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захист їх здоров’я та репродуктивних функцій, з точки зору фізіо-
логії. Іншим обмеженням та пільгам слід надати характер 
суб’єктивного права жінок.   

У контексті політики позитивних дій сьогодні єдиним захо-
дом, що застосовується в Україні, є квотування місць для предста-
вників обох статей у виборчих списках. Встановлення гендерних 
квот не є порушенням принципу рівності, оскільки пов’язане з не-
обхідністю виправлення гендерного дисбалансу у представниць-
ких органах влади, що існує, в тому числі, й через обмеження учас-
ті жінок в політичному житті потягом тривалого історичного пе-
ріоду. При цьому держава повинна виступати свого роду «модель-
ним роботодавцем», що не здійснює дискримінацію за будь-якими 
ознаками і забезпечує працевлаштування усіх категорій працівни-
ків. А враховуючи той факт, що сьогодні така мета не реалізована, 
необхідними є законодавчі заходи, направлені на реальне забез-
печення гендерної рівності в органах державної влади та місцево-
го самоврядування. 

 
УДК 349.2 

МЕДІАЦІЯ (ПОСЕРЕДНИЦТВО) ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ): 

ДОСВІД США  

Середа О. Г., 
доцент кафедри трудового права  

Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого,  

канд. юрид. наук, доцент  

В Україні медіація повільно, але впевнено поширюється у 
сфері трудових відносин. Слід зазначити, що поряд із сімейною 
медіацією трудова медіація розвивається в нашій країні досить 
успішно. Інститут медіації, який останнім часом в західних країнах 
заробив солідну репутацію, викликає все більшу зацікавленість в 
Україні. Однак цей актуальний метод альтернативного вирішення 
спорів сприймається вкрай неоднозначно українськими спеціаліс-
тами у сфері права.  

Слід констатувати, що, на погляд юристів – фахівців у тру-
довому праві, потенційних можливостей застосування медіації в 
трудових спорах сьогодні все ще значно більше, ніж конкретних 
успіхів. Скоріше, слід говорити про нереалізований потенціал ме-
діації та медіативних технологій у сфері вирішення трудових кон-
фліктів. Потенціал цей великий – досвід зарубіжних країн більш 
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ніж переконливий. Можливості медіації в даній сфері варіюються 
від економіко-правового ефекту (щодо зниження навантаження 
на судову систему, економії коштів на юрисдикційне втручання 
тощо) до зниження конфліктності у сфері трудових відносин. 

Медіація як процедура альтернативного регулювання спору 
проходить етап становлення в українській практиці. Використан-
ня медіації в Україні не є масовим, але поступово вона набуває по-
пулярність серед юристів. Проте, як показують результати опиту-
вань, населення погано уявляє, що таке медіація і навіщо вона по-
трібна. Використання медіації у сфері праці має свої особливості. 
Для того щоб в Україні медіація в трудових відносинах впрова-
джувалася успішно, потрібно враховувати дані особливості і аналі-
зувати накопичений іншими країнами досвід. Особливий інтерес в 
цьому плані являє досвід США, як країни – родоначальниці медіа-
ції, та Франції – держави, трудове законодавство якої дуже схоже з 
українським, а тому є багато і схожих проблем. Досвід Німеччини, 
економічно найрозвиненішої європейської країни, також корисно 
вивчити. 

Необхідно звернути увагу, що до трудових спорів у США, Ні-
меччині та Франції відносяться не тільки спори, які закріплені в 
українському трудовому законодавстві, а й конфлікти на роботі, 
що виникають між окремими співробітниками. Мова в даному ви-
падку йде про психологічні переслідування одного працівника з 
боку іншого або кількох працівників (мобінг). 

Яким же чином медіація використовується при регулюванні 
конфліктів у сфері праці в США? На відміну від традиційного для 
українського трудового права зв'язку «роботодавець» – «праців-
ник» зі значним обсягом прав і обов'язків у кожної зі сторін і з до-
датковими гарантіями для працівника як «слабкої» сторони тру-
дових відносин з оплати праці, за часом відпочинку, по розірванню 
трудового договору, американське законодавство в галузі регулю-
вання найманої праці побудовано на більшій свободі сторін і, як 
наслідок, меншій кількості гарантій для працівника. Основні права 
і обов'язки працівників і роботодавців закріплені на федерально-
му рівні в Законі «Про справедливі трудові стандарти» (The fair 
labor standards Act) 1938 року. Окремі положення містяться в За-
коні «Про національні трудові відносини» (National labor relation 
Act) 1935 року1.  

                                                 
1 Гатауллина Г. И. Оценка готовности общества к использованию проце-

дур медиации [Електронний ресурс] – Режим доступу : Гильдия медиаторов Рес-
публики Башкортостан. URL: http://mediaciarb.ru/index.php/novost/ 63-otsenka-
gotovnosti-obshchestva-k-ispolzovaniyu-protsedur-mediatsii. 
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У законодавстві США відсутній перелік підстав для припи-
нення трудового договору, що фактично означає можливість для 
роботодавця звільнити працівника без будь-яких обмежень, виня-
ток становлять випадки, коли в трудовому договорі, колективно-
му договорі, будь-якому нормативному правовому акті, що має 
відношення до конкретного працівника, встановлені обмеження 
волевиявлення роботодавця з питання припинення трудових від-
носин. Пояснення цьому досить просте: працівник має право віль-
но розірвати трудовий договір, тому що примусова праця заборо-
нена 13-ю поправкою Конституції США, відповідно роботодавець 
також повинен мати право на звільнення працівника в будь-який 
час – це випливає з рівності прав сторін трудових відносин1. Зако-
нодавчо заборонено лише звільнення за дискримінаційними мо-
тивами. Немає обмежень свободи роботодавця на звільнення пра-
цівників у зв'язку зі скороченням штату або з інших причин. На 
додаток до цього фінансові витрати особи, яка звернулася за захи-
стом своїх прав до суду, будуть істотні в силу складності амери-
канського прецедентного права, що вимагає послуг кваліфікова-
ного адвоката, тому більшість спорів вирішується в досудовому 
порядку, в тому числі за участю медіатора. За статистикою близь-
ко 90 % спорів між працівниками і роботодавцями дозволяються 
із застосуванням процедур альтернативного регулювання спорів2, 
утім навіть у цьому випадку сторонам знадобляться послуги адво-
катів, які будуть брати участь в процедурі вибору медіатора. 

Використання процедури медіації для врегулювання конф-
ліктів у сфері праці в США дуже поширене на практиці. Медіація 
зародилася в США саме для регулювання трудових спорів. Конфлі-
кти між профспілками і роботодавцями спонукали Уряд США за-
лучити Міністерство праці як нейтрального посередника для вре-
гулювання розбіжностей сторін. З 1947 року функціонує спеціаль-
ний орган – Федеральна служба з медіації та процедур примирен-
ня (Federal Mediation Conciliation Service). У країні діють і неурядо-
ві некомерційні організації, які беруть участь у врегулюванні ін-
дивідуальних трудових спорів. Американські працівники часто 
погоджуються на процедуру медіації тому що, по-перше, законо-
давство слабо захищає працівника і, по-друге, судова процедура 

                                                 
1 Standler R. History of at-will employment law in the USA. [Електрон-

ний ресурс]. Режим доступу : http://www.rbs2.eom//atwill.htm. 
2 Илькова С. О медиации в трудовых отношениях / Ресурсный 

центр медиации [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://mediators.ru/rus/about_mediation/literature/text19. 
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вимагає значних витрат. Причому суддя може порекомендувати 
звернутися до медіатора, що нерідко і відбувається. Як показує 
практика, медіація простіша за судові процедури і набагато деше-
вше коштує сторонам спору. Таким чином, у США медіація викори-
стовується при вирішенні будь-яких конфліктів у сфері праці. Пос-
луги медіатора в США оплачуються сторонами конфлікту навпіл.  
В американській судовій практиці майже не зустрічається трудо-
вих спорів про поновлення на роботі. Так як роботодавець може 
звільнити працівника практично з будь-якого приводу (законода-
вчі обмеження стосуються тільки дискримінації), то працівники 
вважають за краще не сперечатися з роботодавцем з приводу зві-
льнення з ініціативи останнього1. 

Загалом варто відзначити, що досвід США малоприйнятний 
для України. І на це є декілька причин. По-перше, українське трудове 
законодавство соціально спрямоване і добре захищає працівників. 
Роботодавець не володіє свободою звільнення працівника, в Кодексі 
законів про працю України є багато обмежень як матеріального, так і 
процедурного характеру, недотримання яких роботодавцем спричи-
нить визнання звільнення незаконним при зверненні працівника до 
суду. По-друге, судова практика з багатьох питань склалася на ко-
ристь працівників. Тому в нашій правовій системі процедура медіації 
ще не отримала належного місця та масового застосування. 
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Протягом останніх років особливого значення у регулюванні 
трудових відносин набуває локальна нормотворчість, що, у свою чер-
гу, свідчить про те, що зазначений вид діяльності потребує належно-
го правового забезпечення, яке може здійснюватись різними спосо-
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