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МЕДІАЦІЯ ЯК НЕЮРИСДИКЦІЙНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ

До одного із неюрисдикційних способів захисту авторських прав, на 
думку ряду вчених, належить медіація. Поняття «медіація» походить від 
латинського «теШаге», тобто бути посередником. Термін «медіація» 
знаходиться в широкому міжнародному вжитку та є еквівалентним 
українському терміну «посередництво». Медіацією називають процес 
переговорів, коли до вирішення спірного питання залучається нейтральна 
третя сторона - медіатор (посередник), яка веде цей переговорний процес, 
вислуховує аргументацію сторін щодо суті спору і активно допомагає 
сторонам зрозуміти свої інтереси, оцінити можливість компромісів і 
самостійно прийняти рішення, що задовольнить усіх учасників переговорів. 
Тобто медіація є одним із так званих альтернативних (позасудових) способів 
урегулювання спорів, ефективність якого є дуже високою. В Україні на 
сьогоднішній день інститут медіації не прописаний на законодавчому рівні 
Але останні роки питанню медіації стали приділяти більше уваги: 
неодноразово проводилися різноманітні круглі столи, навчальні курси із 
залученням зарубіжних експертів з питань медіації. Не раз здійснювалися
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