
Закон
«Про медіацію»

Ключові положення

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Проєкту 
ЄС "Право-Justice" у співпраці із ГС "Українська академія медіації". Її зміст є виключною 
відповідальністю Проєкту і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.



Медіатор – спеціально підготовлена 
особа, яка проводить медіацію.
Базова підготовка медіатора  
тривалістю не менше 90 годин 
може бути пройдена в Україні 
або за кордоном.

Суб’єкт, що забезпечує 
проведення медіації  – 
юридична особа, що забезпечує 
надання послуги з медіації та веде 
реєстр медіаторів.

Сторони медіації –  фізичні, юридичні 
особи або групи осіб, які  беруть 
участь в процедурі медіації з метою 
запобігання виникненню або 
врегулювання конфлікту (спору) 
між ними.

Учасники медіації – медіатор 
(медіатори), сторони медіації, їхні 
представники, захисники, 
перекладач, експерт та інші особи, 
визначені за домовленістю сторін 
медіації.
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     Коли є потреба у якісних переговорах для запобігання виникненню
     конфлікту (спору).
     Коли є конфлікт (спір), що потребує врегулювання.

Це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, 
під час якої сторони за допомогою медіатора шляхом переговорів намагаються 
запобігти виникненню конфлікту (спору) або його врегулювати.

Хто є хто в медіації?

Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), що виникають з 
цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а 
також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних 
провадженнях.

Що таке медіація? 

В яких сферах застосовується медіація?

Коли можна звернутися до медіатора? 



Добровільність 

Конфіденційність 

Участь у медіації є добровільним волевиявленням учасників медіації. Сторони медіації 
та медіатор можуть у будь-який момент відмовитися від участі в медіації.

Медіатор та інші учасники медіації, а також суб’єкт, що забезпечує проведення медіації, 
не мають права розголошувати конфіденційну інформацію, якщо інше не встановлено 
законом або письмовою згодою сторін.

Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі щодо інформації, яка стала йому 
відома під час підготовки до медіації та її проведення.

Під час медіації медіатор повинен бути нейтральним у ставленні до сторін медіації та 
незалежним від сторін медіації та будь-яких інших осіб. Втручання будь-яких органів та 
інших осіб у підготовку або проведення медіації забороняється.

Сторони модерації самостійно обирають медіатора.
Самостійно визначають перелік питань, які обговорюватимуться, варіанти врегулю-
вання конфлікту (спору), зміст угоди за результатами медіації, строки та способи її 
виконання, інші питання важливі для них питання. 
Мають рівні права та можливості під час медіації.

Самовизначення та рівність прав сторін медіації 

Нейтральність, незалежність та неупередженість медіатора 

Якими є основні принципи  медіації?



Медіатор:
     Здійснює підготовку до медіації та її проведення.
     Керує процедурою медіації.
     Може надавати консультації щодо порядку проведення медіації та 
     фіксування її результатів.
     Допомагає сторонам конфлікту (спору) налагодити комунікацію, досягти
     порозуміння та провести переговори.
Медіатор не приймає рішення по суті конфлікту (спору) та не надає 
консультацій та рекомендацій щодо прийняття такого рішення сторонами медіації!

Об’єднання медіаторів, та суб’єкти, що забезпечують проведення медіації, ведуть 
реєстри медіаторів та розміщують  їх у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

Медіаційна угода

Визначення медіації як 
способу врегулювання 

всіх або певного 
конфлікту (спору)

Письмова (окрема 
угода  або медіаційне 

застереження)

Учасники
правовідносин 

Визначення умов 
надання послуги з 

проведення  медіації 

Усна чи 
письмова форма за 

погодженням сторін

У трудових та 
земельних спорах 
письмова форма 

Медіатор та сторони 
медіації

Фіксування досягнутих 
під час медіації
домовленостей

Усна чи письмова 
форма за 

погодженням сторін
У трудових та 

земельних спорах 
письмова форма

Сторони медіації

Назва

Мета

Форма

Сторони

Договір про
проведення медіації

Угода за результатами 
медіації

Яка роль медіатора?

Де знайти медіатора?

Чи можлива медіація, якщо спір вже в суді?

Види угод в медіації

Примирення шляхом медіації можливе на будь-якій стадії судового процесу. 
На час проведення медіації судове провадження зупиняється. 

У разі досягнення за результатами медіації примирення, повертається 60 % 
судового збору, сплаченого при поданні позову чи апеляційної/касаційної скарги.  


