підстав.

§ 5.8. Інші види комбінованих способів 
альтернативного вирішення спорів

Серед комбінованих альтерна-
тивних методів вирішення спо-
рів К. Ковач вирізняє, зокре-
ма, спрощений суд присяжних 

(який становить непрофесійну оцінку судового спору), що дає 
змогу визначити перспективи його розгляду судом присяжних1. 

Іншими видами комбінованих способів АВС є колаборація 
(взаємодія). Зазначений метод притаманний діяльності орга-
нізацій та державних установ та спрямований на досягнення 
спільної мети, об’єднання ресурсів та врегулювання спорів.

Практика взаємодії. Сторони призначають юристів 
для вирішення проблемних питань у порядку переговорів без 
змагальних процедур. Порядок участі юристів у переговорах 
сторін є структурованим.

Переговори через посередників. Сторони спору можуть 
контролювати лише зміст його вирішення, а не процес, у яко-
му беруть участь посередники2.

Інші види комбінованих 
способів альтернативного 
вирішення спорів

______________________________________________

1 Кимберли Ковач. Медиация : крат. курс; пер. с англ. Е. И. Носырева и др. 2-е 
изд. М. : Инфотропик Медиа, 2013. 316 с.

2 Мазеракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Украї-
ні : дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе-
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Присудовий арбітраж. Залежно від юрисдикції арбітраж-
не рішення може бути або однозначно обов’язковим, або набу-
вати статусу обов’язкового за відсутності заперечень сторін. 
У першому випадку такий вид вирішення спору ототожнюєть-
ся з арбітражним розглядом. К. Ковач уточнює, що при засто-
суванні арбітражу, що передбачає необов’язкове для сторін рі-
шення, сторона, яка не погодилася з таким рішенням, може 
бути оштрафована, що є заходом для стимулювання вирішен-
ня спору. Наприклад, у випадку незгоди позивача щодо прису-
дженої суми та його бажання звернутися до судового розгля-
ду спору, він матиме компенсувати відповідачу судові витрати 
у разі, якщо за судовим рішенням він не отримає більш ви-
гідного для себе результату. Відповідні умови висуваються 
для відповідача у разі оскарження у суді рішення арбітражу1.

Експертне рішення. Зазначений метод передбачає 
призначення сторонами спору експерта, який виносить 
обов’язкове рішення або надає оцінку, не спираючись на 
арбітражно-процесуальні норми, а на положення договору 
між сторонами спору.

Адміністративний трибунал – порядок урегулюван-
ня спорів із винесенням обов’язкового для сторін рішення, 
який передбачає більш неформальну процедуру порівняно 
із судочинством.

Приватний суддя – це рефері, якого призначає держав-
ний суд. Такий суддя особисто обирається сторонами, щоб ви-
рішити певні складові спору або весь спір, або встановити пев-
ні факти, що може прискорити вирішення спору. К. Ковач за-
уважує, що у США такий метод практикується у деяких шта-
тах, перевагами цього методу вважає можливість сторін обра-
ти суддю з належним досвідом та спеціалізацією2.

Приватна судова система (private court system) або суд-
дя «напрокат» (rent-a-judge) забезпечує вирішення спорів 
______________________________________________

1 Мазеракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в Украї-
ні : дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе-
ціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 
2019. 484 с. URL : http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31793.pdf 
(дата звернення 09.08.2020).

2 Там само.
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за допомогою суддів, які пішли у відставку, за високу плату, 
які мають повноваження не тільки примирити сторони, а й ви-
нести обов’язкове для них рішення. Приватна судова система 
подібна до процедури арбітражу, але тут спір вирішує колиш-
ній професійний суддя. Вказаний спосіб АВС можна застосову-
вати для вирішення будь-яких правових спорів і в Україні, адже 
професійним суддям, які вийшли на пенсію, не заборонено 
арбітрування1. Крім того, приватний характер такого розгля-
ду виявляється в тому, що використання цієї процедури мож-
ливе тільки за згодою сторін і вирішення спору здійснюється 
за рахунок сторін особою, яка обирається ними. 

Переваги «приватного правосуддя» містяться у такому: 
уникнення звичайної тяганини в суді та швидше отримання 
вмотивованого рішення по суті спору; обрання сторонами суд-
ді, який володіє великим досвідом, на свій розсуд; приватне 
слухання справи є негласним, за винятком окремих категорій 
справ (приміром, у Каліфорнії справи про відшкодування шко-
ди, заподіяної забрудненням навколишнього середовища, мо-
жуть розглядатися тільки у відкритому для публіки процесі). 

Крім позитивних властивостей «приватного правосуддя», 
слід указати і на негативні, серед яких: вплив на неупередже-
ність розгляду спору через постійні звернення однієї особи до 
одного судді за різними спорами; недоступність для громадян 
із низькими та середніми доходами2. 

В Австралії, керуючись положеннями Закону «Про сім’ю», 
застосовуються такі види АВС: 1) мed-аrb – форма арбітражу, 
в якому спочатку арбітр виступає у ролі посередника, але у ви-
падку недосягнення згоди сторін, він може ухвалити рішен-
ня, обов’язкове для сторін; 2) рання нейтральна оцінка (early 
neutral evaluation) – це процес полягає в наданні оцінки спе-
ціалістом щодо можливого результату розгляду справи у суді, 
її здійснює незалежний оцінювач (сімейний спеціаліст); 3) ар-
бітраж на основі наданих документів (проводиться без усних 
______________________________________________

1 Єременко Є. В. Щодо питання альтернативних способів вирішен-
ня цивільно-правових спорів. Юридичний науковий електронний жур-
нал. 2020.  № 2. URL :  http://lsej.org.ua/2_2020/34.pdf (дата звернення 
01.10.2020).

2 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. Москва : Изда-
тельский Дом «Городец», 2005. 319 с.
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1 Морозова А. Е. Альтернативные способы разрешения семейных споров в 
Австралии. Сравнительно-правовые аспекты правоотношений граждан-
ского оборота в современном мире : сборник статей Международной нау-
чнопрактической конференции памяти доктора юридических наук, про-
фессора В. К. Пучинского. Москва : РУДН, 2016. С. 308–312.

2 Грицишина М. Віртуальна справедливість: як залагодити суперечки 
в онлайн-режимі. Або що втрачає бізнес, не застосовуючи нові техно-
логії для вирішення спірних ситуацій. URL: http://forbes.net.ua/ua/
opinions/1427784- virtualnaspravedlivist-yak-zalagoditi-superechki-v-
onlajn-rezhimi (дата звернення: 01.09.2020).

слухань); 4) короткий арбітраж; 5) співробітництво або суміс-
ний підхід, особливість цього виду полягає у тому, що перего-
вори ведуться через адвоката1, 2.

Необхідно враховувати, що більшість альтернативних 
процедур засновані на угоді учасників спору і ними ж засто-
совуються, і в цьому розумінні характеризуються певним сту-
пенем саморозвитку і саморегуляції, але, попри те, не можуть 
і не повинні розвиватися самі собою і поза правовою сферою. 
Їх існування неможливо без втручання держави, роль якої зво-
диться до офіційного визнання позасудової системи альтер-
нативного вирішення правових конфліктів і забезпечення 
належних умов її функціонування.

Підсумовуючи, слід констатувати, що наразі Україна пере-
буває лише на етапі формування національної моделі альтер-
нативного вирішення правових спорів. Указані способи АВС 
можуть ефективно застосовуватись для вирішення правових 
спорів в нашій державі за умови їх якісної законодавчої ре-
гламентації як на рівні окремих законів, так і кодифікованих 
актів. Тому вже з впевненістю можна констатувати нагальну 
необхідність впровадження та створення адекватного право-
вого механізму регулювання інститутів АВС.

У законодавстві України необхідно закріпити альтерна-
тивне вирішення спорів як правомірний спосіб урегулювання 
конфліктів, що існує поряд з судовим розглядом;

– визначення категорій справ, що допускаються до аль-
тернативного вирішення;

– встановлення категорій цивільних справ, що не під-
лягають врегулюванню та вирішенню за допомогою альтер-
нативних процедур;
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– забезпечення конфіденційності альтернативного вирі-
шення спорів;

– встановлення кваліфікаційних стандартів для ней-
тральних осіб, які здійснюють врегулювання спорів в альтер-
нативних процедурах.

Відповідно до своєї гнучкості та диспозитивності альтер-
нативні способи врегулювання спорів дають змогу виробити 
найбільш правильне вирішення проблеми, що сприяє зміц-
ненню партнерських відносин, формуванню правової культу-
ри мирного та самостійного вирішення конфліктних ситуацій 
учасниками суспільних відносин. 

Запитання та завдання для самостійного контролю
1. Охарактеризуйте мед-арб (med-arb, co-med-arb).
2. Охарактеризуйте міні-суд (mini-trial).
3. Що таке спрощений суд присяжних (summary jury trial)?
4. У чому полягає нейтральне встановлення фактів (neutrral 

fact finding)?
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