
Анна Зубачова
Наразі Анна є Бізнес-медіатором Торгово-промислової
Палати Мюнхена та Верхньої Баварії, Бізнес-
медіатором Київської Торгово-промислової Палати,
Членом Національної Асоціації Медіаторів України,
веде приватну психотерапевтичну практику, є 
ведучою тренінгів та практичних семінарів з
медіації та конфліктології. З 2016 р. Координує
роботу Соціального проекту по співпраці з Службами
у справах дітей районних державних адміністрацій
м. Києва та районних Соціальних служб м. Києва.

• Практичний досвід в медіації - 4 роки
• Практичний досвід в психотерапії - 9 років

Основною сферою інтересів
та напрямками діяльності є:

• розробка програм та проведення тренінгів та семінарів
• медіація партнерів в бізнесі
• медіація перед заключенням контракту, вступом в 

партнерство або заключенням шлюбу
• ефективне розв’язання конфліктів в командах
• розвиток емоціонального інтелекту та комунікаційних

навичок
• конфлікт-коучинг команд та індивідуальний конфлікт

коучінг
• фасилітація
• підготовка до переговорів
• розробка стратегії переговорів

Голова Правління та співзасновник Ліги
Медіаторів України, Співзасновник та керуючий
партнер Агенції Медіації UwinAgency,
Викладач та автор тренінгу в програмі «Магістр
медіації та менеджменту конфліктів» КRОК 
BUSINESS SCHOOL, Автор тренінгу та тренер 
курсу «Медіація. Базовий курс для адвокатів та 
юристів» у Вищій школі адвокатури НААУ.

Сертифікований бізнес-медіатор, 
сертифікований міжнародний сімейний
медіатор, тренер, практикуючий психотерапевт, 
психолог.

ОСВІТА

1998 –
2003

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
Кафедра фінансів
Магістр фінансів, червоний
диплом з відзнакою

2010 –
2013

КИІ ̈ВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА
Кафедра психології
Спеціаліст Психолог

2009 –
2015

МОСКОВСЬКИЙ ГЕШТАЛЬТ ІНСТИТУТ
Сертифікований психотерапевт 
(Сертифікат Європейської Асоціації
Гештальт Терапії)

2016 КИЇВО-МОГИЛЯНСЬКА БІЗНЕС
ШКОЛА (KMBS)
Сертифікований бізнес-медіатор
(Український Центр Медіації, ТПП 
Мюнхена та Верхньої Баварії 220 годин, 
відповідно до стандартів німецького
федерального об’єднання
Bundesverband Mediation e.V.)

ДОДАТКОВА ОСВІТА

2016 «Базові навички медіатора» - Український
Центр Медіації (48 годин)

2016 «Особливості проведення медіації у сфері
сімейних відносин» - Український Центр 
Медіації (16 годин)

2016 «Прямі консультації з дітьми у сімейній
медіації» - Український Центр Медіації
(16 годин)

2017 «Принципи та підходи відновного правосуддя» -
Інститут Миру і Порозуміння (18 годин)

2018 «Фінансові аспекти в медіації» - Університет
Північної Кароліни (18 годин)

2019 «Транскордонна сімейна медіація - MIKK  -
Cross-Border Family Mediation (CBFM) –
(50 годин, Берлін)

2020 Школа тренерської майстерності –
Центр бізнес освіти Київської ТПП

+38 067 756 15 48 anna.zubachovaanna.zubachova@gmail.com Anna Zubachova

https://mediation-center.org.ua/mediators/zybachova-anna-volodymyrivna/
http://limu.org.ua/members/anna-zubachova
https://www.facebook.com/uwinagency/
https://bs.krok.edu.ua/vikladachi/menedzhment-ta-liderstvo/anna-zubachova/
https://www.hsa.org.ua/lectors/
https://www.facebook.com/AnnaZubachova
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