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забезпечення виконання спадкового договору, його розірвання, відсутні будь-які правові 
механізми впливу на поведінку боржника, оскільки вимагати розірвання спадкового дого-
вору може лише сторона спадкового договору. Зазначені положення мають бути врахо-
вані в процесі подальшого вдосконалення цивільного законодавства України. 
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ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

У зв’язку з потужними державно-правовими реформами в Україні є необхідність 
створення інноваційних підходів до розв’язання різноманітних питань, які є однаково важ-
ливими як для публічного, так і для приватного сектору життєдіяльності сучасного суспі-
льства. Одним із таких питань є ефективне регулювання вирішення спорів і конфліктів у 
різних сферах суспільного життя. Такі проблеми традиційно вирішуються судами. Але 
сучасний стан судового захисту в Україні є незадовільним. Тому постає питання актуаль-
ності розробки проблеми забезпечення захисту цивільних прав з використанням позасу-
дових способів. Несталість судової практики, недосконалість системи правового захисту 
призводить до того, що все частіше звертається увага на альтернативні засоби вирішен-
ня спорів, до яких належить інститут медіації.  

Медіація є методом позасудового вирішення спорів із залученням посередника (ме-
діатора), який допомагає сторонам цивільно-правового спору проаналізувати конфліктну 
ситуацію таким чином, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, який 
відповідатиме їхнім інтересам і задовольнить їхні потреби. Медіація за своєю суттю є 
неформальною, добровільною процедурою, проте вона показує чудові результати у 
розв’язанні конфліктів. 

Світова практика показує, що інститут медіації є універсальним засобом вирішення 
конфліктів різноманітного змісту, починаючи від сімейних суперечок, закінчуючи конфлік-
тами за участі громади та міжнародних конфліктів.  

У найбільш розвинених країнах світу: США, Австрії, Великій Британії, Німеччині, 
Франції, Росії, Болгарії, медіація користується популярністю через свою практичність. 
Така альтернативна процедура вирішення конфлікту є добровільною, не довготривалою, 
найменш фінансово затратною для сторін, а головне – ефективною. 
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В Україні законодавче регулювання інституту медіації відсутнє, але можлива перспек-
тива його запровадження. У чинному цивільному законодавстві гарантовано право кожній 
особі на захист свого цивільного права та інтересу в разі їх порушення, невизнання або 
оспорювання (ст. 15 Цивільного кодексу). Право на захист особа здійснює на свій розсуд 
(ст. 20 Цивільного кодексу), самостійно обираючи засоби відновлення порушеного права. 

Інститут медіації характеризується таким принципами, як добровільність, неупере-
дженість, нейтральність, конфіденційність, гнучкість, прозорість та інформативність. Як і для 
будь-якого інституту, медіації характерні свої переваги для запровадження в українське 
законодавство. Перш за все, її спонукальний характер до добровільного виконання рішення, 
прийнятого при врегулюванні цивільно-правового спору. Аргументується зазначена позиція 
наступним чином. Коли суд виносить рішення, навіть за умови примусового виконання, воно 
часто не виконується. Як пояснюють психологи, людина опирається будь-яким примусовим 
заходам через свою природу. В той же час, коли людина бере активну участь у прийнятті та 
формулюванні рішення, ступінь опору значно зменшується, тобто людина добровільно 
виконує погоджене рішення. Кімберлі К. Ковач, американський вчений та провідний спеціа-
ліст у галузі медіації, вважає, що задоволення прийнятим рішенням пов’язано не тільки з 
результатом, а й з процесом переговорів, в яких людина бере участь. 

Основною характеристикою медіації, її принциповою відмінністю від конфронтацій-
них за своєю суттю процедур, зокрема, судових, є простота, відсутність формалізму, 
гнучкість, а головне економія часу та коштів. 

Медіація є процедурою примирення, яка передбачає обговорення правової про-
блеми, що сталася, без зайвого психологічного загострення. Завдяки присутності медіа-
тора, який полегшує сторонам процес діалогу та скеровує їх на узгодження інтересів і 
віднаходження консенсусу, процесуальна змагальність переходить у співпрацю. 

За результатами медіації сторони можуть укласти угоду, якій можна, за бажанням, 
надати юридичної сили (наприклад, засвідчивши її нотаріально). У випадку ж коли медіа-
ція проводилася після початку судового розгляду, сторони можуть укласти мирову угоду, 
яку затвердить суд. 

Таким чином, медіація, маючи сильний потенціал, здатна вирішити проблеми, що 
стоять перед правовою системою України. Прийняття закону «Про медіацію» сприятиме 
підвищенню довіри громадян до інституту медіації. Нормативне закріплення сфери засто-
сування процедури медіації в Україні, статусу медіатора, засад проведення процедури 
медіації дасть можливість становлення та розвитку національної практики застосування 
інституту медіації. Впровадження медіації сприятиме не тільки ефективному вирішенню 
спорів учасників процедури медіації, а й зменшенню завантаженості судової системи в 
цілому, що є надзвичайно актуальним у сучасних умовах розвитку держави. Не менш 
важливим наслідком практичного застосування процесу медіації буде становлення вер-
ховенства права та демократизації суспільства.  

Отже, можна прогнозувати, що вже найближчим часом в українському законодавст-
ві буде запроваджено цей дійсно прогресивний інститут, який позитивно впливатиме на 
учасників цивільного процесу, стане конкретним механізмом забезпечення права сторін 
на примирення, визначеного чинним законодавством, та сприятиме формуванню позити-
вного іміджу країни серед світової спільноти. 
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