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МЕДІАЦІЯ ЯК МОЖЛИВИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) 

 

У світовій практиці медіація давно вже визнана ефективним способом 

вирішення трудових спорів. Уперше цей інститут виник у англо-американській 

правовій сім'ї, а згодом знайшов своє нормативно-правове закріплення й у 

Європі. Так, у США основа для подальшого розвитку інституту медіації була 

закладена саме в трудових відносинах, через часто виникаючі конфлікти між 

профспілками та роботодавцями, в результаті чого урядом було запропоновано 

залучати Міністерство праці як нейтрального посередника для врегулювання 

розбіжностей сторін. У Канаді медіація вперше з’явилася саме в трудових 

відносинах, причому процедура примирення у вирішенні трудових спорів до 

звернення до інших способів захисту трудових прав установлена в якості 

обов’язкової. У Німеччині активно діє Федеральний союз медіації в економіці 

та сфері праці, у Фінляндії призначається так званий державний примиритель, а 

у Великій Британії діє консультативна служба примирення і арбітражу, 

основною функцією якої є сприяння розвитку виробничих відносин та допомога 

у вирішенні спору. 

Чинне трудове законодавство України, на відміну від багатьох 

європейських країн, тільки нещодавно збагатилося Законом «Про медіацію», 

відповідно до якого «медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, 

структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94944012
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94944012
mailto:o_gots@ukr.net
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(медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт 

(спір) шляхом переговорів» [1]. Частиною 1 ст. 3 цього закону зазначена сфера 

його дії, яка поширюється, в тому числі, й на трудові відносини. 

Слід зазначити, що деякі науковці вважають, що процедура медіації може 

застосовуватися тільки до індивідуальних трудових спорів, а до колективних 

трудових спорів, а також трудових спорів у разі, якщо вони зачіпають або 

можуть зашкодити правам і законним інтересам третіх осіб, які не беруть участі 

в процедурі медіації, або публічним інтересам, – ні [2, с. 41]. І, якщо про те, що 

медіація не проводиться у конфліктах (спорах), які можуть зачіпати права і 

законні інтереси третіх осіб, що не є учасниками цієї медіації, прямо сказано у 

ч. 3 ст. 3 Закону України «Про медіацію», то щодо заборони застосування її 

процедур до вирішення колективних трудових спорів заборони немає. 

Можливо, до вищезгаданої точки зору схилило те, що для колективних 

трудових спорів застосовується примирно-третейський порядок їх вирішення, 

правовий механізм застосування якого визначений Законом України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [3]. 

Так, дійсно, якщо брати до уваги поняття «посередництво», то на думку 

одразу ж спадає паралель між медіацією і Національною службою 

посередництва та примирення (далі – НСПП) − постійно діючим державним 

органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню 

колективних трудових спорів (конфліктів) [4]. 

Як зазначено в Положенні про НСПП, на прохання сторін колективного 

трудового спору (конфлікту) служба пропонує їм кандидатури незалежних 

посередників для залучення у примирних процедурах. Медіатор – так само 

спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, 

яка проводить медіацію. Але способи примирення сторін у цих двох 

посередників різні, про що свідчить практика. Так, у суспільстві неодноразово 

поставало питання щодо ефективності та прозорості діяльності цієї служби, 

адже кількість урегульованих нею спорів є мізерною порівняно з кількістю 

трудових спорів, що врегульовуються аналогічними європейськими 

інституціями. У той же час, міжнародна статистика та приклад західних країн 

доводить ефективність медіації як альтернативного способу вирішення 

трудових спорів та збереження гарних стосунків між роботодавцем та 

працівником. Так, наприклад, У Німеччині мировою угодою завершуються 90% 

медіацій,  у США 95% справ, що направлені на медіацію, не дійшли до судового 

розгляду, показник результативності медіації у Великобританії – 90-95%. 

Крім того, при залученні до вирішення конфлікту Національної служби 

посередництва і примирення, рішення приймає саме вона (ч. 3 ст.15 Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»). 

І, хоч її рішення носять рекомендаційний характер, факт залишається фактом – 

сторони не самі виробляють рішення, а розглядають те, що їм запропонує 

посередник. До того ж, рекомендаційне рішення можна не виконувати, а це 

означає продовження конфлікту. На відміну від цього,  медіатор сприяє 
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виробленню сторонами такого рішення, яке б було прийнятне для кожної з них 

і яке б вони добровільно виконали. 

Також треба зазначити, що головна мета всіх примирних процедур – 

вирішити конфлікт між сторонами. А для цього можливе використання будь-

яких процедур, не заборонених законодавством. В жодному нормативному акті 

будь-якої заборони на застосування процедур медіації при вирішенні 

колективного трудового спору (конфлікту) немає. Тож, на розсуд сторін, така 

процедура може бути застосована. Крім того, сторони можуть передбачити 

звернення до послуг професійного медіатора при виникненні спору між ними, 

закріпивши умову про це у колективному договорі, що теж не заборонено 

законодавством. 

Однак, на жаль, на сьогодні альтернативні способи розв'язання трудових 

спорів застосовуються в доволі вузькій площині, що обумовлено не тільки 

недосконалим правовим регулюванням, а й необізнаністю населення щодо 

можливості застосування процедур медіації як способу вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів). 

Розглянута проблематика, у свою чергу, потребує подальшого 

ґрунтовного доктринального дослідження та вивчення. 
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