НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ

УДК 37.06
ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ
Кузів М. З.
У статті йде мова про роль медіації на шляху до вирішення конфлікту. Проаналізовано доцільність і можливості застосування медіації в Україні. Звертається
увага на те, що медiаторство має два позитивнi аспекти впливу на процес
врегулювання конфлiкту. По-перше, присутнiсть на переговорах третьої сторони сама собою має позитивний ефект, оскiльки знижує мiру деструктивностi
у взаємодiї сторiн. По-друге, медiаторство, спрямоване на органiзацiю ефективної комунiкацiї, дiалогу мiж сторонами конфлiкту, робить їх активними учасниками процесу розв’язання конфлiкту. Крім того, розглянуто завдання медіації, її
принципи (такі як неупередженiсть, конфiденцiйнiсть, добровiльнiсть). У статті
також описано критерії оцінки медіаторської діяльності (зокрема, об’єктивнi
критерiї, якi дозволяють розглядати втручання медiатора як успiшне; суб’єктивнi показники, які вiдображають ступiнь задоволеностi учасникiв конфлiкту
посередницькою дiяльнiстю; оцiнка самого медiатора i зовнiшнiх спостерігачів).
Обґрунтовано вiдмiннiсть медiацiї вiд iнших способiв вирiшення конфлiкту.
Наприклад, якщо говорити про юристiв, то їм найчастiше доводиться мати
справу з позицiями, а не з iнтересами сторiн. Вони працюють з фактами, якi
мали мiсце в минулому, в той час як зусилля медiаторiв спрямованi на те, щоб
вирiшити проблему зараз i на майбутнє. Медiатори не висловлюють експертних думок i не дають порад з приводу оптимального вирiшення питання. Розглянуто етапи медiаторства (знайомство з конфлiктом та його сторонами,
робота зi сторонами конфлiкту, а також ведення переговорiв).
Ключові слова: конфлікт, медіація, вирішення конфлікту, медіатор, принципи
медіації.
В статье идет речь о роли медиации на пути к разрешению конфликтов.
Проанализированы возможности применения медиации в Украине. Кроме того,
рассмотрены задания медиации, ее принципы. В статье также описаны критерии оценки медиаторской деятельности.
Ключевые слова: конфликт, медиация, разрешение конфликта, медиатор,
принципы медиации.
This article is about the role of mediation in conflict management. It analyses the
expediency and possibilities of using mediation in Ukraine. Attention is drawn to the fact
that mediation has two positive aspects of influence on the conflict resolution process.
Firstly, the mere presence of a third party has a positive effect since it reduces the level
of destructiveness in the interaction of the parties. Secondly, mediation is aimed at
organizing effective communication and dialogue between the conflicting parties; it
transforms them into active participants in the process of conflict resolution. In addition,
the article discusses the issue of mediation and its principles (such as impartiality,
confidentiality, voluntariness). The article also describes mediator’s activity assessment
criteria (in particular, the objective criteria regards mediator intervention as a successful
one; subjective indicators reflect the degree of satisfaction of conflicting participants
through mediation activities; the assessment of the mediator himself and the external
observers). The dissimilarity of mediation from other ways of conflict management is
substantiated. For instance, as far as lawyers frequently deal with facts that occurred in
the past, while the efforts of the mediators are aimed at solving the problem of the
moment and are focused on the future.
Key words: conflict, mediation, conflict management, mediator, principles of mediation.

Впродовж останнього часу все більша увага приділяється розвитку альтерна
тивних (позасудових) способів врегулювання конфліктів. До них, зокрема, належить і
медіація.
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Лише в останнi роки медiацiя почала застосовуватись в Українi належним
чином, тому саме зараз вiдбувається процес її закрiплення на законодавчому рiвнi,
пiдтвердженням чого є реєстрацiя законопроектiв про медiацiю у Верховнiй Радi
України. Так, останнiм був зареєстрований 27.03.2015 р. законопроект "Про медiа
цiю" № 2480. Його метою є введення на законодавчому рiвнi правового iнституту
медiацiї та створення правових умов для застосування процедури медiацiї в Українi.
Цей законопроект закладає i окреслює правовi основи проведення позасудової
процедури врегулювання конфлiктiв (медiацiя) за взаємною згодою сторiн конфлiкту
i участю посередника (медiатора), а також визначає принципи медiацiї, регламентує
процедуру та порядок її проведення, визначає правовий статус медiатора, його
права i обов’язки, вiдповiдальнiсть.
Варто також зазначити, що нинi, попри брак спецiального законодавства,
Україна може похвалитися своїм власним досвiдом застосування процедури медiа
цiї, який пiдтверджує високу ефективнiсть цього iнституту при вирiшеннi конфлiктiв.
На територiї України дiє низка регiональних груп з медiацiї, якi об’єдналися в
Нацiональну асоцiацiю медiаторiв України. В країнi є Український Центр Медiацiї
(далi – УЦМ), що створений при КиєвоМогилянськiй БiзнесШколi, Львiвський,
Подiльський та Київський центри медiацiї – всi вони здiйснюють свою дiяльнiсть та
звiтують її результати в мережi Iнтернет.
Окремi теоретичнi та практичнi аспекти медiацiї як альтернативного способу
вирiшення конфлiктних ситуацiй висвiтлювалися у працях О. Белiнської, М. Вдовiної,
Н. Гришиної, М. Кузьминої, В. Лаврова, Н. Лаврової, Л. Морської, Є. Сорокiної,
Г. Єрьоменко та ін.
На нашу думку, основною вiдмiннiстю медiацiї вiд iнших способiв вирiшення
конфлiкту є те, що вона не зосереджується на пошуку та доведеннi правоти тiєї чи
iншої сторони.
Як зазначає Н. Гришина, медiаторство має два позитивнi аспекти впливу на
процес врегулювання конфлiкту. Поперше, присутнiсть на переговорах третьої сто
рони сама собою має позитивний ефект, оскiльки знижує мiру деструктивностi у
взаємодiї сторiн. Подруге, медiаторство, спрямоване на органiзацiю ефективної
комунiкацiї, дiалогу мiж сторонами конфлiкту, робить їх активними учасниками про
цесу розв’язання конфлiкту [2].
Опираючись на законопроект "Про медiацiю", розглянемо основнi завдання
медiацiї, якi повиннi виконуватись медiатором у процесi медiацiї:
 вирiшення конфлiкту шляхом досягнення його сторонами взаємоприйнят
ного для них рiшення;
 усунення спричиненої конфлiктом шкоди;
 запобiгання поновленню конфлiкту;
 вiдновлення правопорядку та гармонiзацiї суспiльних взаємостосункiв [3].
Вiдповiдно, здiйснюючи пiдготовку, наприклад, соцiального працiвника до ролi
медiатора на основi мети, завдань медiацiї, ключовим є сформувати умiння та
навички здiйснювати соцiальноправововий захист осiб, що ґрунтуються на знаннях
та практичних вмiннях iз дисциплiн конфлiктологiї, права, психологiї, юриспруденцiї,
ораторського мистецтва, iноземних мов, а також особистiсних характеристик.
Також для кращого розумiння природи медiацiйного процесу потрібно видiлити
наступнi принципи медiацiї:
1. Неупередженiсть. Медiатор має виконувати свою роботу об’єктивно i чесно.
Вiн повинен проводити медiацiю тiльки в тих справах, в яких вiн може залишатися
неупередженим i справедливим. Iдея неупередженостi є центральною в процесi
медiацiї. У будьякий час, якщо медiатор не здатен проводити процес неупереджено,
вiн зобов’язаний припинити медiацiю. Медiатор повинен остерiгатися упередженостi
або упереджень, заснованих на особистих характеристиках сторiн, їх соцiального
походження або поведiнки в процесi медiацiї, тому, якщо iнтерес медiатора у
конфлiктi породжує деякi сумнiви в об’єктивностi процесу, вiн повинен вiдмовитися
вiд подальшої участi у цiй справi [4].
2. Конфiденцiйнiсть залежить вiд обставин медiацiї та будьякої угоди, до якої
прийдуть сторони, тому медiатор не повинен розголошувати хiд i результати медiа
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цiї, якщо на це немає дозволу всiх сторiн або якщо цього не вимагає закон. Щодо
конфiденцiйностi учасники можуть розробити свої правила або заздалегiдь домо
витися iз фахiвцем, або дiяти на основi вже наявних певних правил. Оскільки гаран
тiя конфiденцiйностi є важливою для сторiн, медiатор повинен обговорити її з
конфлiктуючими сторонами. Якщо медiатор проводить приватнi засiдання зi сторо
нами, змiст таких засiдань з точки зору конфiденцiйностi варто обговорити з усiма
сторонами попередньо. Якщо сторони домовилися, що вся або частина виявленої
iнформацiї пiд час процесу медiацiї є конфiденцiйною, така угода сторiн має бути
для фахiвця обов’язковою. Тому конфiденцiйнiсть не може бути витлумачена як
обмеження або заборона на монiторинг, науковi дослiдження або оцiнку програм
медiацiї вiдповiдальними людьми. За вiдповiдних обставин науковцям може бути
дозволений доступ до статистичних даних iз дозволу сторiн, а також до зареєстро
ваних справ, присутнiсть на процесi медiацiї, iнтерв’ю з її учасниками [5, с. 40].
3. Добровiльнiсть. Медiацiя – добровiльний процес, що заснований на праг
неннi сторiн досягти чесного i справедливого рiшення.
Добровiльнiсть виражається в тому, що:
 жодна сторона не може бути примушена до участi в медiацiї;
 вийти з процесу на будьякому етапi або продовжувати його – особиста
справа кожного учасника;
 згода з результатом процесу медiацiї також є добровiльною;
 послуги того чи iншого медiатора на якiйсь частинi процесу або протягом
всiєї процедури приймаються обома сторонами також добровiльно.
Медiатор має проводити медiацiю чесно, старанно та у спосiб, що вiдповiдає
принципу самовизначення сторiн, тому:
а) медiатор має працювати над тим, аби забезпечити якiсть процесу та сприя
ти взаємоповазi сторiн. Якiсний процес вимагає дотримання медiатором старанностi
та процедурної чесностi. Кожнiй сторонi мають бути забезпеченi достатнi можливостi
брати участь у дискусiї. Самi сторони вирiшують, за яких умов вони будуть досягати
порозумiння, укладати угоду чи припиняти медiацiю;
б) має сприяти чесностi та щиростi сторiн у ходi медiацiї та не може умисно
перекручувати будьякi факти чи умови у ходi медiацiї [6].
Серед фахiвцiв, якi мають справу з конфлiктами, часто обговорюється питан
ня, наскiльки пропонована послуга є новою. Юристи i фахiвцi у сферi психологiї
часто стверджують, що ця послуга i так виявляється всюди, тому нiякої новизни в
цьому немає.
Якщо говорити про юристiв, то їм найчастiше доводиться мати справу з
позицiями, а не з iнтересами сторiн. Вони працюють з фактами, якi мали мiсце в
минулому, в той час як зусилля медiаторiв спрямованi на те, щоб вирiшити пробле
му зараз i на майбутнє. Медiатори не висловлюють експертних думок i не дають
порад з приводу оптимального вирiшення питання [7, с. 82].
Що стосується фахiвцiв у сферi психологiї, то найчастiше їм доводиться вiд
новлювати вiдносини, комунiкацiю мiж сторонами, допомагаючи сторонам почути
один одного. Пошук конкретних рiшень, якi стосуються предмета конфлiкту, часто
залишаються поза межами роботи зi сторонами. Вiдносини – це важливо, але це не
єдине питання, яке цiкавить учасникiв конфлiкту.
Тому при оцiнцi ефективностi медiаторської дiяльностi використовують декiль
ка критерiїв:
1) об’єктивнi критерiї, якi дозволяють розглядати втручання медiатора як
успiшне:
 завершення конфлiкту;
 зниження гостроти конфлiктної взаємодiї;
 перехiд вiд одностороннiх дiй учасникiв конфлiкту до прагнень спiльного
пошуку шляхів вирішення проблеми;
 нормалiзацiя взаємостосункiв опонентiв;
2) суб’єктивнi показники, які вiдображають ступiнь задоволеностi учасникiв
конфлiкту посередницькою дiяльнiстю. Для цього доцiльно визначити:
 ступiнь об’єктивностi медiатора;
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 чи могли б сторони впоратися без його допомоги;
 чи результати не є нав’язаними, а є наслідком спiльної дiяльностi;
3) оцiнка самого медiатора i зовнiшнiх спостерiгачiв [8, с. 92].
Варто зазначити, що сам процес медiацiї не має чiткої структури, але при
цьому видiляють три етапи медiаторства:
1) знайомство з конфлiктом та його сторонами: фахiвець дослiджує iсторiю
проблеми, побажання та вимоги опонентiв; оскiльки деякi конфлiкти мають досить
специфiчнi особливостi, медiатору може знадобитися час на ознайомлення зi спе
цiальною лiтературою та консультацiї з iншими фахiвцями;
2) робота зi сторонами конфлiкту: медiатор проводить зустрiчi з кожною зі
сторiн, щоб пiдготувати їх до участi у спiльних переговорах – уточнюються вимоги,
формулювання, знiмаються обвинувачення;
3) ведення переговорiв, пiд час яких медiатор стежить за тим, що i як говорять
опоненти, i за потреби вносить корективи у спiлкування учасникiв конфлiкту; при
цьому важливо, щоб у результатi кожної зустрiчi сторони просувалися вперед у
вирiшеннi проблеми [9, с. 51].
Переваги медiацiї, порiвняно з iншими способами вирiшення конфлiктiв,
полягають в тому, що:
 медiацiя – це не публiчна процедура вирiшення конфлiктiв, тому вона є
найбiльш прийнятною для суб’єктiв, якi уникають небажаного публiчного розголо
шення як факту наявностi, так i подробиць конфлiкту, що виник мiж ними;
 вона може забезпечити економiчно ефективне та швидке позасудове
вирiшення конфлiкту на засадах урахування потреб сторiн, адже термiни вирiшення
конфлiктiв за допомогою медiацiї коротшi, нiж, наприклад, при судовiй процедурi;
 вартiсть медiацiї значно менша, нiж розмiри, наприклад, судових витрат,
пов’язанi зi сплатою судових зборiв, оплатою послуг адвокатiв тощо;
 як правило, при судовому розглядi справи вiд iменi сторiн виступають їх
представники, адвокати, якi зацiкавленi саме в прийняттi рiшення на користь їх
клiєнтiв, тодi як медiатор сприяє пошуку компромiсного рiшення, яке б задовольнило
iнтереси кожної зi сторiн [10];
 гнучкiсть процедури дозволяє прийти сторонам до компромiсного рiшення,
на вiдмiну вiд рiшення суду, яке є обов’язковим до виконання, однак в той же час є
спроможним задовольнити iнтереси лише однiєї зi сторiн конфлiкту;
 iснує значна ймовiрнiсть того, що домовленостi, досягнутi в результатi
медiацiї, будуть добровiльно дотримуватися, а мiж сторонами збережуться дружнi та
стабiльнi партнерськi вiдносини (позитивне вирiшення конфлiкту при медiацiї
передбачає задоволення вимог кожної зi сторiн i надання згоди на їх виконання);
 унiверсальнiсть процедури (за допомогою медiацiї можна врегульовувати
рiзнi категорiї конфлiктiв), ефективнiсть (процес медiацiї орiєнтований на конструк
тивнiсть розв’язання конфлiкту, пошук оптимальних рiшень, контроль сторiн за
процесом досягнення взаємовигiдних домовленостей), стратегiчнiсть i творчiсть
(медiацiя дає можливiсть сторонам бути далекоглядними, креативними у пошуку
рiшень, вибудувати план подальших взаємин), дiєвiсть [11, с. 97].
Ми притримуємось думки, що медiацiя – це добровiльний та конфiденцiйний
спосiб вирiшення конфлiктної ситуацiї, де медiатор у ходi структурованої процедури
допомагає учасникам конфлiкту вступити у прямi перемовини з метою вироблення
спiльного рiшення щодо проблеми. Її результатом є орiєнтацiя на досягнення
взаємної згоди, консенсусу, прийняття спiльного рiшення, яке задовольнятиме
обидвi сторони конфлiкту.
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