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РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ
У статті розглянуто роль медіації на шляху до розв’язання конфліктів. Розкрито проблему медіації як альтернативного способу вирішення
спорів. Проаналізовано доцільність та можливості застосування медіації
в Україні. Розглянуто види медіації та її техніки.
Ключові слова: конфлікт, медіація, вирішення конфлікту, медіатор,
види медіації.
Постановка проблеми. Світова практика свідчить про те, що медіація на сьогоднішній
день є однією з найпопулярніших форм врегулювання спорів.
Наразі в Україні законодавчо не визначено правового статусу медіатора, а також статусу
професійних організацій медіаторів, порядку сертифікації медіаторів, додаткові вимоги до професійних знань і навичок медіатора, контроль за якістю наданих послуг та подібних вимог. Відсутня також у чинному законодавстві України й регламентація відносин між учасниками медіації
– кожної із сторін з медіатором, медіатора і сторін – з організацією, що забезпечує проведення
медіації, медіатора, сторін спору й організації медіаторів – із судовими та іншими правоохоронними органами, у провадженні яких знаходяться матеріали, або які забезпечують виконання медіаційних угод чи в інший спосіб сприяють медіації.
Усі питання щодо діяльності медіаторів віддані на розсуд самої спільноти медіаторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість науковців визначають медіацію як
певний підхід до розв’язання конфлікту, у якому нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес для того, щоб допомогти конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного вирішення спірних питань [2, с. 158].
Рамкове рішення Європейського Союзу «Статус потерпілого у кримінальному судочинстві»
від 15 березня 2001 р. містить таке визначення: «медіація у кримінальних справах – це процес
пошуку до або під час кримінального процесу взаємоприйнятного рішення між потерпілим та
правопорушником за посередництвом компетентної особи – медіатора» [4].
У всіх трактуваннях поняття медіації підкреслюється участь третьої сторони – медіатора,
яка здійснює певну допомогу у налагодженні взаєморозуміння, інтереси якої не пов’язані безпосередньо з предметом непорозумінь. Активна третя сторона контролює процес, сприяє реалістичній оцінці ситуації сторонами, прийняттю адекватного рішення, зменшує емоційну напругу тощо.
Хрістоф Бесемер, автор книги «Медіація. Посередництво в конфліктах» визначає медіатора як посередника, який допомагає тим, хто сперечається, знайти взаємоприйнятне вирішення їхпроблем [3, с. 14].
Метою статті є дослідження питань медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Використанням медiацiї довело її придатнiсть
для розв’язання рiзного роду конфлiктiв, але реальна ефективнiсть медiацiї залежить також вiд
професiоналiзму медiатора, типу конфлiкту та особистiсних особливостей конфлiктуючих сторiн.
Розглянемо види медiацiї. У спецiалiзованiй лiтературi та наукових дослiдженнях наводиться велика кiлькiсть класифiкацiй медiацiї та її процедури.
Перша класифiкацiя похiдна вiд загальної мети процедури, тут можна видiлити два види:
превентивна медiацiя;
медiацiя конфлiкту, що вже виник;
У свою чергу, превентивну медiацiю можна подiлити на пiдвиди:
медiацiя укладення угоди;
медiацiя з метою швидкого вирiшення конфлiктiв на раннiх стадiях;
медiацiя вироблення рiшення [7].
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До другої класифiкацiї видiв медiацiї можна вiднести такi пiдвиди:
оглядова медiацiя;
медiацiя стримання розвитку (ескалацiї) конфлiкту;
медiацiя врегулювання конфлiкту.
Ще одна класифiкацiя є похiдною вiд порядку застосування процедури медiацiї сторонами:
добровiльна медiацiя;
обов’язкова медiацiя.
Добровiльна медiацiя застосовується на пiдставi взаємної згоди сторiн. Суд або iнша особа,
що розглядає конфлiкт, вправi запропонувати сторонам використання медiацiї, проте сторони
можуть прийняти чи вiдхилити таку рекомендацiю без будь-яких негативних наслiдкiв.
Обов’язкова медiацiя – це процедура, що проводиться в iмперативному порядку на пiдставi
закону, за рiшенням суду або iншого уповноваженого органу [1].
Медiацiя, орiєнтована на вирiшення проблеми. Особливiстю цього пiдходу є зосередженiсть
на iнтересах опонентiв, а не на їх позицiях щодо конфлiкту. Позицiя – це результат конфлiкту,
який сторона бажає досягнути як прийнятний, iнтерес – цiль, яка має бути задоволена i досягнута.
У межах даного пiдходу медiатор спочатку пропонує сторонам висловити свої позицiї i
потiм допомагає їх визнати, що у сторiн iснують спiльнi iнтереси i потреби.
Трансформацiйна медiацiя. У рамках даного пiдходу медiатор в процесi роботи зi сторонами
використовує методи професiйного втручання в конфлiкт, що дозволяє трансформувати його, зокрема дає можливість учасникам зрозумiти психологiчнi причини конфлiкту i впливати на конструктивний настрiй сторiн, впевненiсть у власних силах i визнання протилежностi позицiй
опонентiв.
Через спiлкування сторiн за допомогою даного пiдходу медiатор зосереджує увагу учасникiв на можливостi по-новому подивитись на конфлiктну ситуацiю через її обговорення i у такий
спосiб трансформувати конфлiкт, а також прийти до взаєморозумiння, що у свою чергу сприяє
визнанню сторонами потреб одна одної.
Медiацiя, заснована на взаєморозумiннi. Головною метою даного пiдходу є вирiшення конфлiкту шляхом розумiння, адже бiльш глибоке розумiння сторонами їх власних перспектив, прiоритетiв та iнтересiв, як i перспектив, прiоритетiв та iнтересiв iншої сторони, робить сторони здатними
взаємними зусиллями подолати виниклий конфлiкт i виробити взаємоприйнятне рiшення.
У межах даного пiдходу ключове значення має вiдповiдальнiсть сторiн за тi рiшення, якi
вони приймають. Такий пiдхiд передбачає, що самi учасники, а не будь-якi iншi особи, найбiльш
повно уявляють собi сутнiсть конфлiкту i мають найкращi можливостi знайти рiшення.
Поновлювальна медiацiя. Цей пiдхiд направлений на створення умов дiалогу, в процесi
якого вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення лежить на сторонах-учасниках конфлiкту, i в результатi якого нiвелювання шкоди i поновлення взаємовiдносин, статусiв учасникiв як особистостей.
Тому, головне завдання медiатора не примирити сторони, а створити такi умови для сторiн i їх дiалогу,
в яких вони самi зможуть прийти до важливого поновлювального ефекту примирення i укладення договору.
Оцiночна медiацiя. Медiатор впливає на процес мислення, надаючи оцiнку тим обставинам
i вiдносинам, що вiдбуваються мiж сторонами, i здiйснює вплив на результат дiалогу, при необхiдностi пропонуючи свої варiанти вирiшення конфлiкту.
Варто зазначити, що основною перевагою медiацiї є добровiльне прийняття рiшень конфлiктуючими сторонами, чого не можна досягти в судовому порядку, де рiшення приймається
судом i як мiнiмум одну зi сторiн конфлiкту таке рiшення суду не влаштовує [5].
Також можна видiлити низку технiк залежно вiд того, на якому етапi медiативного процесу
та з якою метою їх застосовують:
технiки рефлексивного втручання (застосовують зазвичай на початку роботи медiатора;
мають на метi допомогти йому зорiєнтуватися в проблемi, зацiкавити учасникiв конфлiкту у процесi медiацiї та пiдняти власний авторитет у їхнiх очах, а також воно спрямоване на встановлення
i пiдтримку контакту з учасниками конфлiкту та їх мотивацiю).
технiки контекстуального втручання (спрямованi на нормалiзацiю, оптимiзацiю стосункiв
мiж сторонами та вирiшення проблем, якi перед ними постали, встановлення найбiльш сприятливого клiмату переговорiв).
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технiки незалежного втручання (застосовують на завершальному етапi переговорiв, коли
посередник має чiтке уявлення про те, що i як має бути зроблено; у такому разi вiн може показувати учасникам переговорiв позитивнi та негативнi сторони угод, пропонувати власнi варiанти
вирiшень тощо) [8].
Успiшне розв’язання конфлiкту можливе тодi, коли враховуються усi моменти i вибирається така технiка, яка найбiльше пiдходить для конкретної ситуацiї. Тому важливим є привити
пiд час професiйного навчання майбутнім фахівцям умiння швидко пiдлаштовуватись до вiдповiдної ситуацiї та вiдшуковувати найбiльш ефективнi методи врегулювання конфлiкту.
Основним позитивним ефектом використання процедур медiацiї є те, що пiсля її завершення сторони чiтко знають, що результат, до якого вони прийшли, був вироблений безпосередньо ними. У кожної зi сторiн конфлiкту, що вирiшений за допомогою медiацiї, не залишиться
вiдчуття, що її опонент отримав бiльше, нiж iнша сторона.
Договiр, що укладають сторони в результатi проведення медiацiї може визнати права та
обов’язки кожної зi сторiн, їх вигоду або iншi переваги кожної сторони докорiнно iншим способом,
нiж вирiшив би суд або арбiтраж. Такий договiр має мiстити не вирiшення конфлiкту за принципом: «Один – правий, другий – не правий», через аналiз позицiй сторiн в розрiзi законодавства,
як це роблять у судi, а розмежувати домовленостi мiж сторонами конфлiкту таким чином, як це
хотiлося б кожнiй зi сторiн, у чому дiстає свiй вияв i змiст будь-яких мирових переговорiв та медiативних процедур [6].
Висновки. Отже, ми проаналiзували такi види медiацiї, як превентивна медiацiя та медiацiя конфлiкту, що вже виник; оглядова медiацiя, медiацiя стримання (ескалацiї) конфлiкту, медiацiя врегулювання конфлiкту; добровiльна та обов’язкова; медiацiя, орiєнтована на вирiшення
проблеми, трансформацiйна, поновлювальна, оцiночна медiацiя та медiацiя, заснована на взаєморозумiннi, а також такi технiки – технiки рефлексивного, контекстуального та незалежного
втручання, якi варто використовувати для успiшностi та кращої результативностi процесу медiацiї.
Як уже зазначалося вище, використання медiацiї довело її придатнiсть для розв’язання рiзних
конфлiктiв, але реальна ефективнiсть медiацiї залежить також вiд типу конфлiкту, особистiсних рис конфлiктуючих сторiн та професiоналiзму медiатора.
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MARIIA KUZIV
ROLE OF MEDIATION IN A CONFLICT RESOLUTION
The article considers the role of mediation to conflict resolution. The problem of mediation is disclosed as an alternative way of resolving disputes. It has been revealed that in all the concepts of mediation
the participation of a third party is emphasized that of the mediator who provides some assistance in establishing an understanding and whose interests are not directly related to the misunderstanding issues.
An active third party controls the process, facilitates a realistic assessment of the situation by the
parties, adopts an adequate solution, reduces emotional stress, etc. The expediency and possibilities of
using mediation in Ukraine are analysed. It has been investigated that presently Ukrainian legislation has
not yet defined the legal status of a mediator as well as that of professional mediator organizations and
the procedure for certification of mediators, additional requirements for professional mediation skills
and the quality of services provided and similar requirements. In the current legislation of Ukraine there
is no regulation of the relations between the mediation participants.
The types of mediation and its techniques have been considered. Such kinds of mediation as preventive mediation and mediation of conflict that has already arisen, survey mediation, mediation of containment (escalation) of the conflict, conflict settlement mediation, of voluntary and obligatory types,
mediation focused on problem solving, transformation, rehabilitation, assessment mediation and mediation,
based on mutual understanding, as well as reflexive, contextual and independent intervention techniques
have been dealt with. These should be used for the success and effectiveness of the mediation process.
It has been found that the use of mediation has proven its appropriateness for solving a variety
of conflicts, but the real effectiveness of mediation also depends on the mediator's professionalism, the
type of conflict and the personal characteristics of the conflicting parties.
Key words: conflict, mediation, сonflict resolution, mediator, types of mediation.
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