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Ця навчальна програма підготовлена Громадським об’єднанням «Національна асоціація 

медіаторів України» (НАМУ) в рамках грантової програми «Сприяння практичному запровадженню 

медіації в Україні та налагодженню взаємодії з судовою системою», наданої Проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». 

Метою цього посібника є надання практично-методичних рекомендацій з підготовки навчального 

курсу для суддів щодо застосування медіації. Введення такого курсу до навчального плану Національної 

школи судів України (НШС) сприятиме практичному запровадженню медіації в Україні шляхом системного 

інформування суддівського корпусу про переваги вирішення спорів і конфліктних ситуацій шляхом медіації 

та про процедуру медіації, допоможе визначити комфортні шляхи для суддів щодо рекомендування медіації 

сторонам у справі, яка знаходиться у судовому провадженні. Медіація є одним із прогресивних методів 

покращення доступу до правосуддя і оздоровлення судової системи. Тому більш системне розуміння медіації 

суддями і адвокатами сприятиме ширшому її застосуванню і поверненню довіри до всієї судової системи. 

Посібник складається із шести частин: 

 Частина 1 «Розробка навчальної програми для суддів» стосується процесу планування 

програми, зокрема принципів навчання дорослих, мети навчальної програми, 

необхідності колективного планування та обговорення програми, визначення цілей 

програми та викладачів, а також використання цього посібника. 

 Частина 2 «Порядок денний навчання» пропонує чотирьохгодинний розклад навчання. 

 Частина 3 «Конспект заняття» включає виклад змістовної частини навчання та 

інструкції щодо методики представлення матеріалу учасникам. 

 Частина 4 «Матеріали» включає навчальні матеріали для учасників. 

 Частина 5 «Міні-лекції/Слайди/Практичні завдання» пропонує зміст наочних 

матеріалів. 

 Частина 6 «Оцінка навчання» містить форму оцінки якості навчальної програми, 

матеріалів та викладачів. 

Зміст розділів 1.1.-1.3. частини 1 базується на матеріалах посібника, що був підготовлений 

Феліксом Стампфом для Національного коледжу суддів США. 

Укладачами посібника є Катерина Наровська, юрист, медіатор, фасилітатор, директор Інституту 

підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, член Правління ГО «Національна асоціація 

медіаторів України», та Владислава Каневська, сертифікований медіатор, фасилітатор, експерт, Віце-

Президент ГО «Національна асоціація медіаторів України». 

Цей посібник включає в себе матеріали багатьох українських та зарубіжних авторів, зокрема 

навчальні матеріали, розроблені та перекладені за різними проектами з підготовки медіаторів у період 

2007 - 2015 р.р. 

Рецензії та коментарі до Посібника були надані Іриною Зарецькою, юридичним радником 

Проекту USAID «Справедливе правосуддя»; Ольгою Ніколаєвою, координатором програм Проекту 

USAID «Справедливе правосуддя»; Ольгою Шаповаловою, заступником начальника відділу 

забезпечення діяльності ректорату – радником Національної школи суддів України (НШС), суддею 

Верховного Суду України у відставці, Заслуженим юристом України, кандидатом юридичних наук; 

Оленою Ситнік, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ; Ларисою Швецовою, суддею Апеляційного суду Харківської області, викладачем НСШ; 

Надією Стефанів, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Івано-

Франківської області, викладачем НСШ; науковцями та викладачами НШС. 

Цей курс апробовано під час проведення навчальних занять для суддів міста Харкова та 

удосконалено з урахуванням їх практичного досвіду. 

 

Це видання здійснено за підтримки американського 

народу, наданої через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 

правосуддя». 

 

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не 

обов’язково відображають думку Агентства США з 

міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів 

Америки
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ЧАСТИНА 1. 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Вступ. 
 

У цьому розділі аналізуються основні питання, які доцільно взяти до уваги при 

підготовці навчального курсу для кандидатів на посаду судді та суддів. Оскільки навчання 

означених осіб є різновидом навчання дорослих, цей розділ починається зі стислого 

огляду принципів навчання дорослих, які покладено в основу планування навчального 

курсу. Далі у розділі описано процес планування навчального курсу та спеціальні вимоги 

до рівня викладачів/тренерів. 

 

Широке запровадження медіації в Україні потребує не тільки її нормативно-

правового визнання та/або регулювання, але й набуття відповідних знань і надбання 

практичних навичок особами, залученими у процес відбору медіабельних справ та 

пропонування сторонам альтернативного судовому способу вирішення спору, пояснення 

його принципів та особливостей, правових наслідків застосування. Саме тому набуває 

актуальності впровадження спеціальних навчальних курсів для кандидатів на посаду судді 

та суддів, а також працівників апаратів судів, так як це вбачається цілком доцільним для 

налагодження якісної і оперативної роботи судової системи. Опанувавши матеріал та 

практичні завдання курсу слухачі: 

- знатимуть основи медіації, її поняття та принципи; 

- знатимуть етапи медіації; 
- розумітимуть відмінності медіації від судового процесу та процесу 

переговорів; 
- ознайомляться із етичними нормами медіатора; 

- орієнтуватимуться у регулятивній базі, як на національному так і на 

міжнародному рівні; 
- набудуть навичок розпізнання судових справ, які можна передати на медіацію; 

- ознайомляться із особливостями застосування медіації та знатимуть процедуру 

звернення до медіатора. 
 

Надзвичайно важливим є впровадження таких навчальних програм вже з етапу 

проходження кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки, передбаченої п. 9) ч. 1 

ст. 66 та ст. 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в Національній школі 

суддів України із забезпеченням встановлення результатів навчання при складанні 

кваліфікаційного іспиту, передбаченого п. 10) ч. 1ст. 66 цього ж Закону, у Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України. У такому разі відсутня необхідність у додатковому 

навчанні та додатковій перевірці знань і навичок, що вимагали б додаткового 

фінансування, особливо при навчанні кандидатів на посади судді з регіонів України. 

Вивчення означеного курсу на цьому етапі є найбільш ефективним також з огляду на те, 

що у випадку обрання кандидата на посаду судді він вже під час розгляду перших справ, 

що надійдуть у його провадження, зможе практично реалізовувати надбані навички. 

 

Відповідно до ст.87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя (як 

вперше призначений на посаду, так і обраний безстроково) зобов’язаний періодично 

проходити підготовку для підтримання кваліфікації в Національній школі суддів України. 

При цьому в цій же статті зазначено, що з метою проведення підготовки суддів для 

підтримання кваліфікації Національна школа суддів України організовує тренінги, що є 

обов’язковими в межах підготовки, а також тренінги, які суддя має право обрати залежно 
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від своїх потреб. Отже, навчальні курси із практичного застосування медіації для суддів 

України можуть бути включені як до обов’язкової, так і до вибіркової частини навчальної 

плану Національної школи суддів України. При такому плануванні варто враховувати 

стан законодавства України щодо питань медіації: якщо, наприклад, буде прийнято Закон 

України «Про медіацію» і медіація буде включена у процесуальні кодекси України, таке 

навчання суддів варто робити обов’язковим. 

 

 

1.1. Принципи навчання дорослих 
 

При підготовці навчального курсу для кандидатів на посади суддів та суддів 

необхідно взяти до уваги чотири принципи навчання дорослих. По-перше, дорослі особи 

мають низку особливостей, які впливають на те, як вони вчаться. По-друге, цілі навчання 

та викладання можуть залежати від шести різних рівнів мислення дорослих. По-третє, для 

досягнення цілей навчального курсу всіма слухачами потрібно використовувати 

різнопланові навчальні методи. І по-четверте, важливими компонентами ефективного 

навчання дорослих є письмові матеріали та наочні засоби. 

 

Особливості «дорослих учнів». Навчання слухачів буде максимально ефективним, 

якщо при його підготовці взяти до уваги такі особливості «дорослих учнів»: 

 

1. Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, 

якими можна одразу ж скористатися. Менш імовірно, що вони бажатимуть нових 

знань як таких. 

2. Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як 

починають опановувати навчальну програму. Існуючі знання та досвід учасників – 

важливий ресурс, яким можуть скористатися викладачі/тренери навчального курсу. 

3. Дорослі вчаться найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і 

поважають. Вони побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах публіки, і це 

певною мірою шкодить навчанню. 

4. Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й 

творчу участь у самому процесі навчання. 

 

Рівні мислення дорослих. Блум (Bloom) та Марцано (Marzano) у своїх 

таксономіях1 навчання стверджують, що у дорослих навички мислення можна розділити 

на декілька категорій складності. Навчання слухачів можна побудувати таким чином, щоб 

допомогти їм досягти поставлених цілей на всіх рівнях: 

5. Знання. На цьому фундаментальному рівні розуміння слухачі можуть 

повторювати, згадувати й характеризувати представлену інформацію. 

6. Розуміння. Цей рівень вивчення передбачає відтворення слухачами 

інформації своїми словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади та 

підсумовувати. 

7. Застосування. Слухачі здатні застосовувати інформацію або навички в 

новій ситуації. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття й 

навички. 

8. Аналіз. На цьому рівні мислення слухачі здатні розкласти ціле на складові 

частини. Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та навички. 

9. Синтез. Цей рівень розуміння дає слухачам змогу використовувати 

                                                 
1Див.: http://educate.intel.com/ru/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFrameworks/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy 

http://www.marzanoresearch.com/products/catalog.aspx?group=88 

http://educate.intel.com/ru/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFrameworks/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy
http://www.marzanoresearch.com/products/catalog.aspx?group=88
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інформацію для створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й вирішувати 

проблеми. 

10. Оцінка. На цьому найвищому рівні мислення слухачі можуть складати 

судження на основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення речей. 

 

Різнопланові навчальні методи. Жоден окремий навчальний метод не може бути 

ефективним для всіх слухачів. Так само жоден окремий навчальний метод не підходить 

для досягнення всіх цілей навчання. Використання різнопланових навчальних методів 

надасть змогу всім слухачам зберегти зацікавленість і досягти цілей програми. Відомі такі 

методи навчання: 

 

Лекція. Цей метод дозволяє викладачеві контролювати надання інформації. Лекція 

може бути ефективним способом передачі інформації, коли метою навчання є 

отримання знань та досягнення розуміння. Однак більшість слухачів не можуть 

зосередити свою увагу на лекції, яка триваєбільше20 хвилин. Лекції ефективніші, 

коли вони доповнюються демонстрацією наочних матеріалів та поєднуються з 

іншими навчальними методами, у тому числі включають інтерактивне спілкування 

викладача/тренера із слухачами, під час якого слухачам надається можливість 

отримати додаткові пояснення та відповіді на їх запитання. 

 

Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та слухачами або 

безпосередньо між слухачами. Дискусія залучає слухачів до активного навчання. 

Вона може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування слухачами 

понять і здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного 

мислення. Дискусія дає змогу слухачам пропонувати нові ідеї й часто стимулює їх 

продовжувати навчання. Дискусія може відбуватися у великій або малій групі, а 

також між двома слухачами. 

 

Ситуативний аналіз (кейс-метод). У ситуативному аналізі фігурує реальна чи 

уявна ситуація, що ілюструє поняття або навички. Цей метод може сприяти 

досягненню прикладних цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом та 

оцінкою. Ситуативний аналіз можна застосовувати при роботі у великих або малих 

групах, а також індивідуально. Його можна проводити усно, проте зазвичай 

викладачеві/тренерові простіше, коли він здійснюється в письмовій формі. 

Ситуативний аналіз є більш ефективним, коли в основі його ситуативного завдання 

лежить реальна проблема, з якою учасники мають справу в своїй професійній 

діяльності. 

 

Моделювання (рольова гра). Цей метод передбачає, що кожен слухач гратиме певну 

роль. Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до 

учасників. Перевага моделювання полягає в тому, що воно залучає слухачів до 

активного навчання і заохочує їх до критичного мислення та оцінок. Моделювання 

має бути ретельно підготовлене викладачем/тренером для того, щоб слухачі чітко 

розуміли свої ролі та цілі моделювання. 

 

Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших 

навчальних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву на 

дві хвилини, впродовж яких слухачі повинні підсумувати в письмовій формі 

головні принципи начитаного лекційного матеріалу. Або ж, запропонувавши 

питання чи проблему для дискусії, викладач може попросити слухачів коротко 

викласти на папері їхні думки. Скоріш за все, в подальшій дискусії візьмуть 

активну участь більше слухачів і прозвучить більше вдумливих відповідей. 
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Додатковою перевагою письмових вправ є те, що вони залучають до активної 

роботи кожного слухача. 

 

Вікторина. Вікторина передбачає, що слухачі нададуть відповіді (мовчки, «самі 

собі», або в письмовій формі) на низку запитань. Вікторина – ефективний спосіб 

розпочати заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання слухачів, а також 

завершити заняття, закріпивши основні поняття, які розглядалися в на ньому. 

Вікторина залучає слухачі до активної роботи і може використовуватися як метод 

для започаткування дискусії. 

 

Письмові матеріали та наочні засоби. Більшість дорослих осіб краще засвоюють 

інформацію, коли сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання зростає, 

коли інформація подається як усно так і візуально. Отже, письмові матеріали та наочні 

засоби є важливими компонентами продуктивного навчання дорослих. 

 

Письмові матеріали повинні використовуватися на кожному занятті навчального 

курсу. Ці матеріали можуть бути різного виду. Далі наведено опис типових видів 

письмових матеріалів, які можна використовувати для навчання слухачів. 

 

Виклад. У цьому письмовому матеріалі інформація подається у вигляді тексту. 

Виклад містить всю інформацію, яку викладач має намір представити усно. Іноді у 

викладі містяться й додаткові відомості. Слухачі можуть підготуватися до заняття, 

прочитавши викладений матеріал завчасно. Також виклад можна використовувати 

як довідковий матеріал по завершенню програми. 

 

Конспект. У цьому письмовому матеріалі інформація, яка більш повно 

представлена викладачем на занятті, систематизується та стисло подається у 

вигляді конспекту. В ході заняття слухачі можуть користуватися конспектом для 

полегшення слідкування за лекцією та засвоєння матеріалу. Конспекти також 

можуть містити вільні графи для нотаток, які заповнюються слухачами самостійно 

під час заняття, що має сприяти ще кращому розумінню змісту. 

 

Контрольний лист. Контрольні листи містять низку запитань для слухачів або 

вказівок, якими вони можуть користуватися для вирішення проблеми, аналізу 

питання чи застосування навички. Викладачі можуть використовувати контрольні 

листи для структуризації своїх лекцій. Слухачі можуть використовувати 

контрольні листи під час заняття для засвоєння змісту й оволодіння навичками, а 

також після заняття – для застосування здобутих знань і навичок у своїй 

професійній діяльності. 

 

Форма. Цей вид письмового матеріалу є корисним як під час навчального курсу, 

так і після його закінчення. Під час заняття форми використовуються для 

ілюстрації понять. Після завершення заняття слухачі можуть пристосувати форми 

до використання у своїй повсякденній діяльності. 

 

Бібліографія (список рекомендованої літератури). Анотована бібліографія часто 

додається до зазначених вище видів письмових матеріалів. Анотації містять 

стислий опис джерел друкованої інформації, а також вказівки слухачам щодо того, 

де вони зможуть дістати цю літературу, якщо захочуть дізнатися більше про ту чи 

іншу тему після закінчення  навчального курсу. 
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Наочні засоби призначені для використання під час занять. Вони допомагають 

слухачам зрозуміти поняття, а викладачам/тренерам дозволяють розширити арсенал 

активних навчальних методів. Існує чотири види наочних засобів: презентація в форматі 

PowerPoint/плівкові слайди, дошки для написання крейдою, фліп-чарти та роздаткові 

матеріали. 

 

Презентація в форматі PowerPoint /слайди є найбільш поширеним видом 

електронних наочних засобів. Вони надають змогу всім слухачам бачити один і той 

же матеріал одночасно. Викладачі можуть підготувати презентацію перед заняттям 

та використовувати ті самі або виправлені слайди, вилучати, змінювати, додавати 

або скорочувати інформацію для окремих занять в залежності від відведеного часу 

та цілей певної аудиторії. У презентацію легко додавати картинки та фотографії, а 

також є можливість використовувати різноманітні ефекти анімації. У разі, якщо 

немає можливості підчас занять використовувати комп’ютер та проектор, 

викладачі можуть натомість використовувати плівкові слайди. На відміну від 

матеріалу, який подається на дошках, такі слайди є багаторазовими засобами, тож 

викладачі можуть використовувати їх постійно. Для збільшення ефективності 

слайдів як наочних засобів, на кожному з них слід подавати незначний обсяг тексту, 

а шрифт має бути досить великим для того, щоб усі учасники могли прочитати 

текст. 

 

Дошка для написання крейдою є вдалим наочним засобом для навчання й 

опанування матеріалу, якщо використовувати їх ефективно. На дошці можна 

написати перелік цілей заняття, ключові моменти лекції, ідеї, які висловлені 

слухачами в ході дискусії, та багато чого іншого. Дошки є найефективнішими, коли 

викладач використовує їх вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з 

метою закріплення головних ідей заняття. 

 

Фліп-чарт– це великий закріплений блокнот з листів паперу. Викладачі в більшості 

ситуацій можуть використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З огляду на 

свій обмежений розмір фліп-чарт не може бути настільки ж ефективним при роботі 

з великою групою, як слайди та дошки. З іншого боку фліп-чарт є ефективним 

засобом для занять з малою групою, коли потрібно зафіксувати ідеї, які були 

висловлені слухачами. Крім того фліп-чарт є мобільним засобом, тож його неважко 

мати під рукою, коли відсутні інші наочні засоби. 

 

Роздаткові матеріали – це різноманітні візуальні засоби, до яких належать 

конспекти, контрольні листи, графіки, діаграми, вправи, приклади та інструкції. 

Роздаткові матеріали надають змогу економніше розпоряджатися часом, 

відведеним для заняття, оскільки слухачам не потрібно переписувати інформацію з 

дошки чи слайда. Крім того це – багаторазові матеріали, тож викладачі можуть 

використовувати їх у подальших заняттях, а слухачі – після закінчення навчального 

курсу. 

 

 

1.2. Процес планування 
 

У цій частині описано модель процесу планування навчального курсу для 

кандидатів на посади суддів та суддів. Така модель може слугувати орієнтиром для 

підготовки навчального курсу з практичного застосування медіації. В деяких випадках 

організаторам цього курсу буде доцільно дотримуватися цієї моделі. Але в більшості 
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випадків організатори курсу повинні пристосувати цю модель процесу планування до 

власних потреб. 

 

Модель процесу планування складається з п’яти елементів: (1) оцінка потреб; (2) 

визначення цілей навчання; (3) створення комітету з планування (команди організаторів); 

(4) визначення викладацького складу і (5) оцінювання навчального курсу. 

 

Оцінка потреб. Першим кроком організаторів навчального курсу з практичного 

застосування медіації має стати проведення оцінки потреб. Один із способів проведення 

такої оцінки – поставити низку запитань і спробувати дати на них відповідь. Наприклад:  

1. Яким є нинішній рівень обізнаності слухачів з питань медіації? 

2. Чому потрібно або бажано провести навчання з практичного застосування 

медіації в суді? 

3. На яку аудиторію має бути розрахований навчальний курс? 

4. Які суттєві знання й навички потрібно здобути учасникам? 

5. Що має змінитися в результаті участі слухача в навчальному курсі? 

Можливо, організатори знають відповіді на ці запитання завдяки своєму 

попередньому досвіду підготовки навчальних курсів з практичного застосування медіації. 

Якщо ні, то їм доведеться провести опитування потенційних слухачів та з’ясувати, які 

знання, установки та досвід вони мають, і яким є їхнє ставлення до медіації та можливості 

її застосування в судовому процесі. Так чи інакше, організаторам необхідно відповісти на 

наведені вище запитання для того, щоб підготувати навчальний курс, що відповідатиме 

потребам учасників. 

 

Цілі навчання. Другим кроком організаторів у ході планування курсу з 

практичного застосування медіації в суді має стати визначення загальних цілей 

навчального курсу. Цілі навчання нададуть відповідь на запитання: “Що зміниться? Що 

захочуть та що зможуть робити слухачі в результаті опанування цього навчального курсу? 

Як зміниться їх ставлення, поведінка?” При визначенні кожної цілі навчання 

організаторам варто дотримуватися трьох етапів процесу. По-перше, почніть 

формулювання цілі навчання такими словами: “В результаті опанування цього 

навчального курсу слухачі зможуть...” По-друге, для опису того, що саме зможуть робити 

слухачі після закінчення навчального курсу, використовуйте дієслово, що позначає 

активну дію, таке як “визначити”, “вказати”, “розробити”, “створити”, “проаналізувати”, 

“дослідити”. Уникайте таких дієслів, як “знати” та “розуміти”, оскільки вони не 

відображають зміну поведінки, яку можна дослідити. По-третє, надайте визначенню цілі 

навчання відповідного змісту. 

 

Створення комітету з планування. Закінчивши проведення оцінки потреб і 

намітивши цілі навчального курсу, організатори мають створити комітет з планування. 

Хоча спланувати навчальний курс може й одна особа, проте сАме колективне планування 

підвищує шанси на створення логічно вивіреного, збалансованого й представницького 

курсу. Комітет з планування має складатися з п’яти – восьми членів, обізнаних з 

медіацією та навчанням кандидатів на посади суддів і суддів. 

 

Комітет повинен запропонувати свої поради щодо основних елементів 

планування навчального курсу. Комітет має розглянути оцінку потреб та цілі навчання і 

висловити свою думку щодо них. Потім комітет повинен надати висновки щодо 

конкретних тем та складових курсу, потрібних для досягнення цілей навчання. Далі 

комітет має визначити, скільки часу слід відвести в рамках курсу на кожну окрему тему. 

Комітет повинен вирішити, які навчальні завдання та вправи потрібні для досягнення 
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цілей навчального курсу. Нарешті, комітет повинен надати рекомендації щодо 

потенційних викладачів/тренерів цього курсу. 

 

Викладацький склад. Ефективний склад викладачів/тренерів є дуже важливим 

для досягнення успіху навчального курсу. В ідеалі викладачі/тренери повинні бути добре 

обізнаними у питаннях медіації, у тому числі її застосування у судовому провадженні, 

інших темах, які вони висвітлюватимуть, мати чудові викладацькі навички. 

Рекомендується використовувати команди(пари) викладачів/тренерів. Викладачі 

(самостійно чи як частина команди) обов’язково повинні добре розуміти специфічні 

аспекти застосування медіації в судовому провадженні з різних категорій справ. 

Відповідно, бажано утворювати викладацьку команду із тренера-медіатора, який має як 

досвід практичної роботи у сфері медіації, так і досвід тренерської роботи, та судді, який 

обізнаний у питаннях медіації (наприклад, пройшов базову спеціальну підготовку з 

набуття навичок медіатора). Викладачі повинні мати досвід навчання дорослих, а також 

хороші навички презентації та фасилітації. Групові вправи (наприклад, ситуативний аналіз, 

рольова гра, розробка анкет) та звітування про їх виконання є важливими видами 

навчальної роботи. Тому глибокі знання з питань медіації, а також навички фасилітації є 

дуже необхідними. Для цього викладачам/тренерам потрібно мати доступ та 

ознайомитися із нормативно-правовою базою та основними виданнями, присвяченими 

питанням медіації, а також пройти навчання за програмою підготовки викладачів/тренерів 

або мати вищу освіту магістерського рівня. Якщо можливо, викладачам слід зустрітися до 

початку навчального курсу, щоб узгодити зміст своїх частин курсу і тим самим уникнути 

повторів та пропусків, та/або узгодити всі аспекти викладання в парі. Методичний семінар, 

на якому особлива увага буде надаватися застосуванню ефективних навчальних методик, 

що передбачають активну участь дорослих осіб в ході занять, якнайкраще допоможе 

викладачам/тренерам провести ефективний навчальний курс. 

 

Для кожного заняття навчального курсу викладач/тренер, який буде його 

проводити, визначає цілі навчання, готує завдання, матеріали та наочні засоби. У Розділі 2 

цього посібника наведено модулі та рекомендації щодо цілей навчання, вправ, матеріалів і 

наочних засобів для кожного заняття в рамках курсу «Практичне застосування медіації». 

Викладачі/тренери можуть використовувати модулі без змін або адаптувати їх відповідно 

до потреб своїх занять. 

 

Оцінювання навчального курсу. Організатори повинні розробити форму для 

письмового оцінювання учасниками якості та успішності проведеного навчального курсу 

з практичного застосування медіації в судовому провадженні. Результати письмового 

оцінювання міститимуть важливу з точки зору зворотного зв’язку інформацію для 

організаторів та викладачів/тренерів, яка знадобиться їм при плануванні наступного 

навчального курсу. У Розділі 3цього посібника наведено зразок оцінювальної анкети для 

визначення якості змісту й матеріалів навчального курсу, а також роботи викладацького 

складу. 

 

1.3. Використання навчально-методичного посібника 
 

Цей навчальний курс включає в себе лише найважливіші теми, присвячені 

практичному застосуванню медіації в межах судочинства. Слід зауважити, що кожну з 

цих тем, яка подається у формі модуля, можна розширити за допомогою додаткового 

змістовного наповнення та вправ. Представляючи будь-яку з тем, викладач може додати 

щось своє до змістовної частини, залишити поза увагою чи змінити той чи інший 

компонент, виходячи з досвіду й знань, як власних, так і тих, якими володіють слухачі 

навчального курсу. Крім того кожний викладач може адаптувати зміст програми та 
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зазначені в методичних вказівках види навчальної діяльності як до власного стилю 

викладання, так і до потреб учасників (наприклад, якщо група слухачів складається 

виключно із суддів, які розглядають господарські справи, або цивільні справи, або 

здійснюють кримінальне провадження тощо). Також змістовна частина курсу може бути 

оновлена і доповнена відповідно до змін чинного законодавства України у сфері медіації. 

 

Цей посібник має на меті надання змістовного матеріалу для підготовки 

навчального курсу, але в більшості випадків організатори навчального курсу та 

викладачі/тренери можуть адаптувати його з урахуванням знань, ставлення й досвіду 

слухачів. Тож після проведення оцінки потреб, організатори можуть змінити цілі 

навчального курсу, надавши перевагу певним темам і перерозподіливши час, відведений 

темам у рамках програми. Так само викладачі можуть переглянути навчальні цілі кожного 

заняття, змінити матеріали, обрати інший вид навчальної роботи та адаптувати наочні 

засоби таким чином, щоб вони відображали їх викладацький стиль. 

 

Посібник також можна використовувати при підготовці та проведенні тренінгів 

іншої тривалості. Незалежно від тривалості організатори та викладачі мають критично 

проаналізувати матеріали, а потім адаптувати їх відповідно до своїх потреб, зокрема до цілей, 

тривалості тренінгу та аудиторії. 

 

Зміст програм побудовано і викладено відповідно до компетентністного підходу з 

використанням напрацювань Проекту TUNING (Tuning Educational Structuresin Europe) 

«Налаштування освітянських структур в Європі» (http://tuning.unideusto.org/tuningeu). 

Спрямованість на досягнення певних результатів навчання та формування 

компетентностей у слухачів дозволить викладачам/тренерам курсів гнучко 

пристосовувати програми до спільних і індивідуальних потреб членів групи, відповідно 

адаптувати змістовне наповнення та розподіляти навчальний час. 

 

Теми навчального курсу «Практичне застосування медіації», що ввійшли до 

навчальної програми, були визначені на підставі ключових програмних компетентностей1, 

якими повинні володіти судді в означеній сфері: 

 

Загальні 

Управлінська – здатність і готовність здійснювати управління (спрямування) 

процесами збору, аналізу та поширенню інформації стосовно можливості застосування у 

конкретній судовій справі медіації як альтернативного методу вирішення спору. 

Дослідницька – здатність і готовність аналізувати стан та розвиток нормативного 

регулювання та науково-методичних доробок у сфері медіації та її застосування у 

судовому процесі, у тому числі міжнародний досвід. 

Організаційна – здатність і готовність розробляти системи заходів для 

забезпечення належного рівня доступу до правосуддя, інформаційного забезпечення 

сторін у судовому процесі про можливості медіації, сучасний стан та розвиток практики 

застосування медіації в Україні. 
Контрольна – здатність і готовність здійснювати перевірку медіабельності 

судових справ, вести статистичні спостереження. 
Культурологічна – здатність і готовність формувати гідне ставлення до надбань 

національної культури, проявляти толерантність до інших норм та цінностей, 

дотримуватись етичних цінностей при тлумаченні та розповсюдженні інформації щодо 

медіації, прийнятті рішень про рекомендування/передання судових справ на медіацію. 

                                                 
1Компетентності являють собою динамічнепоєднаннязнань, розуміння, навичок, умінь та здатностей. 
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Професійні 

Практичні навички. Здатність збирати, обробляти, аналізувати та 

використовувати інформацію щодо правового регулювання, принципів, процедур, 

методик і етики застосування медіації для вирішення спорів, переданих на судовий 

розгляд, а також щодо конкретного спору. Здатність приймати обґрунтоване рішення 

щодо медіабельності справ. Здатність чітко і зрозуміло проінформувати сторони про 

можливість та правові наслідки застосування медіації, пояснити основні поняття щодо цієї 

процедури. Уміння здійснювати інформативний, ефективний облік справ, в яких 

використовувалася медіація, з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, 

створювати емпіричну базу, узагальнювати та використовувати таку інформацію в своїй 

професійній діяльності. 
Ерудиція в сфері медіації. Володіння основною інформацією про суть, 

принципи, види і етапи медіаційних процедур, основами знань про конфлікт. Розуміння 

можливостей (ефективності) медіації щодо різних сфер суспільних відносин та видів 

конфліктів. Володіння інформацією про нормативно-правове регулювання медіації в 

Україні. 
Комунікаційні навички. Уміння формулювати та презентувати рідною мовою 

сторонам судового процесу інформацію про суть, процедуру, переваги медіації, права 

сторін на вирішення спору альтернативним (мирним) способом, правові наслідки 

звернення до медіації або відмови від неї, правовий статус рішень, прийнятих сторонами 

на медіації. 

Аналіз та синтез. Уміння систематизувати інформацію професійного 

спрямування, у тому числі щодо умов застосування медіації у судовому процесі, 

каталогізувати її та використовувати для ефективного провадження судового процесу, 

визначення медіабельності справ, прийняття та реалізації рішень щодо пропонування 

медіації сторонам (передання справ на медіацію). Здатність виявляти позитивні і негативні 

фактори, що впливають на поширення практики застосування медіації в Україні. 
Оцінка. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у сфері 

застосування медіації у судовому процесі, створювати алгоритми практичного 

застосування медіації. 

 

Технології навчання. 

1. За домінуючими методами та способами навчання: 

освіта дорослих; особистісно-орієнтоване навчання; модульне навчання; кейсове 

навчання; пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, інтерактивні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, виконання практичних вправ). 
2. За організаційними формами: 

індивідуального, колективного, інтегративного навчання. 
3. За орієнтацією педагогічної взаємодії: 

позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці. 

 

Система оцінювання. 

Оцінювання навчальних досягнень слухачів здійснюється за вербальною 

(«зараховано», «незараховано») системою. 

Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. 

Форми контролю: усне та письмове опитування (у тому числі анкетування), 

виконання індивідуальних практичних завдань. 

За результатами навчання за програмою викладач/тренер заповнює щодо кожного 

слухача анкету оцінювання, що містить: 

1) оцінку: 

а) оволодіння слухачем знаннями, вміннями, навичками, передбаченими 

програмою; 
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б) акуратності і своєчасності виконання завдань; 

в) аналітичних здібностей, спроможності оцінювати інформацію; 

г) вміння взаємодіяти з колегами (спроможності вести переговори, працювати в 

команді, працювати під тиском тощо); 

ґ) комунікаційних навичок (навичок складення документів, усного мовлення); 

д) сильних сторін судді (слухача); 

2) рекомендації судді (слухачеві) щодо напрямів самовдосконалення або 

проходження додаткового навчання. 

При оцінюванні набутих знань, умінь та навичок враховується рівень засвоєння 

теоретичного матеріалу, якість виконання практичних завдань та самостійної роботи, 

врахування індивідуальних рекомендацій викладачів/тренерів щодо застосування окремих 

навичок, правильність відповідей при опитуванні та/або тестуванні. 
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ЧАСТИНА 2. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ 
 

Вступ. 
 

Навчальний курс «Практичне застосування медіації» пропонується проводити у 

формі одноденного тренінгу, що вміщує матеріал модулів 1-5 або 6-7 відповідно. 

Враховуючи новизну, специфіку і обсяг матеріалу, що викладається в межах тренінгу, 

рекомендується не перемежовувати заняття з іншими темами, завдяки чому слухачі 

зможуть зосередитись на одній темі і глибше її осягнути, опрацювавши, у тому числі, 

матеріали для самостійної роботи. Розпочинати тренінг бажано з представлення 

викладачів/тренерів і знайомства із слухачами, аналізу потреб/очікувань слухачів, 

ознайомлення з матеріалами.  

 

Навчальний курс «Практичне застосування медіації» є дуже інтерактивним і 

передбачає численні групові види діяльності. Викладачу/тренеру, який буде готувати цей 

навчальний курс, слід виявити гнучкість у використанні часу на кожну з вправ. Хоча 

важливо дотримуватися розкладу, але не менш важливо виділяти на вправи достатньо 

часу для налагодження групової взаємодії та успішного виконання завдань. Тому 

рекомендується, щоб викладач враховував програму та порядок денний тренінгу, що 

наводиться в посібнику, й дотримувався зазначених у ній часових рамок як загального 

орієнтиру для викладання цього навчального курсу. Наведені в програмі тренінгу часові 

рамки є орієнтовними. 

 

Навчальна програма розрахована на аудиторію: 

- кандидатів на посаду судді та суддів, які вперше ознайомлюються з 

процедурою медіації(модулі 1-5) – Частина 1. 

та 

- суддів, які обізнані із медіацією і мають знання, уміння та навички 

застосування медіації (модулі 6-7) – Частина 2. 

Враховуючи, що при включенні до навчального плану Національної школи суддів 

України навчального курсу із практичного застосування медіації, фактично може 

виникнути ситуація, за якої частина кандидатів на посаду судді та/або суддів вже має 

документально підтверджені знання і навички з медіації, а для інших така інформація буде 

абсолютно новою, програму курсів пропонується розробляти з урахуванням саме 

означеного критерію, а не відповідно до статусу слухачів або інших критеріїв. 

Навчальна програма складається з 7 модулів. 

 

1. Частинапрограми навчального курсу із практичного застосування медіації 

для кандидатів на посаду судді та суддів України, які вперше ознайомлюються з 

процедурою медіації. 

На першому етапі навчання суддям необхідно надати знання про поняття, 

принципи та етапи медіації, її відмінності від судового процесу та процесу переговорів, 

про етику медіатора, надати інформацію про правове регулювання медіації в Україні та 

міжнародно-правові акти, що торкаються медіації, про осіб та організації, які надають 

послуги з медіації, до яких можуть звернутися сторони або бути передані справи, що 

знаходяться у судовому провадженні. Такий блок інформації вимагає виділення не менше 

2 годин навчального часу. 
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Зважаючи на те, що практика дозволяє підвищити рівень засвоєння знань та 

допомагає набути навички їх ефективного застосування, пропонується виділити не менше 

1,5 години навчального часу на практичне відпрацювання суддями навичок визначення 

медіабельності справ та форм/процедур пропонування/передавання справ на медіацію. 

Практичне навчання може відбуватися, у тому числі, за методом кейсів. 

Враховуючи особливості навчання дорослих, варто виділити близько 0,25 години 

навчального часу для відповідей на запитання суддів до викладачів/тренерів курсу. Цей 

час може бути збільшений відповідно до потреб навчальної групи або окремих слухачів, у 

тому числі за рахунок проведення індивідуальних консультації протягом часу, 

відведеного для самостійної роботи. 

У підсумку навчання за цією частиною програми може тривати не менше 4 годин 

аудиторного навчального часу та може бути доповнене методичними матеріалами для 

самостійного опрацювання (обсягом до 11 годин самостійної роботи). Разом навчальний 

час курсу складає 0,5 кредиту ЄКТС: 4 академічних годин аудиторної роботи та 11 

академічних годин самостійної роботи відповідно. 

Така схема частини програми може бути застосована і під час підвищення 

кваліфікації суддями, які раніше не отримували знань щодо медіації. 

За можливості, бажано збільшити час практичного відпрацювання слухачами 

навичок визначення медіабельності справ та форм/процедур пропонування/передавання 

справ на медіацію та/або час опрацювання теоретичного матеріалу на 2 години. Це 

покращить засвоюваність великого обсягу нового теоретичного матеріалу, чому 

сприятиме виконання практичних вправ та розгляд навчальних кейсів. Також збільшення 

аудиторного навчального часу дозволить приділити більше уваги аналізу медіабельності 

справ різних категорій складності із власного професійного досвіду слухачів у розгляді 

справ або наданні правової допомоги. Використання у навчанні власного досвіду осіб, які 

навчаються, додає навчанню емоційного забарвлення, що сприяє кращому засвоєнню 

навчального матеріалу.  

 

Модуль 1. Конфлікт і правосуддя (45хв.). 

Поняття і причини конфлікту як соціального явища. Способи поведінки у конфлікті. 

Ескалація конфлікту. Негативний та позитивний вплив конфлікту. Емоції у конфлікті. 

Поняття «позиція», «інтерес», «потреба». Співвідношення понять «правда», «істина», 

«справедливість». Мета правосуддя. Судочинство як процесуальна форма правосуддя. Запит 

сторін до суду (очікування сторін). Фактори, що впливають на прийняття сталих рішень щодо 

вирішення конфлікту. 

 

Модуль 2. Медіація та медіатор (45хв.). 

Поняття медіації. Принципи медіації (добровільність; рівність, активність і 

самовизначення сторін; незалежність, нейтральність та толерантність медіатора; 

конфіденційність інформації щодо медіації). Правила медіації. Етапи медіації. Тривалість 

медіаційної процедури. Відмінності медіації від переговорів і судового процесу. Поняття 

«медіатор». Функції медіатора та вимоги до нього. Навички та етика медіатора. Участь у 

медіації адвоката, спеціаліста/експерта, інших осіб. Особливості участі неповнолітніх у 

медіації. Сфери застосування медіації. 

 

Модуль 3. Правове регулювання медіації (30хв.). 

Правові підстави та умови застосування медіації в судовому процесі. Договір про 

проведення медіації. Особливості оплати послуг медіатора. Судові витрати при 

застосуванні медіації. Юридичне оформлення рішень, прийнятих сторонами за 

результатами медіації. Правові наслідки застосування медіації або відмови від неї у 
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судовому процесі. Міжнародно-правові акти з питань медіації. Актуальні питання 

розвитку правового регулювання медіації в Україні. 

 

Модуль 4. Практичні питання застосування медіації у судовому проваджені 

(30хв.). 

Підходи до вирішення конфлікту. Визначення медіабельності конфлікту. 

Процесуальні аспекти участі сторін у медіації. Межі судового розгляду та зміст медіації. 

Сталість і виконуваність рішень, прийнятих сторонами за результатами медіації. 

Презентація медіації сторонам та заохочення (мотивування) їх до участі у медіації. 

Надання консультацій та проведення спеціальних інформаційних заходів з питань 

медіації. 

 

Модуль 5. Практикум (1год. 30 хв.). 

Анкетування (опитування) слухачів з метою контролю набутих ними знань. 

Виконання індивідуальних та групових вправ на закріплення знань, отриманих 

протягом вивчення курсу, планується викладачем/тренером з урахуванням індивідуальних 

потреб слухачів та динаміки роботи групи. З метою використання емоційної пам’яті 

слухачів деякі практичні вправи можуть передувати викладу теоретичного матеріалу, 

навчальний час модулю розподілений протягом всього тренінгу. Конкретні кейси та 

вправи обираються викладачем/тренером самостійно з урахуванням необхідності 

збалансованого формування розуміння та навичок використання набутих слухачами 

знань. 

Рекомендується звернути особливу увагу на тренування навичок слухачів у 

визначенні медіабельності справ на кейсах, матеріалах Єдиного державного реєстру 

судових рішень, фабулах справ, у розгляді яких безпосередньо брали участі слухачі. 

Також вартим особливої уваги є формування кожним слухачем власного плану 

(алгоритму) та формулювань, які він планує використовувати у своїй професійній 

діяльності. При цьому слід надавати слухачу можливість як виявити власний творчий 

потенціал, так і почути думки колег, рекомендації викладача/тренера, провести спільний 

аналіз в групі з метою забезпечення якості підготовки слухачів до професійної діяльності 

у сфері пропонування/передання справ на медіацію. 

Відповіді на запитання слухачів. 
 

 

2.Частина програми навчального курсу із практичного застосування медіації 

для суддів, які обізнані із медіацією і мають знання, уміння та навички застосування 

медіації. 

На цьому етапі навчання за програмою варто розпочати з короткого огляду 

теоретичних положень про поняття, принципи, етапи медіації та її відмінності від інших 

способів вирішення конфліктів (спорів), огляду змін нормативно-правової бази (за 

наявності) – від 1 до 2 години навчального часу. 

Після того варто приділити більше уваги обговоренню досвіду суддів-слухачів 

програми щодо інформування сторін про медіацію, пропонування медіації та/або 

передавання справ на медіацію. Метою такого обговорення є як акумулювання та 

поширення позитивного досвіду, так і виявлення проблем, з якими зіткнулися судді на 

практиці, пошук шляхів їх подолання та попередження. Таке обговорення може 

відбуватися у формі круглого столу або фасилітації, на нього варто виділити більшу 

частину навчального часу (до 2 годин). 

До проведення круглого столу може бути проведено письмове опитування 

(анкетування) суддів щодо питань, винесених на обговорення, що надасть 

викладачам/тренерам курсу можливість більш індивідуально та ефективно відреагувати на 
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запити слухачів, скерувати обговорення. Таке опитування може бути доволі широким та 

детальним і потребувати до 1 години навчального часу. 

Наприкінці обговорення відповідно до його результатів варто виробити 

рекомендації, які стануть частиною методичних матеріалів курсу (цей процес може бути 

побудований за методом виконання практичних вправ у малих групах з подальшою 

презентацією на загал і рейтингуванням найкращих рекомендацій). 

Рекомендована загальна цієї частини навчальної програми – не менше 4 годин 

аудиторного навчального часу та до 3,5 годин самостійної роботи, що складає 0,25 

кредиту ЄКТС. 

 

Модуль 6. Актуалізація знань щодо медіації (2 год.). 

Оголошення узагальнених результатів попереднього опитування та узгодження 

(пріоритизація) питань порядку денного тренінгу 1 . Огляд теоретичних положень про 

поняття, принципи, етапи медіації та її відмінності від інших способів вирішення 

конфліктів (спорів), інших питань за змістом модулів 1-4, що викликали запитання у 

слухачів і потребують глибшого висвітлення. Огляд змін нормативно-правової бази 

регулювання медіації в Україні (за наявності). Огляд стану сфери медіації в інших країнах.  

 

Модуль 7. Обмін досвідом та вироблення рекомендацій (2 год.). 

Груповий аналіз наявних позитивних і негативних факторів, що впливають на 

поширення практики застосування медіації в Україні. Обмін досвідом суддів-слухачів 

програми щодо інформування сторін про медіацію, пропонування медіації та/або 

передавання справ на медіацію з метою акумулювання та поширення позитивного досвіду, 

а також виявлення проблем, з якими зіткнулися судді на практиці, пошук шляхів їх 

подолання та попередження (у форматі круглого столу або фасилітації). 

 

 

При розгляді питання визначення медіабельності справ в межах обох програм 

викладачами/тренерами може надаватись слухачам загальна інформація з основ психології 

та конфліктології, що може бути використана під час прийняття суддями рішення про 

пропонування сторонам звернутися до медіації або про передання справи на медіацію. 

 

  

                                                 
1- Доцільно напередодні тренінгу провести письмове (анкетування) або усне опитування суддів  щодо 

залишкових знань з теоретичних питань основ конфліктології і медіації, що є змістом модулів 1-4 цієї 

програми, а також щодо очікувань слухачів від участі у тренінгу. Результати такого опитування допоможуть 

виявити питання, що викликали труднощі з відповіддю або додаткові запитання у слухачів та потребують 

глибшого висвітлення викладачем/тренером під час модулю 6. 
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2.1. Навчання тривалістю 4 години 
 

 

Порядок денний навчання 
для кандидатів на посаду судді та суддів України, 

які вперше ознайомлюються з процедурою медіації 

тривалість навчання – 4 години 

 

10:00 – 10:30 Привітання. 

Представлення викладачів. 

Огляд програми. 

Запитання та очікування слухачів. 

Проведення попередньої оцінки потреб аудиторії (якщо ця оцінка не була 

зроблена у формі попереднього анкетування). 

Знайомство. 

10:30 – 11:00 Вступ. Модуль 1. Конфлікт і правосуддя. 

11:00 – 11:30 Модуль 2. Медіація та медіатор. 

11:30 – 12:00 Модуль 3. Правове регулювання медіації. 

12:00 – 12:30 ПЕРЕРВА 

12:30 – 12:50 Модуль 4. Практичні питання застосування медіації у судовому 

проваджені.. 

12:50 – 14:00 Модуль 5. Практикум. 

14:00 – 14:30 Завершення тренінгу. 

Заповнення оцінювальних анкет. Вручення сертифікатів. 

 

 

Порядок денний навчання 
для суддів, які обізнані із медіацією і мають 

знання, уміння та навички застосування медіації 
тривалість навчання –4 години 

 

10:00 – 10:30 Привітання. 

Представлення викладачів. 

Огляд програми. 

Запитання та очікування учасників. 

Проведення попередньої оцінки потреб аудиторії (якщо ця оцінка не була 

зроблена у формі попереднього опитування/анкетування). 

Знайомство учасників. 

10:30 – 12:00 Актуалізація знань щодо медіації 

12:00 – 12:30 ПЕРЕРВА 

12:30 – 14:00 Обмін досвідом та вироблення рекомендацій 

14:00 – 14:30 Завершення тренінгу. 

Заповнення оцінювальних анкет. Вручення сертифікатів. 
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ЧАСТИНА 3. 

КОНСПЕКТ ЗАННЯТЯ 
 

 

Вступ 
 

Тут наводяться вказівки щодо методики викладання матеріалу тренінгу. 

Навчальні модулі описано в такому ж порядку, в якому їх подано в програмі курсу. Сам 

конспект заняття розділено на два стовпчики. Стосовно кожної теми в правому стовпчику 

наведено змістовну частину матеріалу, який має бути представлений викладачем/тренером. 

Лівий стовпчик містить вказівки викладачеві/тренеру та слухачам щодо методів роботи з 

цим матеріалом. Вказівки також стосуються слайдів, які пов’язані з відповідними темами. 

 

3.1. Привітання та загальний огляд програми тренінгу (до 30 хв.) 
 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Слухачам пропонують сісти у 

спільному колі без столів. Більшу 

частину навчального часу слухачі, 

зазвичай, беруть участь у вправах, 

дискусіях тощо, не підводячись зі 

свого місця, сидячи (якщо відсутня 

необхідність використання фліп-

чарту), у спільному колі (малій групі). 

При цьому викладачі/тренери 

знаходяться у цьому ж спільному колі. 

Таким чином забезпечується 

можливість вільного руху, залучення 

в навчальний процес всіх слухачів 

рівною мірою. 

 

Зробіть загальний огляд програми. 

Зверніть увагу слухачів на основні 

моменти програми заходу.(Програма 

видається окремо при реєстрації або 

вшивається в робочий зошит слухача) 

 

 

 

 

Дивіться також про результати 

навчання у розділі 2.2. 

Вступне слово викладачів/тренерів. 

 

Загальний огляд програми слід робити в такій 

послідовності. 

 

А. Організаційні питання.  

Детальна інформація щодо харчування, 

розташування інших приміщень для занять, 

використання роздаткових матеріалів, 

посібників тощо. Стисла характеристика 

основних пунктів програми (початок, перерви, 

закінчення). Правила роботи групи як от 

вимкнення мобільних телефонів, говорити по 

черзі тощо. 

 

Б. Представлення викладачів/тренерів. 

Надайте більше інформації про Вашу 

кваліфікацію, досвід тощо. 

 

В. Ознайомлення з навчальними методами, 

які використовуватимуться в ході тренінгу: 

міні-лекція, слайди, дискусія, робота в групах, 

анкети, ситуативні вправи, рольові ігри, 

презентації, відеозаписи. 

 

Г. Огляд цілей тренінгу. 

В результаті опанування цієї програми слухачі 

зможуть: 

 аналізувати конфлікт (спір) з точки зору 

його медіабельності (можливості 

вирішення за допомогою медіації); 

 вибирати найбільш ефективні шляхи, 

методи та способи урегулювання та 
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розв’язання конкретного конфлікту 

(спору); 

 пропонувати сторонам конфлікту (спору) 

участь у медіації як один із заходів, 

покликаних забезпечити людині вільний 

доступ до правосуддя, та передавати 

справи на медіацію; 

 відтворювати та пояснювати визначення 

основних понять в сфері медіації; 

 чітко і зрозуміло інформувати сторони 

про можливість, процедуру та правові 

наслідки застосування медіації, проводити 

спеціальні інформаційні заходи з питань 

медіації; 

 здійснювати облік справ, в яких 

використовувалася медіація. 

Надайте слухачам можливість 

представитися. 

 

Варіант знайомства, який буде 

використано, обирає викладач/тренер 

відповідно до ситуації – наявного 

часу, кількості слухачів та їх складу 

(наприклад, всі учасники з одного й 

того самого суду й тому добре знають 

один одного, або учасники з різних 

судів, які мало знають один одного 

або й взагалі не знайомі між собою). 

 

Знайомство №1 дозволить по його 

завершенні провести обговорення 

щодо того, як люди сприймають один 

одного, на підставі яких факторів 

роблять висновки, як формуються 

упередження, «передбачення»,  

«ярлики» тощо. 

 

Якщо дозволяє час, запишіть 

очікування та сподівання слухачів на 

фліп-чарті, дошці чи стікерах, щоб 

можна було звертатися до них під час 

тренінгу. Можна занотувати не тільки 

очікування, а й побоювання слухачів, 

а також, що допоможе їм подолати 

побоювання і досягти очікуваного. 

Можна занотувати очікування і 

внесок, який слухачі готові зробити 

для успішного проведення тренінгу 

(наприклад, поділитися своїм 

досвідом, задавати запитання). 

 

Можна використати форми інтерв’ю, 

Представлення слухачів. Їх очікування від 

тренінгу. 

 

Залежно від кількості слухачів, пропонуються 

такі варіанти: 

 

Варіант №1 (будь-яка кількість слухачів). 

Попросіть всіх записати, не показуючи іншим, 

три короткі речі про себе на будь яку тему, дві з 

яких правдиві, а третя – тільки схожа на правду 

( в довільному порядку), бажано те, про що 

присутні (або більшість з них) не знають. 

Наприклад: 

1) Я люблю кавун – правда. 

2) Я ніколи не була у Львові – неправда. 

3) У мене є папуга – правда. 

Всі слухачі встають і протягом 5-10 хвилин 

(чим більше учасників, тим довше) рухаються 

всередині кола в будь-якому напрямку за 

бажанням (хаотично), обирають собі на 

власний розсуд когось у пару та називають 

йому (їй) записане, не зазначаючи, чи це 

правда. Завдання напарника – здогадатися, що є 

неправдою. Потім ролі в парі змінюються. 

Задача слухачів – попрацювати в якомога 

більшій кількості пар. По завершенню всі 

сідають в коло і ведучий запитує, кому в 

скількох парах вдалося попрацювати, скільки 

«неправд» вгадати, як часто напарники 

вгадували їх «неправду». 

 

Варіант №2 (слухачів не більше 16 осіб).  

Знайомство парами за формою, наведеною у 

розділі 4.1.2. цього посібника. 

 

Варіант №3 (учасників 17 – 25 осіб). 
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наведені у розділі 4.1. цього 

посібника. 

Послідовне знайомство, відповідаючи на 

запитання викладача або на запитання, 

виведені на екран або записані на фліпчарті (з 

розрахунку 1 хвилина на кожного слухача). 

 

Варіант №4 (слухачів понад 25 осіб). 

Знайомство в групах. Один слухач представляє 

групу і озвучує очікування членів своєї 

команди. Для поділу на групи можна 

використати швидке коло відповідей на 

запитання, наприклад: «З яким природнім 

явищем Ви себе сьогодні асоціюєте?», – 

слухачі об’єднуються в групи за схожістю 

природних явищ (хмари, вітри, дощі, сонячні 

тощо). Відповіді на таке запитання також 

нададуть викладачу/тренеру можливість 

оцінити атмосферу в групі та емоційний стан 

слухачів, їх налаштованість на навчання. При 

роботі в групі може бути використана форма із 

розділу 4.1.1. цього посібника: кожен учасник 

заповнює форму протягом  2 хвилин, група 

обирає спікера, який узагальнює напрацювання 

членів групи і представляє її аудиторії. В 

цілому на роботу в групі витрачається до 7 

хвилин, а на представлення результатів такої 

роботи – до 2 хвилин.  

Об’єднайте слухачів у групи. Дайте 

кожній групі окреме завдання для 

того, щоб слухачі розпочали 

взаємодію між собою. Кожна група 

має знайти консенсус і обрати 

доповідача, який представить всім її 

висновки. 

Метою вправи є зосередження слухачів 

на засадах правосуддя і напрацювання 

спільного бачення місця і ролі медіації 

у виконанні його завдань. 

Для цього після представлення 

доповідачами результатів роботи груп 

проводиться коротке спільне 

обговорення представлених 

висновків. 

Завдання для команд: 

 

1. Завершіть розпочате висловлення: 

- «Критеріями ефективного доступу до 

правосуддя є …» 

2. Завершіть розпочате висловлення: 

- «Метою правосуддя є …» 

(інше, за рішенням викладача). 
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Робота за модулями навчальної програми. 
 

Модуль1. Конфлікт і правосуддя (до 45 хв.) 

 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Слайди 1–9 

Проведіть з усіма слухачами одночасно 

вправу «Пограбування магазину», описану 

в розділі 5.3.3. 

 

Слайди 10-13 

Ці слайди використайте для візуалізації і 

закріплення матеріалу щодо відмінностей у 

сприйнятті інформації різними людьми. 

 

Слайд 14 

Обговоріть формування упереджень. 

 

Слайд 15 

Проведіть інтерактивний аналіз ілюстрації 

щодо розуміння понять «рівність» і 

«справедливість» та їх співвідношення із 

рівнем задоволеності потреб особи. 

 

Слайди 16-18 

Обговоріть із слухачами поняття 

«конфлікт», його сигнали та причини. 

 

Слайди 19-21 

Зверніть увагу слухачів на наявні способи 

ставлення до конфлікту, їх вплив на 

вирішення конфлікту. 

 

Проведіть вправу «Негативний і 

позитивний вплив конфлікту», описану в 

розділі 5.3.1. цього посібника. Наприкінці 

вправи використайте слайди 22-23. 

 

Слайди 24-26 

За допомогою цих слайдів зверніть увагу 

слухачів на особливості медіаційного 

підходу до вирішення конфліктів, його 

сутність. 

 

Проведіть вправу «Позиції – інтереси – 

потреби», описану в розділі 5.3.2. цього 

посібника. 

 

Слайди 29-30 ілюструють особливості 

Під час цього заняття слухачі ознайомляться 

із: 

- поняттям і причинами конфлікту, як 

соціального явища; 

- способами поведінки у конфлікті; 
- рівнями ескалації конфлікту; 
- негативним та позитивним впливом 

конфлікту; 
- емоціями у конфлікті; 

- поняттям «позиція», «інтерес», 

«потреба»; 
- співвідношенням понять «правда», 

«істина», «справедливість»; 

- факторами, що впливають на прийняття 

сталих рішень щодо вирішення 

конфлікту. 

 

Під час заняття розглядаються також 

питання мети правосуддя, судочинства як 

процесуальної форми правосуддя, запиту 

сторін (їх очікувань) щодо судового 

розгляду, співвідношення цих мети, форми і 

очікувань із медіацією як процедурою, що 

сприяє підвищенню ефективності доступу до 

правосуддя. 
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медіаційного підходу, що дозволяють 

ефективно вирішувати конфлікти. 

 

Слайди 31-35 використайте для ілюстрації 

місця медіації у переліку стратегій 

вирішення конфліктів відповідно до 

ступеня ескалації конфлікту. 

 

Завершіть модуль повторенням критеріїв 

ефективності доступу до правосуддя, мети 

правосуддя та співставте мету правосуддя і 

мету медіації. 

 

Модуль 2. Медіація та медіатор (до 45 хв.) 

 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Слайди 36-67 

Послідовно використовуйте ці слайди для 

викладу, пояснення змісту цього модулю. 

 

Враховуючи великий обсяг і новизну 

матеріалу, не поспішайте, підтримуйте 

інтерактивний зв'язок із слухачами, 

перепитуйте слухачів щодо розуміння і 

засвоєння ними матеріалу, що 

викладається. 

 

Ефективними ілюстраціями змісту цього 

модулю можуть бути також приклади із 

практичної діяльності викладача-медіатора 

та/або його колег. При цьому для 

дотримання принципу конфіденційності 

важливо особливо підкреслювати 

наявність дозволу на поширення 

знеособленої інформації про конфлікт від 

його сторін та/або колег тренера, а також 

погодити із слухачами непоширення 

деталей кейсів за межі навчальної 

аудиторії. 

 

Слайд 69 

Також важливо подякувати тим особа, 

напрацювання яких використані під час 

формування матеріалів цього навчального 

курсу. 

Під час цього заняття слухачі ознайомляться 

із: 

- поняттям медіації; 

- принципами медіації (добровільність; 

рівність, активність і самовизначення 

сторін; незалежність, нейтральність та 

толерантність медіатора; 

конфіденційність інформації щодо 

медіації);  

- правилами медіації; 

- етапами медіації; 

- тривалістю медіаційної процедури; 

- відмінностями медіації від переговорів 

і судового процесу; 

- поняттям «медіатор»; 

- функціями медіатора та вимогами до 

нього; 

- етикою медіатора;  

- можливостями участі у медіації 

адвоката, спеціаліста/експерта, інших 

осіб;  

- особливостями участі неповнолітніх у 

медіації; 

- сферами застосування медіації. 
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Модуль 3. Правове регулювання медіації (до 30 хв.) 

 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Змістовна частина цього модулю може 

оновлюватися щодо кожного нового 

періоду викладання курсу відповідно до 

змін чинного законодавства України та 

міжнародних норм. 

 

Зміст цього модулю може бути істотно 

скорегований відповідно до спеціалізації 

слухачів (кримінальна, господарська, 

цивільна, сімейна, адміністративний 

процес, провадження щодо 

адміністративних правопорушень тощо). 

 

Слайд 68 

Використовуючи цей слайд, перелік 

посилань, розміщений у розділі 4.3.2. цього 

посібника та тексти (у тому числі витяги) 

нормативно-правових документів, наведені 

у розділі 4.3 посібника, проінформуйте 

присутніх про правові основи, міжнародні 

стандарти та етичні принципи 

застосування медіації. 

 

Особливу увагу приділіть юридичному 

оформленню правовідносин медіатора і 

сторін конфлікту (спору), рішень сторін за 

результатами медіації, особливостям та 

правовим наслідкам застосування медіації 

в судовому провадженні, а також 

дотриманню при цьому принципів медіації. 

 

Запросіть слухачів до обговорення 

змістовних питань цього модулю, 

визначення можливостей, пересторог і/або 

необхідності законодавчого врегулювання 

окремих питань застосування медіації в 

Україні. 

Під час цього заняття слухачі ознайомляться 

із: 

- правовими підставами та умовами 

застосування медіації в судовому 

процесі; 

- договором про проведення медіації; 

- особливостями оплати послуг 

медіатора; 

- судовими витратами при застосуванні 

медіації; 

- юридичним оформленням рішень, 

прийнятих сторонами за результатами 

медіації; 

- правовими наслідками застосування 

медіації або відмови від неї у судовому 

процесі; 

- міжнародно-правовими актами з питань 

медіації; 

- актуальними питаннями розвитку 

правового регулювання медіації в 

Україні. 
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Модуль 4. Практичні питання застосування медіації у судовому 

проваджені (до 30 хв.) 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Запропонуйте присутнім пригадати про 

різні підходи до вирішення конфліктів, 

критерії медіабельності конфліктів 

(спорів), сфери застосування медіації. 

Коротко занотуйте ці спогади на фліп-

чарті. 

Нагадайте про відмінність між межами 

судового розгляду та формуванням кола 

питань, що обговорюються на медіації. Як 

візуалізацію на фліп-чарті можна 

використати графічне зображення 

принципу «розширення пирога». 

Запросіть слухачів назвати та запишіть на 

фліп-чарті критерії сталості і 

виконуваності рішень, прийнятих 

сторонами на медіації. 

Об’єднайте учасників в малі групи (бажано 

об’єднувати суддів однієї спеціалізації або 

однієї судової ланки) та запропонуйте їм 

визначити методом мозкового штурму: 

1) перелік потреб сторін, що можуть бути 

задоволені шляхом медіації і можуть 

мотивувати сторони до її застосування, 

2) перелік бажаних суб’єктів (наприклад, 

судді, працівники суду, адвокати, 

медіатори тощо) та механізми надання 

консультацій і проведення спеціальних 

інформаційних заходів з питань медіації 

для сторін конфліктів (спорів), що 

розглядаються судами, 

3) перелік потреб цих суб’єктів, що можуть 

бути задоволені через їх активну і 

сумлінну участь у поширенні культури 

застосування мирних способів вирішення 

конфліктів (спорів). 

Обговоріть напрацювання малих груп у 

спільному колі. На таку роботу необхідно 

близько 15 хвилин. 

Слайд 70 

Проінформуйте слухачів про способи 

пошуку медіаторів в Україні, про 

відповідні ресурси, про принципи 

публікації інформації про медіатора та про 

критерії вибору медіатора для певної 

справи. 

Під час цього заняття слухачі ознайомляться 

із: 

 підходами до вирішення конфлікту; 

 визначенням медіабельності 

конфлікту; 

 процесуальними аспектами участі 

сторін у медіації; 

 співвідношенням між межами 

судового розгляду та змістом 

медіації; 

 критеріями сталості і виконуваності 

рішень, прийнятих сторонами за 

результатами медіації; 

 презентацією медіації сторонам та 

заохоченням (мотивування) їх до 

участі у медіації; 

 наданням консультацій та 

проведенням спеціальних 

інформаційних заходів з питань 

медіації. 
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Модуль 5. Практикум (до 1 год. 30 хв.) 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Запропонуйте слухачам поділитися 

фабулами справ, про які вони мають 

відомості, з метою визначення 

медіабельності таких справ. 

Якщо жоден із слухачів не зголоситься 

запропонувати фабулу справи для 

обговорення, запропонуйте слухачам 

проаналізувати кілька завчасно підібраних 

вами із Єдиного державного реєстру 

судових рішень фабул справ. 

Слайди використовуйте як підказку 

щодо критеріїв та алгоритму аналізу 

справи на медіабельність. 

Щодо справ, які будуть визнані групою 

медіабельними, запропонуйте слухачам 

сформулювати письмово, а потім по черзі 

виголосити повідомлення/рекомендацію 

для сторін про можливість і правові 

наслідки застосування медіації та/або 

відмови від неї, принципи медіації, права і 

обов’язки сторін та інших учасників 

медіації. 

За наслідками обговорення промов зберіть 

«пам’ятку» про те, на що слід звертати 

увагу при формуванні таких повідомлень, 

занотуйте найбільш вдалі з точки зору 

групи фрази.  

Якщо слухачів більше 15, таку пам’ятку 

вони можуть сформувати у малих групах 

та презентувати у спільному колі. 

Довідайтесь у учасників, чи належна увага, 

на їх думку, приділена Вами питанням 

програми, чи не залишилось у них 

запитань. 

Подякуйте групу за роботу. 

Зверніть увагу на можливість отримати 

додаткові знання за наведеними у 

методичних матеріалах посиланнями. 

Зауважте важливість ведення статистичних 

спостережень для напрацювання 

ефективних моделей запровадження 

медіації в Україні та забезпечення вільного 

доступу людини до правосуддя, 

вмотивуйте слухачів здійснювати такі 

спостереження у своїй практиці. 

Анкетування (опитування) слухачів з 

метою контролю набутих ними знань. 

Виконання індивідуальних та групових 

вправ на закріплення знань, отриманих 

протягом вивчення курсу, планується 

викладачем/тренером з урахуванням 

індивідуальних потреб слухачів та 

динаміки роботи групи. З метою 

використання емоційної пам’яті слухачів 

деякі практичні вправи можуть передувати 

викладу теоретичного матеріалу, 

навчальний час модулю розподілений 

протягом всього тренінгу. Конкретні кейси 

та вправи обираються 

викладачем/тренером самостійно з 

урахуванням необхідності збалансованого 

формування розуміння та навичок 

використання набутих слухачами знань. 

Рекомендується звернути особливу увагу 

на тренування навичок слухачів у 

визначенні медіабельності справ на кейсах, 

матеріалах Єдиного державного реєстру 

судових рішень, фабулах справ, у розгляді 

яких безпосередньо брали участі слухачі. 

Також вартим особливої уваги є 

формування кожним слухачем власного 

плану (алгоритму) та формулювань, які він 

планує використовувати у своїй 

професійній діяльності. При цьому слід 

надавати слухачу можливість як виявити 

власний творчий потенціал, так і почути 

думки колег, рекомендації 

викладача/тренера, провести спільний 

аналіз в групі з метою забезпечення якості 

підготовки слухачів до професійної 

діяльності у сфері пропонування/передання 

справ на медіацію. 

Відповіді на запитання слухачів. 
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Аналіз роботи, виконаної на тренінгу (до 30 хв.) 

Методичні вказівки Зміст обговорення 

Викладач/тренер наголошує на часовому 

обмеженні для кожної відповіді, якого 

повинні дотримуватися всі учасники: до 1 

хвилини. 

 

Після підведення підсумків слід роздати 

учасникам оцінювальну анкету для 

анонімного опитування. 

 

Кожен учасник по черзі відповідає на 

запитання: 

 

1. Чи справдилися Ваші очікування щодо 

тренінгу? 

2. Що допомагало/заважало досягненню 

очікуваного? 

3. Що вам сподобалося понад усе під час 

заняття? 

4. Яку нову корисну інформацію ви 

дізналися?  

5. Що ви запровадите в своєму суді, коли 

повернетеся після тренінгу? (Зазначте 

щось одне) 

6. Що на вашу думку слід було б 

поліпшити в процесі проведення тренінгу? 

 

Якщо учасників більше 25, опитування 

можна провести письмово, роздавши 

форми інтерв’ю та узагальнивши їх 

результати. 

 

Модуль 6. Актуалізація знань щодо медіації (2 год.) 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Доцільно напередодні тренінгу провести 

письмове (анкетування) або усне 

опитування суддів щодо залишкових знань 

з теоретичних питань основ конфліктології 

і медіації, що є змістом модулів 1-4 цієї 

програми, а також щодо очікувань слухачів 

від участі у тренінгу. Результати такого 

опитування допоможуть виявити питання, 

що викликали труднощі з відповіддю або 

додаткові запитання у слухачів та 

потребують глибшого висвітлення 

викладачем/тренером під час модулю 6. 

Оголосіть в групі узагальнені результати 

опитування. Узгодьте з групою 

запропонований Вами порядок денний, 

визначивши найбільш актуальні для 

слухачів питання, що потребують 

опрацювання. Довідайтеся, чи 

застосовували слухачі медіацію в судовому 

провадженні особисто або чи направляли 

Оголошення узагальнених результатів 

попереднього опитування та узгодження 

(пріоритизація) питань порядку денного 

тренінгу. Огляд теоретичних положень про 

поняття, принципи, етапи медіації та її 

відмінності від інших способів вирішення 

конфліктів (спорів), інших питань за 

змістом модулів 1-4, що викликали 

запитання у слухачів і потребують 

глибшого висвітлення. Огляд змін 

нормативно-правової бази регулювання 

медіації в Україні (за наявності). Огляд 

стану сфери медіації в інших країнах. 
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справи до іншого судді. 

У випадку виникнення труднощів з 

відтворенням певних теоретичних 

постулатів скористайтеся слайдами для 

відновлення знань слухачів з цих питань. 

Використовуйте приклади із практики та 

слайди із загальної презентації відповідно 

до потреб слухачів. 

Якщо окремі слухачі виявляють високий 

рівень знань, запропонуйте їм пояснити 

колегам проблемні питання. 

У разі наявності змін у правовому 

регулюванні медіації протягом часу від 

періоду попереднього навчання слухачів, 

зробіть огляд новел законодавства. 

Надайте групі інформацію щодо стану 

сфери медіації в інших країнах, сучасних 

трендів, тенденцій. 

 

Модуль 7. Обмін досвідом та вироблення рекомендацій (2 год.) 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Обговоріть із учасниками можливі 

причини, які призвели до «забування» або 

неправильного розуміння певного 

теоретичного матеріалу щодо медіації. 

Методом «мозкового штурму» зберіть  

інформацію про досвід слухачів щодо 

застосування медіації у судовому 

провадженні. 

Обговоріть з учасниками отримані 

відомості, згрупуйте і актуалізуйте 

досягнення/проблеми та визначте 3-5 

ключових питань для подальшого 

обговорення. 

Залежно від кількості слухачів і часу 

проведення тренінгу визначте регламент 

для обговорення в форматі круглого столу. 

При обранні формату фасилітації 

об’єднайте слухачів в групи для 

детального опрацювання шляхів 

поширення позитивного досвіду та 

вирішення проблемних питань, визначте 

регламент роботи груп. 

Рекомендуйте групам занотувати коротко 

свої напрацювання на фліп-чарті та обрати 

доповідача для їх презентації у загальному 

Груповий аналіз наявних позитивних і 

негативних факторів, що впливають на 

поширення практики застосування медіації 

в Україні. Обмін досвідом суддів-слухачів 

програми щодо інформування сторін про 

медіацію, пропонування медіації та/або 

передавання справ на медіацію з метою 

акумулювання та поширення позитивного 

досвіду, а також виявлення проблем, з 

якими зіткнулися судді на практиці, пошук 

шляхів їх подолання та попередження (у 

форматі круглого столу або фасилітації). 
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колі. 

У спільному колі напрацюйте кілька 

практичних рекомендацій щодо 

конкретних дій, які слід вчинити для 

практичної реалізації напрацювань групи, 

та ініціаторів таких дій. 

Домовтеся про формат моніторингу 

реалізації виробленого групою плану дій, 

відкорегуйте форму статистичного 

спостереження, організуйте обмін 

контактними даними (за згодою слухачів) 

тощо. 

 

Аналіз роботи, виконаної на тренінгу (до 30 хвилин) 

Методичні вказівки Зміст обговорення 

Викладач/тренер наголошує на часовому 

обмеженні для кожної відповіді, якого 

повинні дотримуватися всі учасники: до 1 

хвилини. 

 

Після підведення підсумків слід роздати 

учасникам оцінювальну анкету для 

анонімного опитування. 

 

Кожен учасник по черзі відповідає на 

запитання: 

 

1. Чи справдилися Ваші очікування щодо 

тренінгу? 

2. Що допомагало/заважало досягненню 

очікуваного? 

3. Що вам сподобалося понад усе під час 

заняття? 

4. Яку нову корисну інформацію ви 

дізналися?  

5. Що ви запровадите в своєму суді, коли 

повернетеся після тренінгу? (Зазначте 

щось одне) 

6. Що на вашу думку слід було б 

поліпшити в процесі проведення тренінгу? 

 

Якщо учасників більше 25, опитування 

можна провести письмово, роздавши 

форми інтерв’ю та узагальнивши їх 

результати. 

 

 

 

3.2. Висновки 
 

Ухвалені Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р. 

Керівні принципи1 № 13, 14 та 15 неодноразово відзначають, що судді відіграють важливу, 

ключову роль у формуванні культури дружнього врегулювання спорів, а тому вкрай 

важливо, щоб вони були повністю поінформовані про процедуру медіації та свідомі її 

переваг і потенційних ризиків, сповна знали й розуміли медіацію, а зазначене може бути 

                                                 
1 Дивись посилання у пунктах 21-23 частини 4.3.2. цього посібника. 
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досягнуто шляхом проведення спеціальних інформаційних заходів і в рамках програм 

базової професійної підготовки та підвищення кваліфікації. Ці документи наголошують на 

важливості зміцнення як інституційних, так і особистих зв’язків між медіаторами і 

суддями/прокурорами. Це, зокрема, можливе шляхом проведення конференцій та 

семінарів. Тому варто врахувати, що викладений у семи модулях цієї програми перелік 

інформації про медіацію не є вичерпним, медіація в Україні є порівняно новим і таким, що 

швидко розвивається, інститутом, тож не варто обмежувати дослідження теорії медіації та 

обмін досвідом щодо практичного застосування медіації в судовому провадженні тільки 

цими двома блоками бо 4 години тренінгового формату навчання. Поглиблення знань та 

удосконалення процедур застосування медіації може досягатися і наступними після 

вивчення цієї програми заходами, такими як тематичні круглі столи, конференції, 

семінари, дискусії тощо, у тому числі за галузевим принципом. Теми для таких заходів 

можуть бути зібрані від слухачів цього курсу через оцінювальну анкету1, що дозволить, 

також, удосконалювати і актуалізовувати зміст курсу і якнайкраще задовольняти потреби 

слухачів (суддів та кандидатів на посаду судді). Наприклад, такими темами можуть бути: 

 Розподіл робочого часу суддів-медіаторів. 

 Врахування виконання суддею функцій медіатора під час автоматизованого 

розподілу справ. 

 

  

                                                 
1 Дивись зразок у розділі 6.1. цього посібника. 
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ЧАСТИНА 4. 

МАТЕРІАЛИ. 

 

 

Вступ. 

4.1. Форма інтерв’ю. 

4.2. Цілі навчальної програми. 

4.3. Довідкові матеріали. 

 

 

Вступ. 
 

Ці матеріали слід роздати учасникам, що надасть останнім змогу повніше 

осягнути зміст теми, підвищить ефективність вивчення програми і забезпечить учасників 

довідковою інформацією, яку вони використовуватимуть згодом, після закінчення 

програми. Матеріали мають бути представлені у папках; кожен учасник одержить одну 

таку папку. Матеріали потрібно розділити й пронумерувати відповідно до номера теми, 

вказаного в порядку денному навчання. 

 

Порядок розміщення матеріалів у цьому навчально-методичному посібнику 

відповідає порядку представлення тем у порядку денному навчання в Частині 2 та в 

конспекті заняття (Частина 3 цього посібника). Тут наведено різні види матеріалів, у тому 

числі описи змістовної частини тем, посилання на нормативну базу та міжнародні акти, 

які регулюють застосування медіації, тощо. Матеріали не мають на меті надання 

енциклопедичного обсягу знань. Натомість вони призначені головним чином для 

використання під час програми і покликані допомогти учасникам досягти цілей навчання. 

Крім того, деякі з матеріалів стануть учасникам у нагоді в якості довідкової інформації 

вже після закінчення програми. 

 

Викладачі мають критично оцінити застосовувані при висвітленні тем матеріали 

задовго до початку викладання програми. Адже цілком можливо, що доведеться оновити 

матеріали чи захочеться модифікувати їх з урахуванням власного стилю викладання та 

потреб учасників. 

 

 

4.1. Форма інтерв’ю. 
 

4.1.1. Ця форма може бути використана під час знайомства із слухачами 

курсу, а також під час підведення підсумків навчання.  

У першому випадку слухачі заповнюють всі графи, окрім останньої, 

проголошують записане на загал, викладач/тренер збирає форми і зберігає до кінця 

навчання. У другому випадку викладач/тренер роздає слухачам форми відповідно до 

зазначених на них імен, слухачі заповнюють останню графу, відповідають на загал на 

запитання викладача/тренера щодо того, чи справдилися очікування, що 

допомагало/перешкоджало у досягненні очікуваного.   
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Зазначені нижче запитання розташовуються на аркуші паперу формату А4 або А5 

таким чином, щоби залишилось вільне місце для відповіді на кожне запитання. 

 

Ім’я та прізвище 

Нинішня посада 

Рівень обізнаності щодо медіації взагалі і застосування її судом зокрема. 

Захоплення 

Очікування від курсу 

Досягнуті результати 

Що допомагало/перешкоджало у досягненні очікуваного 
 

 

4.1.2. Ця форма може використовуватися для знайомства слухачів в парах. 

ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ  

(коли учасників не більше 16 осіб) 

Завдання: 
1. Познайомтеся з Вашим колегою, дізнайтеся про його особистість. 

2. Робіть нотатки, щоб потім урочисто представити Вашого шановного колегу 

всім присутнім. 

3. Розкажіть про себе тому, в кого ви щойно брали інтерв’ю. Дайте відповіді на 

його питання. 

4. Урочисто представте Вашого «сусіда» всім присутнім. 

Час для виконання завдання - 5 хвилин на двох. 
 

Форма для нотаток відповідей «сусіда» 

1. Ім’я Вашого колеги 

_______________________________________________________________________ 

2. Де і ким працює 

_______________________________________________________________________ 

3. Ступінь його (її) обізнаності у питаннях медіації та її застосування у  

судовому процесі  

_______________________________________________________________________ 

4. Очікування щодо навчання на курсі 

_______________________________________________________________________ 

5. Захоплення Вашого колеги 

_______________________________________________________________________ 
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4.2. Цілі навчальної програми 

 

Участь у тренінгу дозволить слухачам отримати такі результати: 

1. 
Уміння проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і 

на базі отриманих результатів проводити систематизацію даних, виявляти ключові 

моменти, отримувати додаткові дані. 

2. 

Уміння визначати характеристики конфлікту між сторонами спору, враховувати 

особливості конфліктів, формувати аналітичні схеми конфліктів, вибирати 

найбільш ефективні шляхи, методи та способи урегулювання та розв’язання 

конкретного конфлікту (спору). 

3. 
Розуміння медіації як важливої частини заходів, покликаних забезпечити людині 

вільний доступ до правосуддя. 

4. 

Уміння здійснювати інформаційно-аналітичне дослідження медіабельності справи, 

вибудовувати план такого дослідження; збирати і тлумачити факти; формувати та 

перевіряти гіпотези; формулювати висновки. 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо медіабельності справ. 

6. 

Уміння використовувати знання щодо правового регулювання, принципів, 

процедур, методик і етики застосування медіації, особливостей застосування 

медіації для вирішення спорів, переданих на судовий розгляд. 

7. Уміння відтворювати визначення основних понять в сфері медіації. 

8. 

Уміння чітко і зрозуміло інформувати сторони про можливість, процедуру та 

правові наслідки застосування медіації, проводити спеціальні інформаційні заходи 

з питань медіації. 

9. 
Уміння надавати конкретну інформацію та консультації з питань медіації 

сторонам у спорах, в розгляді яких бере участь. 

10. 
Використання в усному та писемному мовленні державною мовою специфічних 

термінів із сфер конфліктології, медіації. 

11. 

Уміння здійснювати інформативний, ефективний облік справ, в яких 

використовувалася медіація, з дотриманням вимог щодо захисту персональних 

даних, створювати емпіричну базу, узагальнювати та використовувати таку 

інформацію в своїй професійній діяльності. 

12. 
Дотримання правил етики в комунікаціях, здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

13. 

Здатність і мотивація до проведення самооцінки рівня компетентності щодо 

окремих навичок у сфері застосування медіації, а також в цілому відповідно до 

Порядку і Методології оцінювання та самооцінювання судді, затверджених 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з Радою суддів 

України. 
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Участь у тренінгу дозволить слухачам отримати такі результати: 

14. 

Уміння виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; 

генерувати альтернативні рішення; враховувати невизначеність і випадковість; 

здійснювати багатокритеріальну оптимізацію. 

 

 

4.3. Довідкові матеріали. 

4.3.1. Перелік рекомендованих критеріїв для відбору суддів для викладання навчальних 

курсів із практичного застосування медіації в Національній школі суддів України 

 

Цей перелік визначає мінімально необхідні знання і навички, наявність яких у 

викладачів програм із практичного застосування медіації в Національній школі суддів 

України дозволить забезпечити високу якість і ефективність навчання суддів за названими 

програмами. 

 

№ 

з/п 
Критерій Спосіб підтвердження Значимість 

1.  Володіння базовими навичками 

медіатора, напрацьованими на 

відповідних тренінгах, обсягом 

навчальної роботи не менше 40 

годин, не менше 30 годин (75%) з 

яких – практичні заняття. 

Сертифікат (свідоцтво, 

довідка) про навчання на 

таких курсах в Україні або за 

кордоном. 

Обов’язково 

2.  Досвід викладання (педагогічної, 

науково-педагогічної роботи). 

Довідка з місця роботи, копія 

трудової книжки, сертифікат 

тощо. 

Обов’язково 

3.  Досвід роботи на посаді судді не 

менше 5 років. 

Довідка з місця роботи, копія 

трудової книжки. 

Обов’язково 

4.  Бажання (добровільна згода) 

викладати курси із практичного 

застосування медіації, особиста 

вмотивованість. 

Заява, заповнення анкети для 

відбору, мотиваційний лист 

тощо. 

Обов’язково 

5.  Знання принципів і методів 

навчання дорослих. 

Диплом про вищу педагогічну 

освіту, диплом магістра, 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, наукові статті, 

участь у конференціях тощо. 

Бажано 

6.  Власний досвід передавання справ 

на медіацію. 

Довідка, звіт тощо. Бажано 

7.  Досвід участі в пілотних проектах 

щодо запровадження медіації в 

Україні. 

Довідка, звіт тощо. Бажано 
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8.  Досвід участі в пілотних проектах 

щодо запровадження медіації за 

кордоном. 

Довідка, звіт тощо. Бажано 

9.  Володіння презентаційними 

навичками. 

Співбесіда. Бажано 

10.  Володіння програмним 

забезпеченням та технічними 

засобами (комп’ютер, проектор 

тощо). 

Співбесіда. Бажано 

 

4.3.2. Перелік нормативно-правових актів та інших джерел, що можуть бути вико- 

ристані під час викладання навчальних курсів із практичного застосування медіації в 

Національній школі суддів України1 

 

1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 

17 квітня 2002 року № 347/2002. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена 

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 

3. Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/244/2008 

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

5. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 

травня 2006 року N 361/2006 р. (пункт 5 розділу Х). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 

6. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схвалена 

Указом Президента України від 24 травня 2011 року N 597/2011. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597/2011 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року N 3460-

VI. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

8. Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО на 2012 рік, 

затверджена Указом Президента України від 19 квітня 2012 року № 

273/2012.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/238/2015 

9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а 

не політиків», затверджена Постановою Кабінету Міністрів N 14 від 16.01.2008 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08 

10. Верховна Рада України восьмого скликання. Угода про коаліцію депутатських 

фракцій «Європейська Україна» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15 

11. Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони 

здоров'я України, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України 

                                                 
1Перелік не є вичерпним і може оновлюватися відповідно до змін чинного законодавства України. За 

можливості, слухачам також може бути надано перелік наукових та публіцистичних дописів та відеозаписів 

(посилань) з питань медіації. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/244/2008
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597/2011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/238/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
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04.11.2011 N 753, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. 

за N 1329/20067. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1329-11 

12. Лист Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя 

Міністерства юстиції України від 07.06.2011 р. «Система кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11 

13. Рекомендація № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

заходів, що полегшують доступ до правосуддя. Ухвалено Комітетом Міністрів Ради 

Європи на 68 засіданні заступників міністрів 14 травня 1981 року (неофіційний 

переклад). 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495

F8B 

14. Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам - членам Ради, які 

зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах. Прийнято Комітетом 

міністрів на 679-й зустрічі представників Комітету від 15 вересня 1999 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_828 

15. Директива 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про 

деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах». 

http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/04(12)/04-Zakonodavchi_zasady/120401.pdf , 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093

ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%

D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D

0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf 

16. Типовий закон про міжнародну погоджувальну процедуру (UNCITRAL Model Lawon 

International Commercial Conciliation). Розроблено Комісією ООН з міжнародного 

торговельного права (ЮНСІТРАЛ) у 2002 році. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_l17 

17. Європейський кодекс поведінки для медіаторів від 2 червня 2004 р. (European Code of 

Conduct for Mediators) був розроблений ініціативною групою практикуючих 

посередників (що представляють більше 30 європейських організацій, що мають 

справу з альтернативними способами вирішення спорів) за підтримки Європейської 

комісії і прийнятий на конференції в Брюсселі 2 червня 2004. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf 

18. Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

медіації в сімейних справах. Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 616 

засіданні заступників міністрів 21 січня 1998 року. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a4

7eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%2

0R%20(98)%201.pdf 

19. Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

медіації в цивільних справах Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 808 

засіданні заступників міністрів 18 вересня 2002 року. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47

eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2002)%20

10.pdf 

20. Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й 

сторонами—приватними особами. Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 762 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1329-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0036323-11
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_828
http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/04(12)/04-Zakonodavchi_zasady/120401.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%A1%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_l17
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20(98)%201.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20(98)%201.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20(98)%201.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%E2%84%96%20R%20(98)%201.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2002)%2010.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2002)%2010.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2002)%2010.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2002)%2010.pdf
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засіданні заступників міністрів 5 вересня 2001 року. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47

eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2001)%20

9.pdf 

21. Керівні принципи № 14 для кращого виконання наявних Рекомендацій Комітету 

Міністрів щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах. 

Ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 07 грудня 2007 р. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093a

d5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D

0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF

%D0%B8%20%E2%84%96%2014.pdf 

22. Керівні принципи № 13 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо медіації в 

кримінальних справах. Ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 

грудня 2007 р. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093

ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%

D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

F%D0%B8%20%E2%84%96%2013.pdf 

23. Керівні принципи № 15 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами і 

сторонами—приватними особами. Ухвалено Європейською комісією з ефективності 

правосуддя 7 грудня 2007 р. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093a

d5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D

0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF

%D0%B8%20%E2%84%96%2015.pdf 

24. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 

25. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року N 966-IV. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15 

26. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 1 червня 2001 

року N 2558-III. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 

27. Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF 

28. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом 

прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 р. № 866.http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF 

29. Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України 03.09.2012  № 537, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за № 1614/21926. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12 

30. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. 

Частина 4 статті 56. Права потерпілого. Пункт 8 частини 2 статті 65. Свідок. Розділ VІ 

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Глава 35. Кримінальне 

провадження на підставі угод. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2001)%209.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2001)%209.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2001)%209.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2001)%209.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2014.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2014.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2014.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2014.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2013.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2013.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2013.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2013.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2015.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2015.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2015.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/f8c093ad5cb7148bc2257d8d002488a0/$FILE/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%20%E2%84%96%2015.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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31. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ  № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 р. «Про деякі питання здійснення 

кримінального провадження на підставі угод» 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12 

32. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 р. «Про доповнення до інформаційного листа 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального 

провадження на підставі угод» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-

13/paran7#n7 

33. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. 

Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

34. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Стаття 

175. Мирова угода сторін. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

35. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. 

Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода 

сторін. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 

36. Основоположне рішення ради Європейського союзу від 15 березня 2001 року "Про 

місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві" (2001/220/JHA) 

http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/03/04-Zakonodavchi_zasady/030401.pdf 

37. Рекомендація № R (85) 11 щодо статусу потерпілого у межах системи кримінального 

права http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_127 

38. Рекомендація № R (87) 18 щодо спрощення структури системи кримінальної юстиції 

(правосуддя)http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_339 

39. Рекомендація № R (87) 20 про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_266 

40. Рекомендація № R (87) 21 щодо зменшення ступеня віктимізації і надання допомоги 

постраждалим  

41. Рекомендація № R (92) 16 щодо європейських стандартів застосування громадських 

санкцій та заходів, у якій мова йде про ті заходи, які виступають альтернативою 

позбавлення волі і сприяють реінтеграції правопорушника у суспільство 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_047 

42. Рекомендація № R (92) 17 щодо узгодженості при винесенні вироків 

43. Рекомендація № R (95) 12 щодо структури управління системою 

кримінальногоправосуддяhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_130 

44. Європейська конвенція про здійснення прав дітей (08.09.1995), ст.13 "Посередництво 

та інші способи вирішення спорів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_135 

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1093 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1093-2015-%D0%BF 

46. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р «Про 

затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного 

регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу 

“Ведення бізнесу” на 2016 рік» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-%D1%80 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13/paran7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13/paran7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13/paran7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/03/04-Zakonodavchi_zasady/030401.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_127
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_339
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_266
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_047
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_130
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_135
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1093-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-%D1%80
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Офiцiйний сайт Верховного Суду України. Рекомендації та резолюції Комітету Міністрів 

Ради Європи. 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B 

Офiцiйний сайт Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i 

кримiнальних справ.  

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи. 

http://sc.gov.ua/ua/rekomendaciji_komitetu_ministriv_radi_jevropi.html 

http://www.commonground.org.ua/ukr/lib_law.shtml 

Бюлетень "Відновне правосуддя в Україні". 

http://www.commonground.org.ua/ukr/lib_bulletin.shtml 

Міжнародна конференція «Впровадження відновного правосуддя в Україні: висновки та 

перспективи» (Київ, 20-21 квітня 2006 р.) – друковані матеріали. 

http://ru.calameo.com/books/003279919080e340366e4 

Говард Зер. Зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя. – Університетське 

видавництво "Пульсари", 2004. – С.- 222. 

 

 

4.3.3. Керівні принципи № 13 для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

медіації в кримінальних справах. Ухвалено Європейською комісією з ефективності 

правосуддя 7 грудня 2007 р. 

Вступ 

На Третьому саміті Ради Європи (Варшава, травень 2005 р.) глави держав і рядів 

вирішили "сповна використовувати потенціал Ради Європи у виробленні стандартів" і 

"сприяти виконанню та подальшій розробці правових договорів Організації та механізмів 

співробітництва в сфері права". Було також прийнято рішення "допомагати державам-

членам у справедливому і швидкому відправленні правосуддя та у розробці 

альтернативних методів розв’язання спорів". 

У світлі цих рішень Європейська комісія з питань ефективності правосуддя 

(ЄКЕП — CEPEJ), в Статуті якої однією з цілей визначено "сприяння кращій реалізації 

міжнародних правових договорів Ради Європи стосовно ефективності та справедливості 

судочинства", включила до своїх пріоритетних завдань новий вид діяльності, покликаний 

уможливити ефективну імплементацію договорів Ради Європи та стандартів, які 

стосуються альтернативного розв’язання спорів. 

Відтак, робоча група з питань медіації (CEPEJ-GT-MED) 1 була утворена для 

збільшення в державах-членах впливу дотичних Рекомендацій Комітету Міністрів, 

зокрема 

 Рекомендація Rec (98) 1 щодо медіації в сімейних справах, 

 Рекомендація Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах, 

 Рекомендація Rec (99) 19 щодо медіації в кримінальних справах, 

 Рекомендація Rec (2001) 9 щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами й сторонами—приватними особами, 

і для пропонування конкретних заходів сприяння ефективній реалізації 

зазначених Рекомендацій, що поліпшить імплементацію викладених у них принципів 

медіації. 

                                                 
1
До складу робочої групи CEPEJ-GT-MED увійшли Ніна Бететто (Словенія), Івана Борзова (Чехія), Петер Ешвайлер (Німеччина), Марія да 

КонсейшаоОлівейра (Португалія), РімантасСімайтіс (Латвія, голова робочої групи), ДжереміТегг (Велика Британія) і Анна Вергенс (Швеція). 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B
http://sc.gov.ua/ua/rekomendaciji_komitetu_ministriv_radi_jevropi.html
http://www.commonground.org.ua/ukr/lib_law.shtml
http://www.commonground.org.ua/ukr/lib_bulletin.shtml
http://ru.calameo.com/books/003279919080e340366e4
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Цей документ стосується Рекомендації Rec (99) 19 щодо медіації в кримінальних 

справах. Три інші Рекомендації, які стосуються медіації в сімейних справах, медіації в 

цивільних справах і альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними 

органами і сторонами—приватними особами, потребують окремого вивчення і 

досліджуються в окремих документах. 

На першому засіданні робочої групи (Страсбург, 8—10 березня 2006 р.) було 

розроблено анкету для визначення рівня обізнаності щодо зазначеної Рекомендації в 

державах-членах і відповідності запровадження медіації в цих країнах тим принципам, які 

викладені в Рекомендації. Анкету було розіслано в 16 показових держав. 

Від держав-членів і осіб, які безпосередньо займаються медіацією, до робочої 

групи надійшли 52 відповіді, котрі надалі були підсумовані в доповіді наукового експерта 

Жюльєна Люїльєра (Франція). Утім, інформація, що надійшла про медіацію в 

кримінальних справах, мала обмежений характер. Більш того, з моменту ухвалення 

Рекомендації було розроблено концепцію медіації в кримінальних справах і напрацьовано 

відповідну практику; також за цей час з’явилася ширша концепція "реституційного 

правосуддя", включаючи "медіацію між правопорушником (кривдником) і потерпілим"1. 

У цьому контексті виникла пропозиція провести подальшу роботу з осучаснення 

Рекомендації, чому, однак, має передувати докладніша оцінка впровадження 

реституційного правосуддя в державах-членах, на основі новітньої та порівнюваної 

інформації. 

Як того слід було очікувати, держави-члени значно відмінні одна від одної в плані 

запровадження медіації між кривдником і потерпілим, передусім в силу наявності таких 

перешкод, як: 

 відсутність інформації про реституційне правосуддя і медіацію, 

 відсутність можливостей медіації між кривдником і потерпілим до і після 

винесення вироку, 

 можливість застосування медіації лише в одному органі кримінальної 

юстиції, 

 відносно висока вартість медіації та 

 відсутність спеціальної підготовки медіаторів і розбіжності в їхній 

кваліфікації. 

З огляду на ці перешкоди, враховуючи той факт, що процедура реституційного 

правосуддя може служити альтернативою відправленню правосуддя в традиційні способи 

та знаряддям управління конфліктами, а також усвідомлюючи потенційні можливості 

медіації у відшкодуванні завданої кривди та зменшенні рецидиву злочинів, робоча група 

розробила наступні керівні принципи, які не мають зобов’язального характеру, але мають 

допомогти державам-членам в реалізації Рекомендації щодо медіації в кримінальних 

справах. 

 

1. НАЯВНІСТЬ 

В цілях забезпечення широкої та рівної доступності медіаційних послуг слід 

вживати заходів із заохочення і запровадження ефективних моделей медіації на якомога 

великих територіях і на всіх етапах процесу кримінального правосуддя, включаючи етап 

виконання покарань.  

                                                 
1

Також див. Основні принципи ООН щодо програм реституційного правосуддя в питаннях кримінального правосуддя (ECOSOC Res 2000/14 і 

Res 2002/12). Термін "правопорушник" (подеколи — "кривдник"), який з практичних міркувань використовується повсюди в Рекомендації та в 

цьому документі, також охоплює підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених чи інших осіб, яким інкримінується кримінальне 

правопорушення. 
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1.1. Підтримка державами-учасницями проектів з медіації 

Державам-учасницям належить визнати корисність моделей медіації та сприяти 

реалізації як вже наявних, так і нових подібних моделей шляхом надання фінансової та 

іншої підтримки. У випадках, коли в державах налагоджено успішні медіаційні програми, 

таким державам варто поширювати доступність медіації шляхом забезпечення належного 

інформування, навчання і нагляду. 

1.2. Роль суддів, прокурорів та інших органів кримінального правосуддя 

Судді, прокурори та інші органи кримінального правосуддя відіграють важливу 

роль у розвитку медіації. Вони мають бути у змозі надавати інформацію, проводити 

спеціальні інформаційні заходи з питань медіації та, коли це є можливим, пропонувати 

потерпілим і/ або правопорушникам скористатися медіацією і/або передавати справи на 

медіацію. Державам-членам рекомендується започаткувати і/або посилювати співпрацю 

між органами кримінальної юстиції та службами медіації задля ефективнішого охоплення 

потерпілих та правопорушників медіаційними послугами. 

1.3. Роль органів соціального забезпечення і недержавних організацій 

Державам-членам рекомендується визнати роль органів соціального забезпечення, 

організацій із надання підтримки жертвам злочинів та інших організацій у системі 

кримінальної юстиції через їхню активну участь у розбудові реституційного правосуддя і 

медіації. Коли це можливо, зазначені утворення можуть пропонувати потерпілим і/або 

їхнім кривдникам скористатися з можливостей медіації. Вони також можуть, наприклад, 

відігравати певну роль у проведенні медіації, в пропонуванні різних форм реституційного 

правосуддя чи у підтримці сторін. 

1.4. Роль адвокатів 

До кодексів професійної поведінки адвокатів мають увійти обов’язок або 

рекомендація щодо вжиття заходів з надання дотичної інформації та, де це можливо, 

запропонування сторонам вдатись до медіації між потерпілим і правопорушником та 

подання клопотання стосовно передачі справи на медіацію до відповідно уповноваженого 

органу. 

1.5. Якість моделей медіації 

Вкрай важливо забезпечувати якість медіації щоразу, коли судді, прокурори або 

інші органи кримінальної юстиції передають справу на медіацію чи коли адвокати радять 

медіацію своїм клієнтам. Якість медіації також потрібна для довіри широкого загалу до 

цього процесу. 

Важливо, щоб держави-члени проводили регулярний моніторинг наявних систем 

медіації та здійснюваних пілотних проектів, а також організовували проведення зовнішніх 

незалежних оцінювань таких проектів. Слід розробити деякі спільні критерії, включаючи 

критерії кількісної та якісної оцінки, які дозволять порівнювати якість різних моделей 

медіації. Законодавцям держав-членів і/або їхнім органам кримінальної юстиції 

пропонується визначати, якими можуть бути наслідки медіації та досягнутих у процесі 

медіації угод для кримінального процесу. 

З огляду на нерівне становище осіб, які вчинили злочин або потерпіли від нього, 

державам-членам слід пам’ятати про необхідність приділення особливої уваги потребам 

жертви до, під час та після медіації. З цієї причини державам рекомендується провести 

подальші дослідження та здійснити відповідні удосконалення. 

1.6. Конфіденційність 

Медіатор має дотримуватися конфіденційності на всіх етапах процесу медіації та 

по її закінченні. Всі можливі винятки з цього правила 1 мають бути чітко визначені в 

законодавстві. 

                                                 
1
Див., зокрема, п. 30 РекомендаціїRec (99) 19 щодомедіації в кримінальних справах. 
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Державам-членам належить забезпечити правові гарантії конфіденційності 

процесу медіації. Порушення медіатором обов’язку забезпечення конфіденційності має 

розглядатись як серйозне дисциплінарне порушення, яке підлягає належному покаранню. 

1.7.  Кваліфікації медіаторів 

Державам-членам і/або сторонам, які організовують медіацію, слід запровадити 

адекватні прогарами навчання для медіаторів і з огляду на розбіжності в навчальних 

програмах розробити спільні стандарти щодо навчання. 

Програми підготовки медіаторів мають, як мінімум, включати наступне: 

 принципи та цілі медіації, 

 ставлення медіатора до роботи і його професійна етика, 

 етапи процесу медіації, 

 основні засади системи кримінальної юстиції, 

 взаємовідносини між кримінальним правосуддям і медіацією, 

 випадки доцільності медіації, структуру процесу медіації та його хід, 

 правову основу медіації, 

 навички і методи спілкування і роботи з жертвами правопорушень, 

правопорушниками та іншими особами, які беруть участь у процесі медіації 

(включаючи базові знання щодо можливих реакцій потерпілих і кривдників), 

 навички і методи медіації, 

 рольові ігри та практичні вправи в достатній кількості, 

 особливі медіаційні навички у випадках серйозних злочинів чи злочинів 

проти неповнолітніх, 

 різні засоби реституційного правосуддя, 

 оцінку знань і компетентності особи, яка проходить навчання. 

За таким навчанням медіаторів має слідувати нагляд, наставництво і постійне 

підвищення кваліфікації. 

Державам-членам слід усвідомити важливість встановлення спільних критеріїв 

для уможливлення акредитації медіаторів і/або утворень, які пропонують послуги медіації 

та/або навчають медіаторів. У зв’язку зі зростанням переміщень громадян у межах Європи 

треба вживати заходів задля напрацювання спільних міжнародних критеріїв акредитації 

— приміром, для отримання єдиного посвідчення європейського медіатора тощо. 

Оскільки деякі держави відчувають проблеми з якістю професійної підготовки 

медіаторів, національним навчальним закладам рекомендується встановити зв’язки між 

собою і/або розробити програми безперервної професійної підготовки для медіаторів і для 

тих, хто навчає медіаторів (наприклад, єдиний Європейський навчальний центр). Цьому 

могли б посприяти Рада Європи разом із Європейським Союзом. 

1.8. Участь неповнолітніх у медіації та захист їхніх прав 

Державам-членам слід усвідомити важливість підтримки і захисту неповнолітніх 

під час їхньої участі в процесі медіації шляхом запровадження адекватних правових і 

процесуальних гарантій. 

Державам належить спільно досліджувати, оцінювати та визначати передовий 

досвід задля розробки конкретних керівних настанов щодо участі неповнолітніх у медіації 

в кримінальних справах. Цьому могли б посприяти Рада Європи разом із Європейським 

Союзом. 

Ці керівні принципи мають охопити такі аспекти, як: 

 врахування віку дитини, її розумової зрілості та можливих наслідків при прийнятті 

рішення щодо залучення неповнолітнього до процедури медіації; 

 роль батьків, особливо за обставин, коли батьки чинять супротив участі дитини в 

медіації; 

 залучення соціальних працівників, психологів і/або опікунів за законом у 

випадках присутності неповнолітніх під час медіації. 
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1.9. Кодекс професійної поведінки 

Державам-членам належить вживати заходів для забезпечення однаковості 

концепцій, сфер застосування і гарантій додержання основних принципів медіації(таких, 

як конфіденційність та інші) на територіях цих держав шляхом прийняття дотичних 

нормативних актів і/або розроблення кодексів професійної поведінки медіаторів. 

З огляду на те, що Європейський кодекс поведінки медіаторів у медіації в 

цивільних і господарських справах отримує загальне визнання серед причетних до 

медіації осіб по всій Європі, рекомендується розробити спеціальний кодекс поведінки 

медіаторів у кримінальних справах з урахуванням особливостей такої медіації. 

1.10. Порушення кодексу поведінки 

У разі порушення медіаторами кодексу професійної поведінки державам і 

причетним до медіації інститутам належить передбачити відповідні процедури розгляду 

скарг і притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

1.11. Міжнародна медіація 

Рішення на основі досягнутих у процесі медіації угод повинні мати такий же 

статус, як рішення, постановлені або винесені судовими органами, якщо рішення за 

результатами і на основі медіації приймаються повноважними працівниками судових 

органів — наприклад, прокурором або суддею. 

 

2. ДОСТУПНІСТЬ 

2.1. Права потерпілих і правопорушників 

Для уможливлення участі потерпілих і правопорушників у медіації державам 

належить вжити всіх необхідних заходів із забезпечення захисту їхніх прав та повної 

поінформованості щодо таких прав. Медіація вимагає вільної та свідомої згоди як 

потерпілих, так і правопорушників, і ніколи не має застосовуватися в разі існування 

ризику того, що медіація поставить одну зі сторін у невигідне становище. Треба належним 

чином враховувати не лише потенційні переваги, а й потенційні ризики медіації для обох 

сторін, зокрема для потерпілого1. 

Відтак, слід докладати особливих зусиль для забезпечення чіткості, повноти та 

своєчасності інформації про медіацію між потерпілим і кривдником. Така інформація має 

включати: 

 відомості про процес медіації як такий, 

 про права і обов’язки учасників медіації та 

 про правові наслідки медіації. 

Сторони медіації мають, зокрема, бути поінформованими про можливий вплив 

процедури медіації на процес прийняття судового рішення, включаючи можливість 

припинення кримінального провадження, винесення вироку з відстрочкою виконання або 

пом’якшення вироку щодо підозрюваного в злочині. У випадках, коли потерпілі 

опиняються в особливо уразливому становищі, їх також належить інформувати про 

можливість проведення медіації за відсутності безпосереднього контакту жертви з 

кривдником. 

2.2. Вартість медіації для користувачів 

Для забезпечення доступності медіації державам належить надавати 

безпосередню фінансову підтримку здійсненню медіаційних послуг через систему 

безоплатної правової допомоги або в інакші способи. В тих виняткових випадках, коли 

законодавство держави передбачає часткову участь правопорушника у фінансуванні 

власної участі в медіації, державам належить забезпечити пропорційність відповідного 

внеску доходам такого правопорушника. Висока вартість процедури медіації за 

                                                 
1
Про допомогу жертвам злочинів див. п. 13 Рекомендації Rec (2006) 8. 
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відсутності фінансування в рамках безоплатної правової допомоги може стати 

перешкодою медіації. 

2.3. Призупинення строку давності 

Медіація буде доступною тоді, коли їй не перешкоджатиме можливе закінчення 

строку давності. Щоб усунути таку проблему, державам рекомендується розглянути 

доцільність запровадження положень щодо призупинення строку давності. 

 

3. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ 

На основі відповідей на анкети склалося враження, що однією з основних перепон 

розвиткові медіації є необізнаність щодо реституційного правосуддя в колах суддів і 

прокурорів, в інших органах кримінальної юстиції, в організаціях, які опікуються 

жертвами злочинів, у адвокатській спільності, у потерпілих, правопорушників і серед 

широкого загалу. 

Для забезпечення доступності Рекомендації щодо медіації в кримінальних 

справах для високих посадовців, учених, всіх зацікавлених у медіації сторін та медіаторів 

необхідно перекласти Рекомендацію на мови держав-членів і широко розповсюдити її в 

цих державах. 

Європейській комісії з питань ефективності правосуддя рекомендується створити 

окрему сторінку про медіацію на її веб-сайті. На ній можна було б розмістити переклади 

Рекомендації, пояснювального меморандуму до неї та інших документів Ради Європи 

стосовно медіації, а також інформацію про оцінки впливу зазначеної Рекомендації на 

практику медіації в кримінальних справах у різних державах. На такій спеціальній 

сторінці також можна розміщувати інформацію про моніторинг і оцінку моделей та 

пілотних проектів з медіації, списки тих, хто надає послуги з медіації на національному 

рівні, відсилки на інші корисні сайти тощо. 

3.1. Поінформованість широкого загалу 

Державам, недержавним організаціям та іншим причетним до медіації належить 

вжити доцільних заходів для підвищення рівня поінформованості широкого загалу щодо 

переваг процесу медіації. 

Такі заходи можуть включати: 

 статті та інформаційні повідомлення в медійних засобах, 

 розповсюдження інформації про медіацію в брошурах, буклетах, через 

Інтернет, на плакатах, 

 запровадження спеціальної телефонної лінії допомоги з питань медіації, 

 створення інформаційних та консультаційних центрів, 

 проведення спеціальних тематичних програм на кшталт "тижня медіації", 

 семінари й конференції, 

 присвячені медіації "дні відкритих дверей" в судах та установах, які надають 

послуги з медіації. 

Державам, університетам, іншим науковим закладам та всім причетним до 

медіації слід підтримувати й заохочувати наукові дослідження в сфері медіації та 

реституційного правосуддя. 

Теми медіації та інших форм реституційного правосуддя варто включити до 

програм навчальних закладів у різних країнах. 

3.2. Поінформованість потерпілих і правопорушників 

Представники судової влади, прокурори, поліція, органи кримінальної юстиції, 

адвокати та інші правники, соціальні працівники, організації, які опікуються жертвами 

злочинів, та інші утворення, задіяні в реституційному правосудді, мають якомога раніше 

надавати інформацію та консультації з питань медіації як потерпілим, такі 
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правопорушникам, із наголосом на потенційних перевагах і ризиках для обох категорій 

громадян. 

3.3. Поінформованість поліції 

Оскільки поліція втручається у справу на її ранніх етапах і відтак першою 

контактує з потерпілими і правопорушниками, програма підготовки поліцейських має 

передбачати ознайомлення з принципами реституційного правосуддя. Особливу увагу 

варто приділити питанню передачі справ на медіацію. Це може бути забезпечено 

спеціальним навчанням, включаючи надання інформації про правопорушників і 

потерпілих, а також шляхом розповсюдження буклетів/брошур. 

3.4. Поінформованість суддів і прокурорів 

Все більше держав-членів вживає законодавчих заходів, які дозволяють суддям і 

рівною мірою прокурорам пропонувати потерпілим і/або правопорушникам скористатися 

медіацією та/або передавати справи на медіацію. Відтак, судові органи та органи 

прокуратури мають бути повністю поінформовані про процедуру медіації та свідомі її 

переваг та потенційних ризиків. Зазначеного можна досягти шляхом проведення 

спеціальних інформаційних заходів і в рамках програм базової професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації. 

Важливо зміцнювати як інституційні, так і особисті зв’язки між медіаторами і 

суддями/прокурорами. Це, зокрема, можливе шляхом проведення конференцій та 

семінарів. 

3.5. Поінформованість адвокатів 

Теми реституційного правосуддя та медіації мають бути включені до програм 

професійної освіти й підвищення кваліфікації адвокатів. 

Адвокатським колегіям і професійним об’єднанням адвокатів варто укласти 

списки програм медіації та тих, хто надає відповідні послуги, і розповсюдити їх серед 

адвокатів. 

Державам-членам і адвокатським колегіям належить вжити заходів задля 

розробки такої структури розцінок за послуги, яка б не відвертала адвокатів 

відрекомендування клієнтам піти шляхом медіації для вирішення спору. 

3.6. Поінформованість соціальних працівників 

Державам рекомендується вживати заходів для підвищення рівня обізнаності 

соціальних працівників про реституційне правосуддя і медіацію. 

 

 

4.3.4. Керівні принципи № 14 для кращого виконання наявних Рекомендацій щодо 

медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах Ухвалено 

Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р. 

Вступ 

На Третьому саміті Ради Європи (Варшава, травень 2005 р.) глави держав і урядів 

вирішили "сповна використовувати потенціал Ради Європи у виробленні стандартів" і 

"сприяти виконанню та подальшій розробці правових договорів Організації та механізмів 

співробітництва в сфері права". Було також прийнято рішення "допомагати державам-

членам у справедливому і швидкому відправленні правосуддя та у розробці 

альтернативних методів розв’язання спорів". 

У світлі цих рішень Європейська комісія з питань ефективності правосуддя(ЄКЕП 

— CEPEJ), в Статуті якої однією з цілей визначено "сприяння кращій реалізації 

міжнародних правових договорів Ради Європи стосовно ефективності та справедливості 

судочинства", включила до своїх пріоритетних завдань новий вид діяльності, покликаний 

уможливити ефективну імплементацію договорів Ради Європи та стандартів, які 

стосуються альтернативного розв’язання спорів. 
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Відтак, робоча група з питань медіації (CEPEJ-GT-MED) 1  була утворена для 

збільшення в державах-членах впливу дотичних Рекомендацій Комітету Міністрів, 

зокрема 

 Рекомендація Rec (98) 1 щодо медіації в сімейних справах, 

 Рекомендація Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах, 

 Рекомендація Rec (99) 19 щодо медіації в кримінальних справах, 

 Рекомендація Rec (2001) 9 щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами й сторонами—приватними особами, і для 

пропонування конкретних заходів сприяння ефективній реалізації зазначених 

Рекомендацій, що поліпшить імплементацію викладених у них принципів медіації. 

Цей документ стосується Рекомендацій Rec (98) 1 щодо медіації в сімейних 

справах і Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах. Дві інші Рекомендації, які 

стосуються медіації в кримінальних справах і альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами і сторонами—приватними особами, потребують окремого 

вивчення і досліджуються в окремих документах. 

На першому засіданні робочої групи (Страсбург, 8—10 березня 2006 р.) було 

розроблено анкету для визначення рівня обізнаності щодо зазначеної Рекомендації в 

державах-членах і відповідності запровадження медіації в цих країнах тим принципам, які 

викладені в Рекомендації. Анкету було розіслано в 16 показових держав. 

Від держав-членів і осіб, які безпосередньо займаються медіацією, до робочої 

групи надійшли 52 відповіді, котрі надалі були підсумовані в доповіді наукового експерта 

Жюльєна Люїльєра (Франція). 

Як того слід було очікувати, держави-члени значно відмінні одна від одної в плані 

розвитку медіації в цивільних і сімейних справах, передусім в силу наявності таких 

перешкод, як 

 відсутність інформації про медіацію, 

 відносно висока вартість медіації для сторін і випадки фінансової нерівності 

сторін, 

 розбіжності в підготовці та кваліфікації медіаторів і 

 розбіжності в сферах застосування медіації та гарантіях конфіденційності. 

З огляду на ці перешкоди робоча група розробила наступні керівні принципи, які 

не мають зобов’язального характеру, але мають допомогти державам-учасницям в 

реалізації Рекомендацій щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних 

справах. 

При розробці цих керівних принципів робоча група взяла до увагу дотичні до 

медіації напрацювання Комісії ООН з питань міжнародного права 

(UNCITRAL),Європейського Союзу та інших організацій. 

 

1. НАЯВНІСТЬ 

В цілях забезпечення широкої та рівної доступності медіаційних послуг слід 

вживати заходів із заохочення і запровадження ефективних моделей медіації на якомога 

великих територіях. 

1.1. Підтримка державами-учасницями проектів з медіації 

Державам-учасницям належить визнати корисність моделей медіації та сприяти 

реалізації як вже наявних, так і нових подібних моделей шляхом надання фінансової та 

іншої підтримки. У випадках, коли в державах налагоджено успішні медіаційні програми, 

                                                 
1
До складу робочої групи CEPEJ-GT-MED увійшли Ніна Бететто (Словенія), Івана Борзова(Чехія), Петер Ешвайлер (Німеччина), Марія да 

КонсейшаоОлівейра (Португалія), РімантасСімайтіс (Латвія, голова робочої групи), ДжереміТегг (Велика Британія) і Анна Вергенс (Швеція). 
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таким державам варто поширювати доступність медіації шляхом забезпечення належного 

інформування, навчання і нагляду. 

1.2. Роль суддів 

Судді відіграють важливу роль у розвитку медіації. Вони мають бути у змозі 

надавати інформацію, проводити спеціальні інформаційні заходи з питань медіації та, 

коли це є можливим, пропонувати сторонам скористатися медіацією і/або передавати 

справи на медіацію. Відтак важливо забезпечити доступність послуг медіації бо шляхом 

запровадження програм чи моделей медіації при судах, або відсиланням сторін до списків 

тих, хто надає медіаційні послуги. 

1.3. Роль адвокатів 

До кодексів професійної поведінки адвокатів мають увійти обов’язок або 

рекомендація щодо розгляду доцільності, коли це можливо, альтернативного розв’язання 

спору, включаючи медіацію, перед зверненням до суду, а також щодо надання дотичної 

інформації та порад їхнім клієнтам. 

Адвокатським колегіям і правничим об’єднанням належить мати списки тих, хто 

надає послуги медіації, і розповсюджувати їх серед адвокатів. 

1.4. Якість моделей медіації 

Важливо, щоби держави-члени проводили регулярний моніторинг наявних 

моделей систем медіації та здійснюваних пілотних проектів, а також організовували 

проведення зовнішніх незалежних оцінювань таких проектів. Слід розробити деякі спільні 

критерії, включаючи критерії кількісної та якісної оцінки, які дозволять порівнювати 

якість різних моделей медіації. 

1.5. Конфіденційність 

Принцип конфіденційності є вкрай важливим для забезпечення довіри сторін до 

процесу медіації та його результату. Відтак, треба чітко визначати обсяги інформації, яка 

не підлягає розголошенню, на всіх етапах процесу медіації та по її закінченні. Держави на 

власний розсуд відповідно до національних правових традицій і практики визначають, чи 

межі конфіденційності мають бути окреслені в законодавстві, чи то в укладеній угоді, чи в 

обидва ці способи. 

У випадках, коли межі конфіденційності визначаються в угоді, в ній має бути 

чітко зазначено, які факти можуть бути відкриті третім сторонам по завершенні медіації. 

Медіатор має дотримуватися конфіденційності на всіх етапах процесу медіації та 

по її закінченні. Всі можливі винятки з цього правила (наприклад, коли медіатор 

змушений свідчити по фактах злочину, які стали йому відомими під час медіації, або коли 

участь медіатора в судовому процесі в якості свідка потрібна в найкращих інтересах 

дитини, або для відвернення шкоди фізичному чи психічному здоров’ю людини) мають 

бути чітко визначені в законодавстві, угоді або в сфері професійного самоврядування. 

Державам-членам належить забезпечити правові гарантії конфіденційності 

процесу медіації. Порушення медіатором обов’язку забезпечення конфіденційності має 

розглядатись як серйозне дисциплінарне порушення, яке підлягає належному покаранню. 

1.6. Кваліфікація медіаторів 

Вкрай важливо забезпечувати якість медіації щоразу, коли судді передають 

справу на медіацію чи коли адвокати радять медіацію своїм клієнтам. Якість медіації 

також потрібна для довіри широкого загалу до цього процесу. 

Державам-членам і/або сторонам, які організовують медіацію, слід запровадити 

адекватні прогарами навчання для медіаторів і з огляду на розбіжності в навчальних 

програмах розробити спільні стандарти щодо навчання. 

Програми підготовки медіаторів мають, як мінімум, включати наступне: 

 принципи та цілі медіації, 

 ставлення медіатора до роботи і його професійна етика, 



Практично-методичний посібник викладача «ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ» 

50 

 етапи процесу медіації, 

 традиційні методи розв’язання спору і його вирішення шляхом медіації, 

 випадки доцільності медіації, структура процесу медіації та його хід, 

 правова основа медіації, 

 навички і методи спілкування і проведення переговорів, 

 навички і методи медіації, 

 рольові ігри та практичні вправи в достатній кількості, 

 особливості медіації в сімейних справах з огляду на інтереси дитини (спеціальна 

підготовка в сфері сімейної медіації) та в різних видах цивільних спорів (спеціальна 

підготовка в сфері медіації в цивільних справах), 

 оцінка знань і компетентності особи, яка проходить навчання. 

За таким навчанням медіаторів має слідувати нагляд, наставництво і постійне 

підвищення кваліфікації. 

Державам-членам слід усвідомити важливість встановлення спільних критеріїв 

для уможливлення акредитації медіаторів і/або утворень, які пропонують послуги медіації 

та/або навчають медіаторів. У зв’язку зі зростанням переміщень громадян у межах Європи 

треба вживати заходів задля напрацювання спільних міжнародних критеріїв акредитації 

— приміром, для отримання єдиного посвідчення європейського медіатора тощо. 

Оскільки деякі держави відчувають проблеми з якістю професійної підготовки 

медіаторів, національним навчальним закладам рекомендується встановити зв’язки між 

собою і/або розробити програми безперервної професійної підготовки для медіаторів і для 

тих, хто навчає медіаторів (наприклад, єдиний Європейський навчальний центр). Цьому 

могли б посприяти Рада Європи разом із Європейським Союзом. 

1.7. Найкращі інтереси дитини 

Щодо медіації в сімейних справах держави-члени одностайно визнають 

важливість дій у найкращих інтересах дитини. Утім, критерії визначення таких інтересів 

різняться залежно від національних законодавств. 

Відтак, державам-членам та іншим утворенням, які беруть участь у сімейній 

медіації, рекомендується спільними зусиллями розробити єдині критерії оцінки 

найкращих інтересів дитини, включаючи можливість участі дитини в процесі медіації. До 

таких критеріїв мали б увійти врахування віку дитини та її розумової зрілості, роль батьків 

і характер спору. Розробці таких критеріїв могли б посприяти Рада Європи разом із 

Європейським Союзом. 

1.8. Кодекс поведінки медіаторів 

Державам-членам належить вживати заходів для забезпечення однаковості 

концепцій, сфер застосування і гарантій додержання основних принципів медіації(таких, 

як конфіденційність та інші) на територіях цих держав шляхом прийняття дотичних 

нормативних актів і/або розроблення кодексів професійної поведінки медіаторів. 

З огляду на те, що Європейський кодекс поведінки медіаторів у медіації в 

цивільних і господарських справах отримує загальне визнання серед причетних до 

медіації осіб по всій Європі, державам рекомендується сприяти застосуванню цього 

Кодексу як мінімального стандарту медіації в сімейних і цивільних справах з урахуванням 

особливого характеру сімейної медіації. 

1.9. Порушення кодексу поведінки 

У разі порушення медіаторами кодексу професійної поведінки державам і 

причетним до медіації інститутам належить передбачити відповідні процедури розгляду 

скарг і притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

1.10. Міжнародна медіація 

Складається враження, що відповідно до Рекомендації Rec (98) 1 щодо медіації в 

сімейних справах лише обмежена кількість держав запровадила механізми застосування 

медіації у справах, які мають міжнародний вимір. Відтак, тим державам ,які досягли 
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прогресу в цьому напрямі, рекомендується започаткувати обмін інформацією з 

державами, які такого поступу не зробили. 

З огляду на високу вартість міжнародної медіації державам варто заохочувати 

замість проведення зустрічей віч-на-віч застосування нових технологій накшталт відео- і 

телефонного конференційного зв’язку та методів вирішення спорів в режимі он-лайн. 

 

2. ДОСТУПНІСТЬ 

2.1. Вартість медіації для користувачів 

Вартість медіації для її користувачів має бути розумною та співвідносною з 

питанням, яке розглядається. Задля загальної доступності медіації державам належить 

надавати безпосередню фінансову підтримку забезпеченню медіаційних послуг. 

З міркувань рівності перед законом та доступу до правосуддя не є припустимим, 

щоб деякі категорії населення виключалися з кола одержувачів послуги з фінансових 

причин. Для участі громадян з обмеженими фінансовими можливостями в процесі 

медіації державам-членам варто забезпечувати безоплатну правову допомогу в такий же 

спосіб, як вона надавалася б таким громадянам в разі розгляду спору в судовому порядку. 

Для того, щоб зробити міжнародну медіацію доступною і з огляду на великі 

витрати і складнощі в організації міжнародної медіації, державам-членам належить 

вживати заходів із запровадження, підтримки та заохочення міжнародної медіації. 

2.4. Призупинення строку давності 

Ризик закінчення строку давності не має перешкоджати сторонам застосовувати 

медіацію. Відповіді з держав-членів свідчать, що лише в деяких державах при передачі 

справ на медіацію обчислення строк давності зупиняється. Щоб усунути таку проблему, 

державам наполегливо рекомендується запровадити положення про призупинення строку 

давності. 

 

3. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ 

Навіть за умов наявності медіації та її доступності для усіх не всі громадяни 

свідомі цієї можливості. Відповіді на анкету показали, що однією з основних перепон 

розвиткові медіації є відсутність поінформованості щодо медіації серед суддів, у 

правничій спільноті, серед користувачів системи правосуддя та серед широкого загалу. 

Державам-членам і всім дотичним до медіації варто пам’ятати про те, як непросто 

подолати покладання суспільства на традиційний судовий процес як основний спосіб 

розв’язання спорів. 

Для забезпечення доступності Рекомендацій щодо медіації в сімейних і цивільних 

справах для високих посадовців, науковців, всіх зацікавлених у медіації сторін та 

медіаторів необхідно перекласти Рекомендації на мови держав-членів і широко 

розповсюдити їх у цих державах. 

Європейській комісії з питань ефективності правосуддя рекомендується створити 

окрему сторінку про медіацію на її веб-сайті. На ній можна було б розмістити переклади 

Рекомендацій, пояснювальних меморандумів до них та інших документів Ради Європи 

стосовно медіації, а також інформацію про оцінки впливу Рекомендацій на практику 

медіації в сімейних і в цивільних справах у різних державах. На такій спеціальній сторінці 

також можна розміщувати інформацію про моніторинг і оцінку моделей та пілотних 

проектів з медіації, списки тих, хто надає послуги з медіації на національному рівні, 

відсилки на інші корисні сайти тощо. 

3.6. Поінформованість широкого загалу 

Державам, недержавним організаціям та іншим причетним до медіації належить 

вжити доцільних заходів для підвищення рівня поінформованості широкого загалу щодо 

переваг процесу медіації. 

Такі заходи можуть включати: 
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 статті та інформаційні повідомлення в медійних засобах, 

 розповсюдження інформації про медіацію в брошурах, буклетах, через Інтернет, на 

плакатах, 

 запровадження спеціальної телефонної лінії допомоги з питань медіації, 

 створення інформаційних та консультаційних центрів, 

 проведення спеціальних тематичних програм на кшталт "тижня медіації", 

 семінари й конференції, 

 присвячені медіації "дні відкритих дверей" в судах та установах, які надають послуги 

з медіації. 

Державам-членам і всім дотичним до медіації також варто надавати широкому 

загалу інформацію про те, як вийти на зв’язок, зокрема через Інтернет, з медіаторами та 

організаціями, які надають медіаційні послуги. 

Державам-членам також слід взяти до відома, що медіація при судах на практиці 

виявляється ефективним засобом підвищення рівня поінформованості суддів, адвокатів і 

користувачів про можливості медіації. 

Державам, університетам, іншим науковим закладам та всім причетним до 

медіації слід підтримувати й заохочувати наукові дослідження в сфері медіації та 

альтернативного розв’язання спорів. 

Теми медіації та інших форм розв’язання спорів варто включити до програм 

навчальних закладів у різних країнах. 

3.7. Поінформованість користувачів 

Представники судової влади, прокурори, адвокати, інші правники та інші органи, 

задіяні в розв’язанні спорів, мають якомога раніше надавати конкретну інформацію та 

консультації з питань медіації сторонам у спорах, в розгляді яких вони беруть участь. 

Для того, щоб зробити медіацію привабливішою для користувачів, держави-члени 

можуть обміркувати зменшення, скасування або повернення судових витрату конкретних 

випадках, коли до медіації вдаються у спробі врегулювання спору або до звернення до 

суду, або в перебігу судового провадження. 

Держави-члени можуть вимагати від тих, хто одержує і хто надає безоплатну 

правову допомогу, щоб до надання такої допомоги були розглянуті можливості дружнього 

врегулювання спору, включаючи медіацію. 

На сторони, які ухилятимуться від належного розгляду можливості застосування 

методів альтернативного розв’язання спору, можна накладати покарання. Наприклад, 

держави-члени можуть обміркувати доцільність запровадження норми, згідно з якою 

сторони у справах, які зазвичай мають право на відшкодування їхніх витрат на 

розв’язання сімейного або цивільного спору в судовому порядку, не отримуватимуть 

такого відшкодування в повному обсязі, якщо вони відмовилися від медіації або не змогли 

представити доказів того, що вони справді серйозно розглядали можливість дружнього 

врегулювання спору. 

3.8. Поінформованість суддів 

Судді відіграють ключову роль у формуванні культури дружнього врегулювання 

спорів. Відтак, вкрай важливо, щоб вони сповна знали й розуміли процес і переваги 

медіації. Цього можна досягти шляхом проведення спеціальних інформаційних заходів і в 

рамках програм базової професійної підготовки й підвищення кваліфікації, які 

включатимуть конкретні елементи медіації, корисні для повсякденної роботи судів у 

конкретних країнах. 

Важливо зміцнювати як інституційні, так і особисті зв’язки між медіаторами і 

суддями. Це, зокрема, можливе шляхом проведення конференцій та семінарів. 

3.9. Поінформованість адвокатів 

Тему медіації треба включити до програм професійної освіти й підвищення 

кваліфікації адвокатів. 
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Адвокатським колегіям і професійним об’єднанням адвокатів варто укласти 

списки програм медіації та тих, хто надає відповідні послуги, і розповсюдити їх серед 

адвокатів. 

Державам-членам і адвокатським колегіям належить вжити заходів задля 

розробки такої структури розцінок за послуги, яка б не відвертала адвокатів 

відрекомендування клієнтам піти шляхом медіації для вирішення спору. 

3.10. Поінформованість недержавних організацій та інших зацікавлених 

утворень 

Державам-членам і всім, хто є дотичними до медіації, слід вживати заходів із 

підвищення рівня поінформованості про медіацію серед недержавних організацій та 

інших зацікавлених у медіації утворень. 

 

 

4.3.5. Керівні принципи № 15для кращого виконання наявної Рекомендації щодо 

альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами і 

сторонами—приватними особами. Ухвалено Європейською комісією з ефективності 

правосуддя 7 грудня 2007 р. 

Вступ 

На Третьому саміті Ради Європи (Варшава, травень 2005 р.) глави держав урядів 

вирішили "сповна використовувати потенціал Ради Європи у виробленні стандартів" і 

"сприяти виконанню та подальшій розробці правових договорів Організації та механізмів 

співробітництва в сфері права". Було також прийнято рішення" допомагати державам-

членам у справедливому і швидкому відправленні правосуддя та у розробці 

альтернативних методів розв’язання спорів". 

У світлі цих рішень Європейська комісія з питань ефективності правосуддя(ЄКЕП 

— CEPEJ), в Статуті якої однією з цілей визначено "сприяння кращій реалізації 

міжнародних правових договорів Ради Європи стосовно ефективності та справедливості 

судочинства", включила до своїх пріоритетних завдань новий вид діяльності, покликаний 

уможливити ефективну імплементацію договорів Ради Європи та стандартів, які 

стосуються альтернативного розв’язання спорів. 

Відтак, робоча група з питань медіації (CEPEJ-GT-MED) 1  була утворена для 

збільшення в державах-членах впливу дотичних рекомендацій Комітету Міністрів, 

зокрема 

 Рекомендація Rec (98) 1 щодо медіації в сімейних справах, 

 Рекомендація Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах, 

 Рекомендація Rec (99) 19 щодо медіації в кримінальних справах, 

 Рекомендація Rec (2001) 9 щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами і сторонами—приватними особами, 

і для пропонування конкретних заходів сприяння ефективній реалізації 

зазначених Рекомендацій, що поліпшить імплементацію викладених у них принципів 

медіації. 

Цей документ стосується Рекомендації Rec (2001) 9 щодо альтернатив судовому 

розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами—приватними особами. Три 

інші Рекомендації, які стосуються медіації в сімейних справах, медіації в цивільних 

справах і медіації в кримінальних справах, потребують окремого вивчення і 

досліджуються в окремих документах. 

На першому засіданні робочої групи (Страсбург, 8—10 березня 2006 р.) було 

розроблено анкету для визначення рівня обізнаності щодо зазначеної Рекомендації в 

                                                 
1
До складу робочої групи CEPEJ-GT-MED увійшли Ніна Бететто (Словенія), Івана Борзова (Чехія), Петер Ешвайлер (Німеччина), Марія да 

КонсейшаоОлівейра (Португалія), РімантасСімайтіс (Латвія, голова робочої групи), ДжереміТегг (Велика Британія) і Анна Вергенс (Швеція). 
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державах-членах і відповідності запровадження медіації в цих країнах тим принципам, які 

викладені в Рекомендації. Анкету було розіслано в 16 показових держав. 

Від держав-членів і осіб, які безпосередньо займаються медіацією, до робочої 

групи надійшли 52 відповіді, котрі надалі були підсумовані в доповіді наукового експерта 

Жюльєна Люїльєра (Франція). 

Пропонується провести подальшу роботу з осучаснення Рекомендації та 

пояснювального меморандуму до неї, зокрема відносно концепції та дефініцій медіації та 

примирення. Перед тим необхідно здійснити повнішу оцінку впливу альтернатив судовим 

спорам між адміністративними органами і приватними сторонами на відповідну практику 

в державах-членах на основі сучасної та порівнюваної інформації. 

Як того слід було очікувати, держави-члени значно відмінні одна від одної в плані 

запровадження альтернативного розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами, передусім в силу наявності наступних перешкод: 

 держави не усвідомили потенційну корисність і ефективність альтернативного 

розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами; 

 відтак, вони вживали мало заходів для роз’яснення адміністративним органам 

переваг альтернативних моделей розв’язання таких спорів, які можуть призвести до 

нетрадиційних, ефективних і раціональних результатів; 

 недовіра судів до розвитку позасудових альтернатив судовому вирішенню спорів у 

адміністративній царині; 

 відсутність поінформованості щодо різних альтернативних методів розв’язання 

спорів у цій конкретній сфері; 

 відсутність спеціально підготовлених нейтральних посередників у зазначеній сфері; 

 невеликий обсяг наукових досліджень альтернатив вирішенню адміністративних 

спорів у судовому порядку. 

З огляду на ці перешкоди робоча група розробила наступні керівні принципи, які 

не мають зобов’язального характеру, але мають допомогти державам-учасницям в 

реалізації Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами і сторонами—приватними особами. 

 

1. НАЯВНІСТЬ 

Альтернативні методи розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами стануть практикою в державах-членах лише за умови прийняття 

ними національних програм щодо застосування таких методів або задля попередження 

спорів до їхнього виникнення, або для їхнього врегулювання в подальшому. 

Необхідно забезпечити наявність таких методів і з метою їхнього поширення 

вживати заходів для запровадження і розбудови практично здійснюваних моделей. 

1.1. Роль держав 

Держави-члени і передусім їхні уряди та адміністративні органи відіграють 

головну роль у сприянні застосуванню альтернативних методів розв’язання спорів з 

приватними сторонами щодо індивідуальних адміністративних актів, договорів, цивільної 

відповідальності та інших суперечливих питань. 

Державам слід визначити, коли і в який спосіб доцільно застосувати такі 

альтернативні методи, як внутрішній перегляд, процедура примирення, медіація, 

врегулювання шляхом переговорів чи незалежний арбітраж. 

Державам належить вжити конкретних заходів для забезпечення ширшого 

застосування альтернативних методів розв’язання спорів або шляхом інституціоналізації 

таких методів, або застосуванням їх у конкретних випадках залежно від обставин. 
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Коли таке є необхідним, державам слід прийняти нове чи змінити вже чинне 

законодавство відповідно до принципів Рекомендації (наприклад, в окремих випадках 

передбачити обов’язковість внутрішнього перегляду, процедури примирення, медіації і 

переговорів задля врегулювання спору). 

Державам належить заохочувати застосування внутрішнього перегляду, 

процедури примирення, медіації та врегулювання шляхом переговорів як обов’язкових 

передумов започаткування судового провадження. 

Державам слід заохочувати адміністративні органи до пропонування 

альтернативних методів розв’язання спорів в усіх випадках, коли такі методи існують і 

врегулювання спорів з приватними сторонами із застосуванням таких методів не 

суперечить чинному законодавству. 

Державам слід заохочувати адміністративні органи до перегляду типових форм 

договорів, угод щодо надання субсидій та інших форм допомоги з метою уможливлення і 

переважного застосування альтернативних методів розв’язання спорів. 

Адміністративним органам належить давати згоду на застосування існуючого 

альтернативного методу розв’язання спору, коли цього вимагає приватна сторона ,окрім 

випадків, коли така процедура суперечить публічному інтересу або приватна особа 

зловживає нею. 

1.2. Підтримка державами проектів з альтернативного розв’язання спорів 

між адміністративними органами і приватними сторонами 

Державам слід визнати і заохочувати альтернативні судовому розгляду моделі 

врегулювання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами шляхом 

фінансової підтримки таких методів і в інші способи із забезпеченням якості відповідних 

послуг і збалансованого залучення всіх причетних сторін(посадовці чи службовці, які 

представляють державні органи, приватні сторони, офіційно визнані об’єднання 

нейтральних посередників, науковці, адвокатські об’єднання, суддівська і правнича 

спільнота тощо). 

Внутрішній перегляд як важливий засіб попередження спору до його виникнення 

має передувати застосуванню процедур альтернативного розв’язання спорів навіть за 

їхньої наявності. 

1.3. Роль адміністративних органів 

Адміністративним органам слід у повсякденній практиці відносин з приватними 

сторонами застосовувати процедуру внутрішнього перегляду питання щодо належності 

та/ або законності адміністративних актів. 

Адміністративним органам належить застосовувати найбільш придатні методи 

альтернативного розв’язання спорів, за згоди інших сторін. 

1.4. Роль суддів 

Судді відіграють важливу роль у розвитку альтернативних методів розв’язання 

спорів між адміністративними органами і приватними сторонами. Коли таке є можливим, 

судді мають одержати повноваження рекомендувати сторонам методи, альтернативні 

судовому розгляду, зокрема процедуру примирення, медіацію та переговори з метою 

врегулювання, і проводити відповідні інформаційні заходи. Відтак, важливо забезпечити 

наявність зазначених альтернативних методів або шляхом започаткування відповідних 

програм при судах, або направлення сторін до нейтральних посередників з офіційного 

списку. 

При судовому розгляді справи суддям належить брати до уваги досягнуту 

сторонами згоду, окрім випадків, коли вона суперечить публічному інтересу. 

1.5. Роль адвокатів 

До кодексів професійної поведінки адвокатів мають увійти обов’язок або 

рекомендація щодо пропонування сторонам в належних випадках і до звернення до суду 
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застосувати альтернативні методи врегулювання спорів, включаючи альтернативи 

судовому розгляду спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, та 

щодо надання дотичної інформації та порад їхнім клієнтам. 

Адвокатським колегіям і професійним об’єднанням адвокатів належить укласти 

списки нейтральних посередників, які спеціалізуються на альтернативному розв’язанні 

спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, і розповсюдити такі 

списки серед адвокатів. 

1.6. Якість альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і сторонами—приватними особами 

Важливо, щоб держави-члени проводили регулярний моніторинг і оцінку наявних 

моделей врегулювання спорів і здійснюваних пілотних проектів для забезпечення 

додержання принципів рівності та безсторонності, а також дотримання прав сторін. Слід 

розробити певні спільні критерії зазначеної оцінки. 

Державам-членам слід спонукати державні органи до спільної роботи задля 

сприяння, поширення та координації застосування альтернативних методів розв’язання 

спорів між адміністративними органами і приватними сторонами. 

1.7. Кваліфікація нейтральних посередників 

Вкрай важливо забезпечувати якість надаваних послуг щоразу, коли 

адміністративні органи пропонують або погоджуються на альтернативні методи 

розв’язання спорів, коли судді радять сторонам передати спір на альтернативний розгляд 

чи коли адвокати дають поради своїм клієнтам. Якість альтернативного врегулювання 

спорів також потрібна для довіри широкого загалу до цього процесу. 

Задля забезпечення принципів рівності та безсторонності, а також прав сторін 

нейтральні посередники — медіатори, примирювачі, переговорники чи незалежні арбітри 

— не повинні бути державними посадовцями чи службовцями і не повинні працювати в 

державних органах за сумісництвом. 

Державам-членам слід спробувати забезпечити адекватні програми навчання для 

нейтральних посередників і з огляду на розбіжності в навчальних програмах розробити 

спільні стандарти щодо такого навчання. 

Програми підготовки нейтральних посередників мають, як мінімум, включати 

наступне: 

 принципи та цілі альтернативних методів розв’язання спорів між адміністративними 

органами і приватними сторонами, 

 ставлення нейтральних посередників до роботи та їхню професійну етику, 

 ознаки, етапи і цілі кожного методу — медіації, примирення, врегулювання шляхом 

переговорів і незалежного арбітражу, 

 випадки доцільності, структуру і перебіг кожної процедури альтернативного 

розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, 

 правові основи різних альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами, 

 навички і методи спілкування та переговорів, 

 навички і методи різних альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами, 

 рольові ігри та практичні вправи в достатній кількості, 

 особливості різних альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами, 

 оцінку знань і компетентності особи, яка проходить навчання. 

В ході такого навчання необхідно брати до уваги особливий характер діяльності 

медіаторів/примірювачів, переговорників і незалежних арбітрів. 

За таким навчанням медіаторів має слідувати нагляд, наставництво і постійне 

підвищення кваліфікації. 
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Державам-членам слід усвідомити важливість встановлення спільних критеріїв 

для уможливлення акредитації нейтральних посередників і/або утворень, які пропонують 

послуги з альтернативного розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами та/або навчають нейтральних посередників. У зв’язку зі 

зростанням переміщень громадян у межах Європи треба вживати заходів задля 

напрацювання спільних міжнародних критеріїв акредитації — приміром, для отримання 

єдиного посвідчення європейського медіатора тощо. 

Оскільки деякі держави відчувають проблеми з якістю професійної підготовки 

нейтральних посередників, національним навчальним закладам рекомендується 

встановити зв’язки між собою і/або розробити програми безперервної професійної 

підготовки для таких медіаторів (наприклад, єдиний Європейський навчальний 

центр).Цьому могли б посприяти Рада Європи разом із Європейським Союзом. 

1.8. Кодекс професійної поведінки 

Державам-членам належить вживати заходів для забезпечення, коли це є 

можливим, однаковості концепцій, сфер застосування і гарантій додержання основних 

принципів альтернативного розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами (таких, як конфіденційність та інші) на територіях цих держав. 

З огляду на те, що Європейський кодекс поведінки медіаторів у медіації в 

цивільних і господарських справах отримує загальне визнання серед причетних до 

медіації осіб по всій Європі, рекомендується розробити спеціальний кодекс поведінки 

медіаторів у альтернативному розв’язанні спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами. 

1.9. Порушення кодексу поведінки 

На випадок порушення нейтральними посередниками кодексу професійної 

поведінки державам належить передбачити відповідні процедури розгляду скарг і 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

 

2. ДОСТУПНІСТЬ 

2.1. Вартість альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами для їхніх користувачів 

Внутрішній перегляд, який зазвичай становить собою "перший рівень" 

розв’язання спорів, має бути безкоштовним, що спонукатиме обидві сторони шукати 

обопільно прийнятного вирішення справи без втручання нейтральних посередників чи 

судових органів. 

При застосуванні інших методів та необхідності втручання нейтрального 

посередника вартість процедури для приватних сторін має бути розумною та 

співвідносною з питанням, яке розглядається. Задля загальної доступності альтернативних 

методів розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами 

державам належить надавати певну безпосередню фінансову підтримку забезпеченню 

таких послуг. З міркувань рівності перед законом та доступу до правосуддя не є 

припустимим, щоб деякі категорії населення виключалися з кола одержувачів послуги з 

фінансових причин. Для участі громадян з обмеженими фінансовими можливостями в 

процесі альтернативного розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами державам-членам варто забезпечувати безоплатну правову 

допомогу в такий же спосіб, як вона надавалася б таким громадянам в разі розгляду спору 

в судовому порядку. 

2.5. Призупинення строку давності 

Ризик закінчення строку давності не має перешкоджати сторонам застосовувати 

альтернативні методи розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними 

сторонами (окрім арбітражу). 
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Державам наполегливо рекомендується запровадити положення про 

призупинення строку давності. 

 

3. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ 

Відповіді на анкету показали, що однією з основних перепон розвиткові 

альтернативних методів розв’язання спорів між адміністративними органами і 

приватними сторонами є відсутність відповідної обізнаності на рівні держав, урядів, 

державних органів, правничої спільноти, користувачів системи правосуддя та серед 

широкого загалу. 

Для забезпечення доступності Рекомендації щодо альтернатив судового розгляду 

спорів між адміністративними органами і сторонами—приватними особами для високих 

посадовців, державних службовців, учених, всіх зацікавлених приватних сторін і 

нейтральних посередників необхідно перекласти зазначену Рекомендацію на мови 

держав-членів і широко розповсюдити її у цих державах. 

Європейській комісії з питань ефективності правосуддя рекомендується створити 

окрему сторінку про медіацію та інші альтернативні методи врегулювання спорів на її 

веб-сайті. На ній можна було б розмістити переклади Рекомендацій, пояснювальних 

меморандумів до них та інших дотичних документів Ради Європи, а також інформацію 

про оцінки впливу Рекомендацій на практику в різних державах. На такій спеціальній 

сторінці також можна розміщувати інформацію про моніторинг і оцінку моделей та 

пілотних проектів з медіації та інших методів альтернативного розв’язання спорів, списки 

тих, хто надає послуги з медіації чи посередництва на національному рівні, відсилки на 

інші корисні сайти тощо. 

3.11. Поінформованість широкого загалу 

Державам, державним посадовцям і службовцям, а також нейтральним 

посередникам належить вжити доцільних заходів для підвищення рівня поінформованості 

широкого загалу щодо переваг альтернативних методів розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами. 

Такі заходи можуть включати: 

 статті та інформаційні повідомлення в медійних засобах, 

 розповсюдження інформації про альтернативні методи розв’язання спорів в 

брошурах, буклетах, через Інтернет, на плакатах, 

 запровадження спеціальної телефонної лінії допомоги з питань альтернативних 

методів розв’язання спорів, 

 створення інформаційних та консультаційних центрів, 

 проведення спеціальних тематичних програм з підвищення рівня обізнаності, 

 семінари й конференції, 

 присвячені альтернативним методам розв’язання спорів "дні відкритих дверей" в 

судах та установах, які надають такі послуги. 

Державам-членам також слід надавати широкому загалу інформацію про те, як 

дізнатися, зокрема через Інтернет, про альтернативні методи розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами, та про шляхи отримання таких 

послуг. 

Державам-членам також слід взяти до відома, що альтернативне розв’язання 

спорів між адміністративними органами і приватними сторонами в рамках відповідних 

програм при судах на практиці виявляється ефективним засобом підвищення рівня 

поінформованості суддів, правників і користувачів. 

Державам, університетам, іншим науковим закладам та всім причетним до 

застосування альтернативних методів розв’язання спорів між адміністративними органами 

і приватними сторонами, слід підтримувати й заохочувати наукові дослідження в цій 

сфері. 
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Теми альтернативних методів розв’язання спорів варто включити до програм 

навчальних закладів у різних країнах. 

3.12. Поінформованість користувачів 

Державні посадовці та службовці, представники судової влади, прокурори, 

адвокати, інші правники та інші органи, задіяні в розв’язанні спорів, мають надавати 

конкретну інформацію та консультації з питань альтернативного розв’язання спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами. 

Для того, щоб зробити зазначені альтернативні методи привабливішими для 

користувачів, держави-члени можуть обміркувати зменшення, скасування або повернення 

судових витрат у конкретних випадках, коли до альтернативних методів вдаються у спробі 

врегулювання спору або до звернення до суду, або в перебігу судового провадження. 

Держави-члени можуть вимагати від тих, хто одержує і хто надає безоплатну 

правову допомогу, щоб до надання такої допомоги були розглянуті можливості дружнього 

врегулювання спору, включаючи зазначені вище альтернативні методи розв’язання спорів. 

3.13. Поінформованість суддів 

Там, де судді відіграють певну роль в альтернативному розв’язанні спорів між 

адміністративними органами і приватними сторонами, вкрай важливо, щоб вони сповна 

знали й розуміли зазначений процес і його переваги. Цього можна досягти шляхом 

проведення спеціальних інформаційних заходів і в рамках програм базової професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації, які включатимуть конкретні елементи 

альтернативного розв’язання спорів, корисні для повсякденної роботи судів у конкретних 

країнах. 

Важливо зміцнювати як інституційні, так і особисті зв’язки між суддями та 

нейтральними посередниками. Це, зокрема, можливо шляхом проведення спільних 

конференцій та семінарів. 

3.14. Поінформованість адвокатів 

Тему альтернативних методів розв’язання спорів між адміністративними 

органами і приватними сторонами треба включити до програм професійної освіти й 

підвищення кваліфікації адвокатів. 

Державам-членам і адвокатським колегіям належить вжити заходів задля 

розробки такої структури розцінок за послуги, яка б не відвертала адвокатів 

відрекомендування клієнтам піти шляхом дружнього врегулювання спору. Наприклад, 

запровадження фіксованої платні за конкретні види справ могла б сприяти врегулюванню 

спору на ранніх етапах, клієнти могли б платити адвокатам однакові гонорари незалежно 

від того, чи спір розв’язується в судовому або в альтернативному порядку, або ж адвокати 

могли б одержувати більшу платню в разі досягнення врегулювання спору 

альтернативними методами. 

 

 

4.3.6. Витяг з Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 

Комісія має право: 
- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності 

інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій; 

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб уразі недотримання ними 

законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки 

пропозицій з питань, які розглядає комісія; 
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- залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, 

суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою). 

 

 

4.3.7. Витяг з Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов'язаної із захистом прав дитини. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866 

Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, 

по батькові дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання 

дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва 

про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності). 

Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та підготовки висновку щодо 

визначення або зміни прізвища, імені та по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, 

батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити 

свою думку. 

Рішення органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини приймається районною, 

районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, 

районної у місті ради з урахуванням висновку служби у справах дітей. 

Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця 

проживання дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання 

дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва 

про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про народження 

дитини, довідку з місця навчання, виховання дитини, довідку про сплату аліментів (у разі 

наявності). 

Під час розв'язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання 

дитини служба у справах дітей має захищати інтереси дитини з урахуванням рівних прав 

та обов'язків матері та батька щодо дитини. 

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками та відвідує їх за 

місцем проживання, про що складає акт обстеження житлово-побутових умов за формою 

згідно з додатком 9. 

Під час вирішення питання щодо визначення місця проживання дитини береться 

до уваги ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність 

дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне 

значення. 

Місце проживання дитини не може бути визначене з тим із батьків, який не має 

самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або вживає наркотичні засоби, своєю 

поведінкою може зашкодити здоров'ю та розвитку дитини. 

Якщо встановлено, що жоден з батьків не може створити дитині належних умов 

для виховання та розвитку, служба у справах дітей подає клопотання голові районної, 

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, 

районної умісті ради про позбавлення таких батьків батьківських прав або відібрання 

дитини без позбавлення батьківських прав. 

Після обстеження житлово-побутових умов, проведення бесіди з батьками та 

дитиною служба у справах дітей складає висновок про визначення місця проживання 

дитини і подає його органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення. 

У разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини один з 

батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем 
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проживання дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію 

свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про 

народження дитини. 

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, а у разі потреби, 

також з родичами дитини. До уваги береться ставлення батьків до виконання батьківських 

обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші 

обставини, що мають істотне значення. 

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо 

участі у вихованні дитини, служба у справах дітей складає висновок. 

Участь у вихованні дитини та у разі потреби порядок побачення з дитиною того з 

батьків, який проживає окремо від неї, встановлюються рішенням районної, районної у 

мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті 

ради з урахуванням висновку служби у справах дітей. 

Під час розгляду судом спорів між батьками щодо виховання дитини районна, 

районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, 

районної у місті ради подає суду письмовий висновок про способи участі одного з батьків 

у вихованні дитини, місце та час їх спілкування, складений на підставі відомостей, 

одержаних службою у справах дітей в результаті проведення бесіди з батьками, дитиною, 

родичами, які беруть участь у її вихованні, обстеження умов проживання дитини, батьків, 

а також на підставі інших документів, які стосуються зазначеної справи. 

 

 

4.3.8. Витяг із Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року 

N 966-IV 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
- соціальні послуги - комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним 

групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з 

метою розв'язання їхніх життєвих проблем; { Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 4523-VI ( 

4523-17складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, 

соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково 

або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про 

особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті; { Абзац третій статті 1 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 3739-VI ( 3739-17 ) від 20.09.2011; в редакції Закону N4523-VI ( 

4523-17 ) від 15.03.2012 } 

- суб'єкти, що надають соціальні послуги - підприємства, установи, організації та 

заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які 

відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, 

які надають соціальні послуги; { Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 

) від15.03.2012 } 

Стаття 2. Основні засади надання соціальних послуг 

Основними засадами надання соціальних послуг є: 
- сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в 

змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають. 

Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг 

Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: 
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- адресності та індивідуального підходу; 

- доступності та відкритості; 

- добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; 

- гуманності; 

- комплексності; 

- максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів 

суб'єктами, що надають соціальні послуги; 

- законності; 

- соціальної справедливості; 

- забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають соціальні послуги; { Абзац 

десятий статті 3 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }дотримання 

суб'єктами, що надають соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, 

етичних норм і правил. { Статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно із 

Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 } 

 

 

4.3.9. Витяг із Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» 

від 1 червня 2001 року N 2558-III 

Стаття 3. Суб'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю 

Суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю є: 
- уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю; 

- фахівці з соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; 

- об'єднання громадян, благодійні, релігійні організації; 

- юридичні та фізичні особи, які надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді; 

- волонтери у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. 

Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми 

та молоддю 

Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю ґрунтується на загальновизнаних 

гуманістичних, демократичних та правових засадах. 

Основними принципами здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю є: 
- додержання і захист прав людини; 

- адресність та індивідуальний підхід; 

- доступність та відкритість; 

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; 

- гуманність; 

- комплексність; 

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів 

суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; 

- законність; 

- соціальна справедливість; 

- забезпечення конфіденційності суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання 

етичних і правових норм. 

Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю 

Сферами здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю є: 
- громадська; 

- економічна; 
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- освітня; 

- виховна; 

- культурна; 

- оздоровча. 

Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, державне управління та контроль 

у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях. 

 

 

4.3.10. Витяг із Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Затверджено 

наказом Міністерства соціальної політики України03.09.2012 № 537. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України19 вересня 2012 р. за № 1614/21926 

Послуга соціальної адаптації - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої 

ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; … 

Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції - розвиток, формування та підтримка 

соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, 

шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення 

отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; … 

Консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних 

проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; 

психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги. 

Посередництво (медіація) - допомога у врегулюванні конфліктів; ведення 

переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту. 

 

 

4.3.11. Зразок змісту форми спостереження та формування бази даних щодо 

практичного застосування медіації у судовому провадженні (спостереження ведеться 

медіатором) 

_______________  ____________________________________________________ 

дата направлення     сфера правовідносин 

_______________  ______________________________________________________ 

дата повернення    короткий зміст позову/звинувачення 

_____________________________________________________________________________ 

судова інстанція 

_____________________________________________________________________________ 

кількість і тривалість зустрічей 

_____________________________________________________________________________ 

результат 
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4.3.12. Перелік потреб 

 

NEEDSINVENTORY // ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ // ПЕРЕЛІК ПОТРЕБ 

 

The following list of needs is neither exhaustive nor definitive. It is meant as a 
starting place to support anyone who wishes to engage in a process of deepening 
self-discovery and to facilitate greater understanding and connection between 
people.  

Этот перечень потребностей не естьисчерпывающимилиокончательным. Он 
лишьобозначаетначальную точку для поддержкитех, кторешился на 
процессболееглубокогоисследованиясебя и для 
фасилитациилучшегопонимания и взаимосвязимежду людьми. 

Цей перелік потреб не є вичерпним чи остаточним. Це лише початкова точка 
для підтримки тих, хто вирішив зайнятися глибшим дослідженням себе і для 
фасилітації кращого взаєморозуміння та зв’язків між людьми. 

© 2005 byCenterforNonviolentCommunication; www.cnvc.org ; 

cnvc@cnvc.org. +1.505-244-4041 

 

 

CONNECTION СВЯЗЬ ЗВ'ЯЗОК 
Acceptance Принятие Прийняття 
Affection Привязанность Прихильність 
Appreciation Высокаяоценка Визнання 
Belonging Принадлежность Приналежність 
Cooperation Сотрудничество Співпраця 
Communication  Общение Спілкування 
Closeness  Близость Близькість 
Community Сообщество Спільнота 
Companionship  Дружескиеотношения Дружні стосунки 
Compassion Жалость, сострадание Жалість, співчуття 
Consideration Соображение Міркування 
Consistency  Согласованность Узгодженість 
Empathy Эмпатия (сопереживание) Емпатія 

(співпереживання) 
Inclusion  Включенность Включеність 
Intimacy Интимность, близость Інтимність, близькість 
Love Любовь Любов 
Mutuality  Взаимность Взаємність 
Nurturing  Воспитание Виховання 
Respect/Self-respect Уважение /самоуважение Повага /Самоповага 
Safety Безопасность Безпека 
Security  Надежность, защита Надійність, захист 
Stability Стабильность Стабільність 
Support, Help Поддержка, помощь Підтримка, допомога 
To know /to be known Знать/ о тебе знают Знати/ про тебе знають 
To see //to be seen Видеть/ бытьувиденным Бачити/ бути 

побаченим 
To understand  
// to be understood 

Пониматьдругих/ 
Бытьпонятым 

Розуміти інших/ інші розуміють 
тебе  

Trust Доверие Довіра 
Warmth Теплыеотношения Теплі стосунки 
PHYSICAL WELL-BEING ФИЗИЧЕСК.СОСТОЯНИЕ ФІЗИЧНИЙ СТАН 
Air Воздух Повітря 
Food Еда Їжа 
Movement/ Excercise Движение, упраженения Рух, вправи 
Rest/sleep Отдых, сон Відпочинок, сон 
Sexual expression Сексуальноевыражение Сексуальне вираження 
Physical Safety Физическаябезопасность Фізична безпека 
Shelter Приют, убежище Притулок, укриття 
Touch  Прикосновение Дотик 

http://www.cnvc.org/
mailto:cnvc@cnvc.org
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Water Вода Вода 
HONESTY ЧЕСТНОСТЬ ЧЕСНІСТЬ 
Authenticity Подлинность Справжність 
Integrity Целостность, полнота Цілісність 
Presence Присутствие Присутність 
PLAY, FUN ИГРАТЬ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ БАВИТИСЯ, РОЗВАЖАТИСЯ 
Joy Удовольствие Задоволення 
Humor Юмор Жарти 
PEACE МИР МИР 
Beauty Красота Краса 
Communion  Общность Спільність 
Ease, Convenience Лёгкость, удобство Легкість, зручність 
Equality Равенство Рівність 
Harmony гармония гармонія 
Inspiration Вдохновение Натхнення 
Order Порядок Порядок 
AUTONOMY АВТОНОМИЯ АВТОНОМІЯ 
Choice Выбор Вибір 
Freedom Свобода Свобода 
Independence Независимость Незалежність 
Privacy / Space Личноепространство, личнаяжизнь Особистий простір, приватність 
Spontaneity Спонтанность Спонтанність 
MEANING IN LIFE AND IN WHAT I 
DO 

СМЫСЛ В ЖИЗНИ И В ТОМ, ЧТО Я 
ДЕЛАЮ 

СЕНС У ЖИТТІ І В ТОМУ, ЩО Я 
РОБЛЮ 

Awareness Осознание Усвідомлення 
Celebration of life Радоватьсяжизни Радіти життю 
Challenge Вызов Виклик 
Clarity Ясность, понятность Ясність, зрозумілість 
Competence Компетентность Компетентність 
Consciousness Сознательность Усвідомлення, притомність 
Contribution Вклад Внесок 
Creativity Творчество Творчість 
Discovery Открытия Відкриття 
Efficacy Действенность Дієвість 
Effectiveness Эффективность Ефективність 
Growth Рост, развитие Ріст, розвиток 
Hope Надежда Надія 
Learning Учиться Вчитися 
Mourning Скорбить, оплакивать Сумувати за…, оплакувати 
Participation Участие Участь 
Purpose Цель, намерение Мета, намір 
Self-expression Самовыражаться Самовиражатися 
Stimulation Поощрение Заохочування 
To matter Иметьзначение Мати значення 

Understanding Понимание Розуміння 

OTHER USEFUL NEEDS ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ІНШІ КОРИСНІ ВАРІАНТИ 
Сoziness Уют Затишок 
Self-empowerment Само-воодушевление Само-наснаження 
Protection Защита Захист 
Friendship Дружба Дружба 
Stability Стабильность Стабільність 
Spirituality Духовность Духовність 
Caring Забота Турбота 
Dreams, Fantasy Мечты, фантазии Мрії, фантазії 
Justice Справедливость Справедливість 
Recognition/ Acknowledgement Признание Визнання 
Valuing Ценить Цінування 
Being valuable to others Бытьзначимым (ценным) для других Бути значимим (цінним) для інших 
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ЧАСТИНА 5. 

МІНІ-ЛЕКЦІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ПРАКТИЧНІ 

ВПРАВИ. 

 
Вступ 
 

Матеріали цієї частини посібника можуть не тільки використовуватись як 

методичні матеріали для викладачів/тренерів, а й як роздатковий матеріал для проведення 

практичних вправ та короткий конспект основної навчальної інформації, який дозволить 

слухачам по завершенні курсу самостійно поновлювати (актуалізувати) отримані знання. 

При цьому такі матеріали можуть бути надані слухачам як у повному обсязі до початку 

навчання («робочий зошит»), так і надаватися поступово, відповідно до тем, що 

розглядаються.  

 

 

 

5.1. Міні-лекції. 
 

5.1.1. Ефективність медіації та роль суддів у її впровадженні 

Численні нормативно-правові акти, концептуальні та інструктивні документи, 

прийняті як в Україні, так і міжнародною спільнотою, наголошують на необхідності 

впровадження медіації. Тривалий досвід застосування медіації як за кордоном, так і в 

Україні, у тому числі в межах пілотних проектів, свідчить про ефективність цього способу 

вирішення конфліктів (спорів) у різних галузях правовідносин. При цьому п. 46 (ч.3.7) 

Керівних принципів № 14 для кращого виконання наявних Рекомендацій Комітету 

Міністрів щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах (ухвалено 

Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р.) проголошує, що 

«представники судової влади, прокурори, адвокати, інші правники та інші органи, задіяні 

в розв’язанні спорів, мають якомога раніше надавати конкретну інформацію та 

консультації з питань медіації сторонам у спорах, в розгляді яких вони беруть участь». 

Так само п. 11 (ч.1.2.) Керівних принципів № 13 для кращого виконання наявної 

Рекомендації щодо медіації в кримінальних справах (також ухвалено Європейською 

комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р.) наголошує, що «судді, прокурори та 

інші органи кримінального правосуддя відіграють важливу роль у розвитку медіації. Вони 

мають бути у змозі надавати інформацію, проводити спеціальні інформаційні заходи з 

питань медіації та, коли це є можливим, пропонувати потерпілим і/або правопорушникам 

скористатися медіацією і/або передавати справи на медіацію. Державам-членам 

рекомендується започаткувати і/або посилювати співпрацю між органами кримінальної 

юстиції та службами медіації задля ефективнішого охоплення потерпілих та 

правопорушників медіаційними послугами». Керівні принципи № 15 для кращого 

виконання наявної Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами і сторонами – приватними особами (також ухвалено 

Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р.) в п.1.4. «Роль суддів» 

наголошують, що: «24. Судді відіграють важливу роль у розвитку альтернативних методів 

розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами. Коли таке є 

можливим, судді мають одержати повноваження рекомендувати сторонам методи, 

альтернативні судовому розгляду, зокрема процедуру примирення, медіацію та 

переговори з метою врегулювання, і проводити відповідні інформаційні заходи. Відтак, 
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важливо забезпечити наявність зазначених альтернативних методів або шляхом 

започаткування відповідних програм при судах, або направлення сторін до нейтральних 

посередників з офіційного списку. 25. При судовому розгляді справи суддям належить 

брати до уваги досягнуту сторонами згоду, окрім випадків, коли вона суперечить 

публічному інтересу.» 

Європейський Союз, світове співтовариство розглядають застосування медіації як 

важливу частину заходів, покликаних забезпечити людині вільний доступ до правосуддя, 

що підтверджується прийняттям низки нормативних актів, таких як: 

- Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам - членам 

Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах від 15 вересня 1999 р.; 

- Директива Європарламенту «Про деякі аспекти медіації в цивільних і 

господарських спорах» від 21.05.2008 р.; 

- Європейський кодекс поведінки для медіаторів від 2 червня 2004 р. (European 

Code of Conduct for Mediators) – був розроблений ініціативною групою практикуючих 

посередників, які представляють більше 30 європейських організацій, що мають справу з 

альтернативними способами вирішення спорів, за підтримки Європейської комісії і 

прийнятий на конференції в Брюсселі 2 червня 2004 р.; 

- Типовий закон про міжнародну погоджувальну процедуру (UNCITRAL Model 

Lawon International Commercial Conciliation) – розроблено комісією ООН з міжнародного 

торговельного права (ЮНСІТРАЛ) у 2002 році. 

Більш того, Рекомендація № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя (ухвалено Комітетом 

Міністрів Ради Європи на 68 засіданні заступників міністрів 14 травня 1981 року) 

заохочує до вживання заходів зі сприяння примиренню або, де це належно, заохочення 

сторін до примирення або дружнього врегулювання спору до започаткування судового 

провадження або в його ході (п. В.3.). 

 

 

5.1.2. Потреби та їх властивості 

Потреби – це найбільш сильні мотиватори дій людини, оскільки вони визначають 

наш добробут і якість життя. Поведінка і вчинки кожного направлені у кожний момент 

часу на задоволення певних потреб, які наразі актуальні. Коли потреби задоволені – 

людина відчуває задоволення від життя. У всіх людей потреби однакові, хоча рівень 

інтенсивності відчуття своїх потреб часто відрізняється у різні проміжки часу. Потреби є 

проявом глибинної загальновизнаної людяності. 

Розуміння власних потреб дає і краще розуміння і визнання цінностей, якими 

керується людина, і краще розуміння і зв’язок з іншими людьми.  

Потреби мають певні якості, за якими можна їх розпізнати: 

- Вони є універсальними для всіх людей, незалежно від віку, статі, місця 

проживання, освіти, статусу тощо; наприклад – потреба у любові та безпеці; 

- Вони є рівноцінними – потреби однієї людини не можуть бути 

пріоритетнішими за потреби іншої людини; 

- Потреби є взаємозалежними – одна особа не може задовольнити свої потреби 

за рахунок іншої особи, без наслідків, які обом можуть не сподобатися; 

- Глибинна потреба людини не буде стосуватися конкретних місця, часу, 

іншої людини, об’єкту чи дії (МЧЛОД, англ.. «no PLATO: people, location, actions, 

timeorobjects»). Наприклад, фраза «я хочу, щоб ти пішов зі мною в кіно» – це, 

найімовірніше, лише стратегія задоволення потреби у зв’язку з коханою людиною, 

спільному дозвіллі і підтримці. Усвідомлення цих потреб як першопочаткових для ідеї 

«сходити в кіно з коханим» дозволяє шукати інші стратегії їх задоволення і відкриває поле 
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для пошуку варіантів, які будуть прийнятними для обох. Водночас, якщо ідея «сходити на 

саме цей фільм і сеанс», то, можливо, це потреба у «навчанні», чи «саморозвитку», чи 

«приналежності до певної спільноти людей», і її усвідомлення просто дозволить відвідати 

кіносеанс із кимось іншим. Кожна ситуація є індивідуальною, і потреби будуть 

відрізнятися у різних людей, навіть у схожих ситуаціях. Почуття людини в окремий 

момент часу є прямим наслідком задоволення чи незадоволення її потреб. Тому коли 

людина розуміє власну реакцію на ту чи іншу подію через призму потреб, вона повністю 

бере на себе відповідальність за свій стан і свої почуття, вберігаючи таким чином і себе, і 

навколишніх від само- та взаємо- звинувачень і помилок у обранні подальших дій. 

Вміння розуміти глибинні потреби як мотиватори усіх своїх дій та дій інших 

людей – це запорука якісного життя, здорових стосунків з собою та іншими людьми. 

Більше про потреби та уміння будувати комунікацію з урахуванням власних 

потреб та потреб інших людей – у книзі Маршала Розенберга «Мова життя» та у 

матеріалах про «ненасильницьке спілкування». Перелік потреб, наданий у матеріалах, не є 

вичерпним і пропонується як допоміжний для позначення можливих потреб. 

 

 

5.2. Презентація. 
 

У поданій тут презентації наочно відображено базову інформацію з основ 

конфліктології та медіації, а також подано матеріали, покликані допомогти слухачам на 

власному досвіді, у тому числі емоційному, відчути процес вибіркового сприйняття та 

формування упереджень. Такі слайди можуть бути використані і як короткий конспект 

матеріалу, що викладається в межах курсу, який дозволить слухачам відновлювати 

отримані знання після завершення курсу, так і як ілюстрації при поданні навчального 

матеріалу викладачами/тренерами. 

Завдяки наявності презентації в електронному форматі кожен викладач/тренер 

зможе на власний розсуд корегувати обсяг та послідовність викладу вміщеного у слайдах 

матеріалу. 

Бажано в кожному конкретному випадку викладання курсу надавати слухачам у 

роздрукованому вигляді як роздатковий матеріал презентацію, сформовану і 

використовувану викладачем/тренером цієї групи слухачів, що сприятиме кращому 

запам’ятовуванню і засвоєнню навчального матеріалу. 

Під час показу та друку презентації в лівому нижньому куті кожного слайду 

автоматично відбивається дата його друку/показу, що дозволяє контролювати 

актуальність матеріалу. В правому нижньому куті кожного слайду при друку/показі 

автоматично зазначається номер слайду відповідно до логіки викладу навчального 

матеріалу. 
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5.3. Практичні вправи. 
 
5.3.1. Вправа «Негативний та позитивний вплив конфлікту» 

Мета: 

Продемонструвати слухачам ефективність позитивного погляду на конфлікт. 

 

Процес: 

Запропонуйте слухачам методом мозкового штурму зібрати приклади впливу 

конфлікту. Занотовуйте на фліп-чарті негативні приклади чорним, а позитивні – синім 

маркером.  

 

Вкажіть: 

- на збалансованість негативного і позитивного впливу конфлікту; 

- на ефективність позитивного погляду на конфлікт як певний ресурс, сигнал 

до змін. 

 

5.3.2. Вправа «Позиції – інтереси – потреби» 

Мета: 

засвоєння слухачами сутнісних відмінностей між поняттями «позиція», «інтерес», 

«потреба». 

Процес: 

Об’єднайте слухачів у міні-групи по 5-7 осіб. Кожній міні-групі надайте коротку 

фабулу конфлікту (не повторюючись – кожна група отримує свою фабулу), дослідивши 

яку протягом 15 хвилин міні-група повинна визначити і записати на фліп-чарті сторін 

конфлікту, їх позиції, інтереси і потреби за наведеним нижче зразком. Ви можете 

використати фабули, запропоновані у цьому посібнику, або із власного досвіду, або із 

досвіду слухачів. Кожна міні-група обирає спікера, спікери по черзі проголошують на 

загал результати роботи своїх міні-груп. Викладач/тренер модерує обговорення 

результату всім складом слухачів. 

 

Сторона 1 спільне Сторона 2 

ПОЗИЦІЇ 

 

 

 

  

ІНТЕРЕСИ 

 

 

 

  

ПОТРЕБИ 

 

 

 

  

 

Висновок: 

При «заглибленні» комунікації з позицій до потреб можна віднайти «зону 

спільності» і шляхи вирішення конфлікту навіть між сторонами, позиції яких, на перший 

погляд, здаються непримиренними. 

Приклади фабул для вправи «Позиції – інтереси – потреби» 
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Фабула 1. 

Галина Іванова (78 років) звернулася до суду з позовом про визнання недійним 

договору дарування двокімнатної квартири своєму онукові Петру Пасічнику (25 років) у 

зв’язку з тим, що під час укладання договору онук обіцяв її матеріально підтримувати та 

доглядати до її смерті, а тепер свою обіцянку не виконує, рідко її відвідує, матеріальну 

підтримку надає тільки час від часу і незначну, вона не може собі навіть ліки всі необхідні 

придбати. До того ж вона не розібралася, що з такою обіцянкою треба було договір 

довічного утримання оформити, а не дарування. А тепер ось і квартира їй не належить, і 

онук не доглядає, - так він її скоро і вигнати може, як зять сусідку Дарину Петрівну. При 

цьому Петро таким вчинком бабусі був дуже здивований і ображений, бо стосунки у них 

завжди були гарні і він вважає, що робить для неї все можливе, хоч і щойно закінчив 

навчання та не може знайти постійної роботи з належною оплатою, а тут ось ще й його 

дівчина вагітна, то вони вже не зможуть жити у маленькій кімнатці, яку він орендує. 

Петро наголошує, що він не обіцяв бабусі видавати систематично певні грошові суми, а 

просто як онук вважає себе зобов’язаним їй допомагати по мірі сил, що і робить, а ніякого 

договору довічного утримання він укладати з бабусею не збирався, бо то ж, навіть, 

соромно від людей. А бабуся його от тепер принизила, якимось негідником виставила. 

 

Фабула 2. 

Будівельна компанія звернулася до суду з позовом до субпідрядника про 

застосування зазначених у Договорі штрафних санкцій за затримку виконання фасадних 

робіт у приватному триповерховому будинку. Субпідрядник заперечує проти позову, 

мотивуючи затримку форс-мажорними обставинами -  впливом негативних погодних умов, 

за яких виконання фасадних робіт у зазначений у Договорі термін спричинило б значне 

погіршення їх якості і порушення ДБН. Будівельна компанія у свою чергу наполягає на 

порушенні Договору і вимагає також від субпідрядника компенсації збитків, спричинених 

затриманням виконання робіт субпідрядником і виплатою замовнику неустойки за 

порушення чітко визначених термінів здачі будинку в експлуатацію. Замовник подав 

позов до суду з вимогою виплати такої неустойки будівельною компанією. 

 

 

5.3.3. Вправа «Пограбування магазину» 

Мета: 

Ілюстрація вибіркового сприйняття і формування упереджень, які часто є 

причиною конфліктів; емоційне включення і зацікавлення слухачів на початку тренінгу. 

Процес: 

Вправа виконується у повному складі навчальної групи. Для візуалізації завдання 

можна використовувати слайди. Відповіді фіксуються у відповідному бланку за зразком, 

наведеним нижче, або за допомогою програмного забезпечення для автоматичного 

рейтингування відповідей (клікерної системи), або на звичайному папері чи у робочому 

зошиті. 

Слухачам пропонується вислухати/прочитати один раз (максимум – два рази) 

короткий сюжет. Потім тренер проголошує 10 тверджень, щодо кожного з яких слухачі 

повинні визначитись щодо того, чи є це твердження правильним чи ні, або відзначити, що 

однозначно визначитись неможливо. Свій вибір слухачі занотовують відповідно 

позначками «П» якщо твердження на їхню думку правильне, «Н» якщо неправильне, «?» 

якщо не можуть визначитись, мають сумнів. 

Після опрацювання всіх 10 тверджень тренер узагальнює результати. При цьому 

стає очевидним, що на кожне твердження в аудиторії є всі три позначки, які «цілком 

слушно аргументовані» з точки зору опитуваних. 
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Вправа може проводитись самостійно або продовжитись аналізом зображень на 

слайдах 10-13 частини 5.2. цього посібника. 

Тренер наголошує, що сАме вибіркове сприйняття і упередження, споглядання на 

ситуацію з різних боків часто спричиняють конфлікт, тому завдання медіатора привести 

сторони до обміну своїми баченнями і формування спільної «картинки». Може бути 

використаний слайд 14 частини 5.2. цього посібника 

Висновок: 

При виконанні вправи слухачі отримують наочний зразок вибіркового сприйняття 

і формування упереджень, адже всі чули однакову інформацію, але крізь призму свого 

інтелекту, досвіду, емоційного стану, цінностей, професійної спеціалізації тощо 

сприйняли свою частину/сторону, подивилися на ситуацію «зі свого боку», зробили власні 

висновки, до яких мають власні аргументи. 

 

 

5.4. Моделі судової медіації: світовий досвід 

 

На ілюстрації нижче подано результати досліджень к.ю.н., PhD, доцента кафедри 

галузевих наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-

Могилянська академія», професора Туринського університету (Італія) Т.С.Кисельової 

щодо особливостей запровадження медіації в різних країнах світу у співвідношенні із 

судовою системою залежно від обсягу дотримання такого принципу медіації, як 

добровільність. При цьому під санкціями розуміються негативні наслідки, які несе 

сторона судового процесу при відмові від медіації або при невиконанні досягнутих на 

медіації рішень, як от: незастосування зменшення або повернення судового збору; 

неможливість для сторони, на користь якої винесено судове рішення, вимагати від суду 

покладення її судових витрат на сторону, вимоги якої не задоволені, якщо перша сторона 

відмовилася від медіації, на яку погоджувалася друга. 
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ЧАСТИНА 6. 

ОЦІНКА НАВЧАННЯ 

 
Вступ. 
 

Оцінювання навчального курсу є дуже важливим для слухачів, 

викладачів/тренерів та організаторів. Під час заповнення оцінювальних форм слухачі 

продовжують бути залученими до навчального процесу. При цьому вони можуть 

висловити свої думки щодо курсу. Заповнюючи оцінювальну форму, слухачі аналізують 

кожен елемент курсу, що сприяє закріпленню набутих ними знань. Що стосується 

викладачів/тренерів, оцінки є для них засобом зворотного зв’язку щодо того, які саме 

навчальні методи та вправи виявилися найбільш ефективними з точки зору досягнення 

цілей курсу. Результати оцінювання можуть допомогти викладачам/тренерам ще більше 

підняти рівень їхньої викладацької майстерності. Що стосується організаторів, вони 

використовують результати оцінювання для того, щоб визначити ефективність курсу й 

внести до нього необхідні зміни в майбутньому. 

 

Ефективна оцінювальна форма може містити багато різних запитань. Організатори 

повинні включити до неї запитання щодо кожного моменту, стосовно якого вони хочуть 

отримати зворотній зв’язок від слухачів. Багато оцінювальних форм містять розділи, в 

яких запитується про таке: 

- чи досягнуті цілі навчального курсу? 

- в чому полягає цінність змістовної частини занять? 

- яка була якість матеріалів для кожного окремого заняття? 

- яка була ефективність кожного викладача/тренера? 

- яка загальна цінність курсу? 

- якою була якість приміщень та харчування? 

 

 

6.1. Оцінювальна анкета 
 

Нижче наведено схему-приклад побудови оцінювальної анкети для опитування 

слухачів після проведення тренінгу. Така анкета може динамічно змінюватися відповідно 

до потреб організаторів навчання та/або викладачів/тренерів в інформації про навчальний 

курс, його сприйняття і засвоєння слухачами, а також відповідно до тем доповідей-лекцій, 

практичних вправ, кейсів проголошених/проведених/опрацьованих під час конкретного 

тренінгу. 

 

 

Тренінг 

«Практичне застосування медіації» 
(дата, місце проведення) 

 

Висловлюємо вдячність за Вашу участь у тренінгу. З метою оцінки 

ефективності навчання, а також для подальшого вдосконалення порядку проведення 

подібних заходів, просимо Вас надати відповіді на запитання та коментарі, оцінки, 

зауваження та пропозиції згідно з наведеною нижче формою. Ваші відповіді допоможуть 

нам покращити проведення подальших навчальних заходів.  
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1. Оцініть за п’ятибальною шкалою, яка вправа була для Вас найбільш корисною 

(5 –найбільш корисна, 1 – найменш корисна, зазначте відповідну оцінку). 

«Знайомство» __________________________________________________ 1   2   3   4   5 

«Пограбування магазину» ________________________________________ 1   2   3   4   5 

«Негативний та позитивний вплив конфлікту» ______________________ 1   2   3   4   5 

«Позиції – інтереси – потреби» ___________________________________ 1   2   3   4   5 

«Формулювання суддею пропозиції медіації для сторін спору» ________ 1   2   3   4   5 

Ваші коментарі ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 

2. Чи були для вас матеріали цікавими та потрібними? Якщо так, то який 

документ привернув найбільшу увагу? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Оцініть за п’ятибальною шкалою, яка з нижчезазначених тем була для Вас 

найбільш інформативною та корисною для практичного застосування? 

(5 – найбільш інформативна, 1 – найменш інформативна, зазначте відповідну оцінку). 

«Конфлікт і правосуддя» ________________________________________ 1   2   3   4   5 

«Медіація та медіатор» __________________________________________ 1   2   3   4   5 

«Правове регулювання медіації»__________________________________ 1   2   3   4   5 

«Практичні питання застосування медіації у судовому проваджені» ____ 1   2   3   4   5 

«Практикум із визначення медіабельності справ 

та пропонування сторонам медіації» ______________________________  1   2   3   4   5 

Ваші коментарі____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

4. Які здобуті знання та досвід ви збираєтеся використати на практиці одразу після 

повернення з тренінгу? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

5. Чи був для вас корисним представлений іноземний досвід впровадження 

медіації?(підкресліть той з варіантів, який відображає Вашу думку) 

(і) так, я маю намір його впроваджувати; 

(іі) так, однак маю сумніви щодо можливості його впровадження; 

(ііі) я почув дещо цікаве, однак інформація не буде для мене корисною. 
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6. Нижче наведені виступи, презентації та дискусії тренінгу. Будь-ласка, оцініть ці 

заходи за критеріями, що наведені в назвах колонок. Виберіть один з варіантів 

відповідей. 

Тема  Доповідачі  Оцінка 

важливості 

теми  

Розгляд питань 

був чітким, 

зрозумілим та 

ефективним 

Презентація 

теми 

супроводжувал

ася 

практичними 

завданнями  

   Дуже 

важливо  

 Середньо  

 Не важливо 

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

   Дуже 

важливо  

 Середньо  

 Не важливо 

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

   Дуже 

важливо  

 Середньо  

 Не важливо 

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

   Дуже 

важливо  

 Середньо  

 Не важливо 

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

 Так  

 Ні  

 Важко 

відповісти  

 

 

7. Як ви можете оцінити обстановку в аудиторії під час тренінгу? 

(підкресліть той з варіантів, який відображає Вашу думку) 

(і)   Мені було цікаво, увага переважно була привернута до тренінгу. 

(іі)  Іноді матеріал не був для мене новий, тому увага переключалася на сторонні речі. 

(ііі) Я не міг сконцентруватися на тренінгу, оскільки постійно відволікали думки про 

роботу. 

(iv) Іноді матеріал здавався неактуальним, тому увага переключалася на сторонні речі.  

(v)  Форма подачі матеріалу сприяла його засвоєнню. 

(vi) Форма подачі матеріалу була складною та неприйнятною для ефективного 

засвоєння. 

 

 

8. Як ви можете оцінити свої стосунки з іншими слухачами, присутніми на 

тренінгу? 

(підкресліть той з варіантів, який відображає Вашу думку) 

(і)   У мене з’явилися нові знайомства та контакти для обміну досвідом. 

(іі)  Я багато спілкувався із новими знайомими-колегами. 

(ііі) Я спілкувався переважно зі знайомими мені раніше людьми. 

(iv) Я майже не спілкувався з колегами, оскільки заглибився у вивчення матеріалу. 
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9. За п’ятибальною шкалою оцініть, будь-ласка, організаційний рівень заходу 

(5 – відмінно, 1–  незадовільно, зазначте відповідну оцінку). 

Технічне забезпечення  

(ручки, блокноти, фліп-чарти, роздаткові матеріали тощо) ____________ 1   2   3   4   5 

Професійний рівень викладачів/тренерів ___________________________ 1   2   3   4   5 

Структура навчального курсу (чи добре 

розраховано навантаження та об’єм наданого матеріалу) _____________ 1   2   3   4   5 

Легкість та доступність цієї анкети ________________________________ 1   2   3   4   5 

 

 

10. Чи хотіли би Ви продовжити дослідження теорії медіації та обмін досвідом щодо 

практичного застосування медіації в судовому провадженні шляхом проведення 

круглих столів, конференцій, семінарів, дискусій тощо?  

□ ТАК  □ НІ 

Якщо ТАК, то які саме форми і теми подібних заходів були би Вам корисні/цікаві? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 


