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СЕМІНАР 

 

 

МЕДІАЦІЯ ДЛЯ АДВОКАТІВ. 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ 
ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

З ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ 
 

Медіація як ефективний спосіб врегулювання 
конфліктів все більше привертає уваги адвокатів. Це 

обумовлено розвитком відносин і бажанням створення 
нової культури вирішення конфліктів (спорів) у різних 

сферах життєдіяльності. 
 

Адвокати у своїй діяльності щодня зустрічаються із 
конфліктними ситуаціями, в яких перебувають їх 

клієнти. Допомогти вийти із конфлікту без втрат, 
відстояти власні інтереси та зрозуміти інтереси 

опонента, зберегти час і репутацію є основними 

завданнями медіації. 
 

Семінар допоможе адвокатам: 
 

✓ Зрозуміти сутність медіації як ефективного 

способу врегулювання конфлікту (спору). 

✓ Дізнатися про принципи медіації та можливості 

їх реалізації. 

✓ Зрозуміти загальну модель процедури медіації. 

✓ Дізнатися про основні завдання та зміст кожної 

стадії медіаційної процедури.  

✓ Набути практичних навичок застосування 

технік та інструментів ведення медіаційних 

переговорів. 

 

Спікер: Олена Станіславівна МОЖАЙКІНА, адвокат 

(Рада адвокатів Київської області), медіатор, доцент 

кафедри міжнародного приватного, комерційного та 

цивільного права Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат 

психологічних наук. 

АКРЕДИТОВАНИЙ 

СЕМІНАР ДЛЯ 

АДВОКАТІВ 

 

Офлайн (захід у залі) 

 

Дата: 24 липня 2020 року 

 

Час: 15:00 – 19:00 

 

Місце: КИЇВ, 

вул. Лаврська, 16 

 

Кількість залікових 

балів: 4 

 

Кількість залікових балів 

з етики: 0 

 

Вартість: 720 грн 
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ЯК НАС ЗНАЙТИ? 
"АКТІО-ЕКСПЕРТ" знаходиться на території комплексу приміщень за адресою 

вул. Лаврська, 16. Зайти на територію комплексу можна через пост охорони 
з вул. Цитадельної. 

 

 
 

 
ЯК ОТРИМАТИ ЗАЛІКОВІ БАЛИ? 

 
1. Зареєструйтеся на семінар та оплатіть Вашу участь. 

2. Після підтвердження оплати Ви отримаєте на електронну пошту лист з QR-

кодом. 

3. Роздрукуйте цей QR-код або переконайтеся, що він доступний у Вашому 

смартфоні. 

4. Покажіть роздрукований QR-код або QR-код на екрані смартфону 

адміністратору семінару перед початком семінару та після його закінчення. 

5. Після семінару тестові завдання будуть розміщенні у Вашому Кабінеті 

адвоката на сайті Центру акредитації Вищої школи адвокатури 

(https://cpd.hsa.org.ua/). 

6. Дайте відповіді на питання тесту згідно інструкцій. 

7. Після успішної здачі тесту Вам автоматично будуть нараховані залікові бали, 

які будуть відображені у Вашому Кабінеті адвоката. 


