
№ 3 (48) травень 2021 р.  

 

47 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ  
УДК 347.61 

Журавель Дар’я Вячеславівна, 

Шаров Вячеслав Миколайович,  

студенти Факультету адвокатури 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

РОЛЬ СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ СІМЕЙНИХ СПОРІВ ЗА 

УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ 
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Постановка проблеми. Остання статистика, 

проведена адвокатом та сімейним медіатором 

Анжелікою Головченко в кінці 2020 р., говорить 

про те, що в Україні на 10 укладених шлюбів 

припадає 7 розірваних. Також, на основі проведе-

ного аналізу шкали Холмса і Рахе «Топ-10 

найбільш стресових життєвих подій», можна 

відмітити, що справи, пoв'язані з сiмейними 

кoнфліктами (зoкрема, рoзлученнями), знaходя-

ться нa 2 мiсці в рeйтингу нaйбільш стрeсових 

пoдій y життi людини. При цьому у більшості 

пар, які розлучаються, є діти. 

Судова практика останніх років яскраво 

показує, що в більшості випадків за позовами 

про розірвання шлюбу слідує ряд інших 

позовів, найпоширеніші з них: про визначення 

місця проживання дитини, стягнення алімен-

тів, про позбавлення батьківських прав та ін. 

На жаль, виконуваність цих судових рішень за 

різними даними коливається від 7 до 12%. При 

цьому слід відзначити, що якщо спочатку сто-

рони заходили в судовий процес в натягнутих 

відносинах, то в процесі судових розглядів в 

95% випадків ці відносини спотворюються до 

неможливості. Одним з яскравих доказів еска-

лації конфлікту є виклик дітей в суд для дачі 

показань або усних чи письмових пояснень, 

що містять в собі факти особистого і / або 

інтимного життя одного з подружжя, всілякі 

форми образ.  

У суді сторони ведуть «переговори» на рівні 

своїх принципових позицій, які обгрунтову-

ються, як правило, з точки зору закону перед-

бачених прав і обов’язків. Найчастіше дані 

норми закону ніяк не відображають справжні 

інтереси і потреби сторін. Наприклад, заява 

про позбавлення батьківських прав, як прави-

ло, пов’язана з потребою одного з батьків без-

перешкодно виїжджати з дитиною за кордон і 

відчувати свободу від другого з батьків у 

питаннях турботи і виховання дитини. 

Стосовно цього аспекту, іноземна практика 

вже протягом десятиліття доводить, що для 

пар, особливо з дітьми, ефективним є процес 

медіації у сімейних спорах, який буде 

супроводжувати їхнє розлучення. Досить 

влучно з цього приводу зазначила Л. Паркін-

сон, яка відмічає, що сімейна медіація найча-

стіше застосовується при розлученні для того, 

щоб допомогти колишньому подружжю збе-

регти свій статус батьків, але при цьому відо-

кремити виконання своїх батьківських обов'яз-

ків один від одного.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Напрямок сімейної медіації у вирішенні 

сімейних спорів за участю неповнолітніх, 

розглянутий у даній статті, є досить новим та 

актуальним в умовах сьогодення, а зважаючи 

на його мало дослідженість вітчинятними нау-

ковцями, потребує більш детального вивчення 

як теоретичного, так і практичного напрямку 

іноземного досвіду. Окреслене питання дослід-

жувалося такими українськими вченими, як: 

А.Демчук, Д.Возьянов, Д.Давиденко, 

Д.Проценко, І.Борис, І.Гончар, С.Стадник, 

Т.Водоп’ян, Т.Кучмай, Ю.Микитин та інші. 

Метою статті є здійснення аналізу 

використання медіації зарубіжними країнами 

при вирішенні сімейних конфліктів за участю 
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неповнолітніх, а також визначення перспектив 

розвитку інституту сімейної медіації в Україні. 

Основні результати дослідження. 
Загалом, сімейну медіацію розуміють як 

ефективний спосіб вирішення сімейних спорів 

між сторонами конфлікту за допомогою 

третьої незацікавленої сторони (медіатора), 

який спрямований на пошук рішень, що 

відображають справжні інтереси кожної 

сторони, в процесі проведення переговорів. 

Якщо коротко зазначити на основних 

моментах медіатора у сімейних спорах, то 

можна відмітити, що: 

1. Основна його ціль – врегулювання 

конфлікту через пошук домовленостей та 

шляхом налагодження стосунків у нових умовах; 

2. У центрі уваги – практичні аспекти 

конфлікту: фінанси, майно, виховання дітей тощо; 

3. Робота – з емоціями для пошуку 

раціональних шляхів вирішення конфлікту; 

4. Тривалість – швидко (1-2 місяці) [1]. 

Медіація у сімейних спорах застосовується 

як досудовий, позасудовий спосіб, а також в 

процесі судового розгляду справи і на етапі 

виконання рішення суду. Наприклад, в США 

існує поняття «присудова» медіація, тому що в 

сімейних спорах, сторони зобов’язані 

звернутися до медіаторів до того, як 

звернутися до суду. За статистикою, складає 

69-85% (в залежності від штату) [2]. 

В Австралії обов’язкове досудове звернення 

до акредитованих сімейних фахівців у спорах 

про виховання дітей при розлученні батьків, за 

винятком випадків, коли суперечка пов'язана з 

насильством в сім'ї або викраденням дітей. 

Отже, в ряді країн практика обов'язкової 

медіації в сімейних конфліктах, аргументується 

тим, що медіація дозволяє врахувати ті 

питання, які не підпадають під правову 

регламентацію, але мають значення в 

сімейних відносинах. 

Також, щоб підкреслити вагомий статус 

сімейної медіації, варто зазначити, що за 

кордоном вона регламентується окремо від 

інших видів медіації, (наприклад в Англії і 

Уельсі, Фінляндії, Австралії) або в спеціальних 

законах про сімейну медіацію (в більшості 

штатів США). 

У деяких країнах визначено коло сімейних 

конфліктів, процес вирішення яких фінансу-

ється з державного бюджету. Наприклад, в 

Норвегії суперечки між подружжям про розір-

вання шлюбу, які мають дітей віком до 16 р.; в 

Ірландії всім подружнім парам надається 

безкоштовна медіація; у Данії досудова і 

судова медіація надається особам у яких є 

складності з відвідуванням дитини; в Англії 

послугами сімейного медіатора безкоштовно 

користуються особи матеріальне становище 

яких відповідає встановленим державою 

критеріям. 

З метою більш ефективного проведення 

медіації в сімейних спорах існує практика 

залучення до неї неповнолітніх. Її метою є надання 

батькам можливості краще зрозуміти становище 

дітей під час розриву і їх потреби; надати дітям 

право голосу в питаннях, що відносяться до їх 

щоденного життя і майбутнього.  

Хочу зазначити, що залучення дитини в 

медіацію забезпечує виконання міжнародних 

стандартів щодо участі дитини у процесі 

вирішення питань, що стосуються її життя.  

Відповідно до ст. 12 Конвенцiї ОOН прo 

прaва дитини вiд 20 листoпада 1989 рoку 

дeржави-учасницi зaбезпечують дитинi, здатнiй 

сформулювaти влaсні пoгляди, правo вiльно 

висловлювaти цi пoгляди з усiх питaнь, щo 

тoркаються дитини, причoму пoглядам дитини 

придiляється нaлежна увaга згiдно з її вiком i 

зрiлістю. 3 цiєю метoю дитинi надaється мoжли-

вість бyти зaслуханою в хoді бyдь-якoго судо-

вого чи aдміністративного рoзгляду, щo тoрка-

ється дитини, бeзпосередньо абo черeз прeд-

ставника чи вiдповідний oрган y пoрядку, перeд-

баченому прoцесуальними нoрмами нaціональ-

ного зaконодавства. Стaття 3 Кoнвенції ОOН 

прo прaва дитини зaкріплює, щo в усiх дiях 

щoдо дiтей, нeзалежно вiд тoго, здiйснюються 

вoни дeржавними чи привaтними устанoвами, 

щo зaймаються питaннями сoціального зaбезпе-

чення, сyдами, aдміністративними чи зaконодав-

чими oрганами, першoчергова увaга придiля-

ється якнaйкращому зaбезпеченню iнтересів 

дитини [3]. 

Закріплення таких норм у юридичних 

документах ознаменувало загальну тенденцію 

надавати дитині голос при вирішенні питань, 

які стосуються її життя.  

Прихильники залучення дітей до медіації у 

якості аргументу зазначають, що діти, мають 

право бути активними учасниками рішень, які 

впливають на їхнє життя після розлучення 

батьків. Однак це не означає, що вони бажають 

приймати рішення або приймати сторону будь-
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кого з батьків. Що ще важливіше, діти хочуть 

отримувати інформацію про процес розлучен-

ня і мають бажання та необхідність, щоб їх 

потреби та інтереси були почуті під час 

розлучення батьків.  

Тобто, питання сімейної політики повинні 

включати точки зору дітей. Крім того, надання 

можливості дитині висловити свої думки та 

почуття може посилити почуття власної 

гідності та контролю над своєю долею, а тим 

самим підвищити їх стійкість. 

Однак є й ті, хто не підтримує залучення 

дітей до процесу медіації. Певні занепокоєння 

висловлюють самі медіатори, які припускають, 

що один з батьків може маніпулювати дітьми, 

щоб зайняти певну сторону під час спірних пи-

тань, а залучення дітей може підірвати батьків-

ський авторитет і спричинити в майбутньому 

негативний вплив на життя та сімейні стосунки 

дітей. Також, делегування значних повноважень 

дітям, замість того, щоб допомагти їм подолати 

труднощі під час батьківської розлуки,  може їх 

занадто обтяжувати. Деякі діти можуть не 

висловлювати своїх справжніх почуттів, якщо 

вони бояться реакції батьків або гніву за їх 

погляди [4]. 

Як бачимо, і у прихильників і у противників 

медіації за участю дітей є свої аргументи. 

Помітно, що багато чого залежить від 

кожної конкретної ситуації. Загалом, медіатор 

повинен оцінити ситуацію та розуміти 

можливості залучення дітей до процесу 

медіації. Тому медіатору необхідно мати певні 

навички та базу знань, пройти відповідне 

навчання, щоб мати змогу залучати дітей та 

спілкуватися з ними під час медіації.  

Наразі розрізняють 3 способи проведення 

медіації за участю неповнолітніх. 

- безпосередня участь дитини у 

медіаційній сесії у присутності батьків.  

- зустріч медіатора з дитиною та 

спілкування з нею поза зустріччю з дорослими.  

- з дитиною зустрічається та спілкується 

не той медіатор, який проводить медіацію між 

дорослими у даному спорі, а інший залучений 

медіатор, який згодом повідомляє сторонам 

спору та медіатору, який працює з дорослими 

про результати спілкування з дитиною [4].  

При цьому, перед тим, як залучити дітей 

безпосередньо в процес медіації має бути 

проведена певна підготовча робота. Діти 

можуть бути включені в процес медіації тільки 

у разі згоди медіатора, обох батьків і самих 

дітей. Встановлюється і віковий ценз - діти 

повинні бути не молодше 5 років, щоб мати 

можливість висловити свою позицію.  

Медіатор повинен переконатися в тому, що 

діти розуміють, що їхню думку запитують 

тільки для з’ясування їх поглядів і почуттів, і 

вони не повинні приєднуватися до тієї чи 

іншої сторони конфлікту, а тим паче не 

повинні приймати будь-які рішення. Звичайно, 

що працювати з дитиною може лише особа, 

яка має додаткові компетенції щодо 

проведення медіації за участю дітей.     Через 

це у деяких країнах такі бесіди проводяться 

дитячим психологом (або в його присутності). 

За результатами дослідження 181 пари батьків, 

які проходили сімейну медіацію за участі 

неповнолітніх, проведеного в Австралії (міста 

Аделаїда, Мельбурн, Канберра) було зроблено 

наступні висновки: для батьків це сприяло 

зниженню ворожнечі у відносинах з їх колишнім 

чоловіком/дружиною; діти повідомляли про 

покращення емоційної доступності своїх батьків і 

більшому почутті близькості з ними; це сприяло 

збереженню або поліпшенню відносин між 

матір’ю і дитиною з обох сторін; спостерігались 

більша задоволеність домовленостями про догляд і 

контакти з дитиною і зменшення бажання змінити 

ці домовленості [4]. 

Що стосується нашої держави, то слід від-

мітити, що на даний момент відсутнє законо-

давчє регулювання даного інституту, наявний 

лише проект закону «Про медіацію», який, у 

свою чергу, закріпив можливість врегулювання 

сімейних спорів шляхом медіації. Даний зако-

нопроект досить чітко прописує порядок 

проведення медіації, обов’язковість виконання 

медіаційної угоди, а також можливість 

звернення до суду у разі порушення угоди про 

результати медіації [5].  

Відповідно до «Державного стандарту соціа-

льної послуги посередництва (медіації)» держав-

на соціальна послуга посередництва (медіації) 

надається безоплатно, за плату або з установлен-

ням диференційованої плати, з урахуванням 

обставин в яких перебувають особи, сім’ї [6]. 

За соціальним опитуванням О. О. Тищенка, 

в Україні про такий спосіб досудового 

врегулювання спорів знає зовсім незначна 

кількість громадян, лише 19 %. 

На сьогоднішній день є одиниці суддів, які 

на початку розгляду позовів по сімейних 
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спорах рекомендують сторонам звернутися до 

медіаторів для врегулювання спору мирним 

шляхом. До аналогічного методу вдаються і 

Служби з питань дітей, органи опіки та 

піклування, міські центри дітей та інші 

соціальні служби. Зокрема, така практика існує 

в місті Києві та Київської області, Львові, 

Харкові, Дніпрі та Одесі [2]. 

Висновки та пропозиції. Медіація за участю 

неповнолітніх справляє значний вплив на 

відносини між батьками та батьками і дитиною. 

Зазначений метод медіації надає дітям безпечний 

шлях для висловлення та врахування їхніх 

поглядів. Крім того, відбувається реалізація прав 

дитини, а її включення до медіації пов’язане зі 

значним рівнем покращення батьківських сто-

сунків та поліпшенням емоційної доступності 

батьків для дітей та виробленням чутливих до 

змін угод, у результаті батьки та діти залиша-

ються більш задоволеними. Не зважаючи на вис-

ловлені переваги та недоліки медіації за участі 

неповнолітніх, безсумнівно така практика має 

вцілому позитивний вплив на розв’язання 

сімейних спорів. 

При цьому, формування успішної моделі 

сімейної медіації в Україні пов'язано, насампе-

ред, з активною участю в даному процесі дер-

жави шляхом популяризації ідеї, в тому числі, 

введення правила про пріоритетність звернен-

ня до акредитованих сімейних фахівців у спо-

рах стосовно найбільш значущих категорій сі-

мейних конфліктів, забезпечення правового 

регулювання і державного фінансування відпо-

відних соціальних проектів, якісну підготовку 

фахівців в сфері сімейної медіації. Це допомо-

гло б забезпечити високу якість послуг, мінімі-

зувати кількість некомпетентних спеціалістів, 

упорядкувати справи, що можуть вирішува-

тися за допомогою медіації. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья посвящена комплексному исследованию института семейной медиации и его использованию другими 

странами при решении семейных конфликтов с участием несовершеннолетних, а также необходимости 

применения данного института на территории Украины. Особое внимание уделяется аргументам сторонников и 

противников семейной медиации с вовлечением в процесс детей. 
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THE ROLE OF FAMILY MEDIATION IN THE RESOLUTION OF FAMILY DISPUTES WITH THE 

INVOLVEMENT OF MINORS 

The article is devoted to a comprehensive study of the institution of family mediation and its use by other countries in 

resolving family conflicts with the participation of minors, as well as the need to use this institution on the territory of Ukraine. 

Special attention is paid to the arguments of supporters and opponents of family mediation with the involvement of children in 

the process. 
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