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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зростання активності і відповідальності учасників 

адміністративного процесу дозволяє державі делегувати частину своїх 

повноважень в певних сферах інститутам громадянського суспільства. 

Зарубіжний досвід свідчить про те, що дозвіл і врегулювання публічно-

правових спорів безпосередньо відноситься до однієї з таких сфер. Так, під час 

аналізу судових реформ, проведених у другій половині ХХ ст., слід звернути 

увагу на загальну відмову від «державного патерналізму» і перехід до 

«плюралістичного підходу», тобто визнання необхідності забезпечення 

конфліктуючим сторонам права вибору способу врегулювання їх конфлікту 

шляхом надання можливості використання примирливих процедур. 

Альтернативні засоби врегулювання спорів, поряд з питаннями організації 

роботи суддів, відбору і підготовки суддів, становлять один із п’яти напрямів 

спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу, спрямованої на 

покращення та вдосконалення діяльності судової влади в Україні, підвищення 

показників ефективності її роботи. 

Доступність правосуддя, забезпечення його належної якості – основні 

завдання судочинства, які зберігають свою пріоритетність у будь-яких 

економічних умовах. Сторони конфлікту стають все більше зацікавленими у 

самостійному врегулюванні протиріч, у такій ситуації особливої актуальності 

набувають способи альтернативного їх вирішення. Одним із них є інститут 

примирення конфліктуючих сторін. Статтею 113 Кодексу адміністративного 

судочинства України на законодавчому рівні було закріплено правову основу 

порушення процедури примирення, внесено відповідні зміни до ст. 124 

Конституції України, згідно з якими законом може бути визначений 

обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору, одним із яких є медіація.  

Ефективність медіації визнана європейським співтовариством, яке 

рекомендує її застосування на досудовому етапі (згідно статистичних даних, 

83–85 % процедур медіації у розвинених європейських країнах є успішними, у 

5–10 % випадків учасники процедури доходять повної або часткової згоди 

протягом короткого часу після цієї процедури). Відповідно до Угоди про 

асоціацію України з Європейським Союзом, підписаної Україною, забезпечення 

верховенства права та доступу до правосуддя має включати як досудові, так і 

позасудові методи вирішення спорів. Усвідомлення важливості поширення 

альтернативних судочинству способів розв’язання правових спорів відкриває 

нові перспективи утвердження засад правової держави в Україні, а їх 

урізноманітнення є показником зрілості правової системи країни та готовності 

держави до співпраці, обумовлює зростання рівня правової культури її 

громадян. 

Разом з тим, на сьогодні відсутня нормативно-правова база щодо 

регулювання процедури проведення медіації, внаслідок чого її застосування як 

альтернативного способу вирішення спорів є ускладненим.  

Нині завдяки науковим працям В. Б. Авер’янова, Н. О. Армаш, 

К. К. Афанасьєва, Ю. П. Битяка, М. Ю. Віхляєва, Н. А. Галабурди, 
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В. М. Гаращука, І. П. Голоснічeнка, С. В. Ківалова, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 

Є. В. Курінного, Є. О. Легези, Д. В. Лученка, П. С. Лютікова, А. А. Манжули, 

Р. С. Мельника, В. П. Тимощука та інших вчених досліджено питання щодо 

примирення конфліктуючих сторін в адміністративному судочинстві.  

Формування інституту медіації та його застосування на практиці 

відображено у роботах зарубіжних вчених, таких як: Дж. Аргіс, К. Бернард, 

Х. Бесемер, Л. Боуль, М. Пель, Д. Річбелл, Е. Тейлор, А. Троссен, Г. Шварц та 

ін. Дослідженню порядку проведення медіації, вимог до посередника приділяли 

увагу М. В. Гвоздирєва, Д. Б. Єлісеєв, С. І. Калашникова, О. С. Карпенюк, 

О.М. Кузбагаров, М. А. Романенко, А. Д. Сідельников, Ю. М. Старилов, 

А. С. Хищенко. Поширення альтернативних форм врегулювання спорів на 

публічно-правову сферу та аналіз застосування експериментальної процедури 

досудового врегулювання спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних 

судів, висвітлено у роботах В. М. Бевзенка, О. В. Белінської, С. С. Білуги, 

Н. Л. Бондаренко-Зелінської, Д. Л. Давиденка, О. М. Михайлова, 

Т. О. Подковенко, Ю. Д. Притики, Г. Й. Ткача, Г. О. Ульянова, А. М. Шохіна, 

К. А. Шумової та ін. 

Викладене свідчить про актуальність теми дисертації, її важливе теоретичне 

і практичне значення щодо подальшого розвитку адміністративного права та 

удосконалення законодавства про адміністративне судочинство відповідно до 

конституційних та міжнародно-правових стандартів. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у рамках комплексних наукових проектів 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710), Указу 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015–2020 роки», а також планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2015–2019 рр. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні адміністративно-правових засад забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– розглянути основні етапи становлення інституту медіації; 

– з’ясувати місце медіації в системі альтернативних судочинству методів 

урегулювання адміністративних спорів; 

– визначити правову природу адміністративно-правового спору задля 

з’ясування чинників, які сприяють його вирішенню у порядку медіації; 

– розкрити поняття, зміст медіації як одного із засобів досудового 

врегулювання адміністративних спорів;  

– визначити порядок проведення медіації, види медіативної практики, 

правову природу рішень та угод, що приймаються за результатами 

альтернативного вирішення спорів; 
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– з’ясувати особливості застосування медіації у соціально-юридичному 

механізмі вирішення правових конфліктів, визначити правовий статус 

медіатора; 

– узагальнити тенденції зарубіжного досвіду щодо застосування медіації та 

визначити перспективи його впровадження в Україні; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації до 

адміністративного законодавства, яке регулює засади медіації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративної 

юстиції, пов’язані з адміністративно-правовим забезпеченням медіації як 

способу вирішення адміністративних спорів. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення медіації 

як способу вирішення адміністративних спорів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження дисертації склала 

сукупність сучасних методів і прийомів пізнання об’єктивної дійсності, що 

поєднує як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. Підґрунтям 

дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого проблеми, що 

розглядаються у дисертації, представлені у вигляді єдності їх соціального 

змісту та юридичної форми.  

Для системного аналізу норм Конституції України, адміністративного 

законодавства України, відомчих нормативних актів, вимог міжнародних 

стандартів застосовано системно-аналітичний метод (підрозділи 1.3, 2.1, 3.1). За 

допомогою історико-правового методу проаналізовано еволюцію врегулювання 

адміністративно-правових спорів (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий метод 

застосовано при здійсненні аналізу положень чинного законодавства України 

та законодавства зарубіжних держав (підрозділи 1.3, 2.3, 3.1). За допомогою 

формально-логічного методу виявлено неоднозначності у понятійному 

апараті при тлумаченні термінів (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.3). Статистичний 

метод використано при аналізі статистичних даних щодо актуальності 

нормативно-правового забезпечення та безпосереднього застосування медіації 

при вирішенні адміністративних спорів (підрозділи 2.3, 3.2). За допомогою 

методів узагальнення, прогнозування сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства України та відповідного правового 

регулювання питання застосування медіації як способу вирішення 

адміністративно-правових спорів (підрозділи 2.3, 3.2). 

Використання цих методів дозволило отримати науково-обґрунтовані 

результати, визначило наукову цінність та практичне значення дисертації. 

Нормативну основу роботи складають Конституція України, чинні 

законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у 

сфері адміністративного судочинства, відомчі нормативно-правові акти, якими 

визначено правовий статус суб’єктів владних повноважень, що можуть брати 

участь в адміністративному судочинстві, а також міжнародні нормативно-

правові акти, ратифіковані Україною. 

Емпіричну базу дослідження складають узагальнення діяльності суб’єктів 

правотворчості та правозастосування щодо адміністративно-правового 

забезпечення медіації; наукові дослідження та правова публіцистика; відомості 
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з Єдиного реєстру судових рішень України; матеріали судової практики 

адміністративних судів, звіти (2007–2016 рр.) за результатами пілотних 

проектів запровадження медіації у судовій системі при вирішенні 

адміністративних спорів Вінницького, Волинського, Івано-Франківського, 

Львівського та Донецького окружних адміністративних судів, а також 

узагальнені дані анкетування 90 суддів адміністративних судів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням адміністративно-правового забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів. У результаті дослідження сформульовано 

низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– запропоновано проект Єдиної форми сертифіката медіатора, який надасть 

можливість: ідентифікувати медіатора; здійснювати перевірку медіаторів в 

Єдиному реєстрі медіаторів за серійним номером їх сертифіката; визначити 

рівень його професійної підготовки, з урахуванням іншомовної комунікації та 

спеціалізації за напрямом діяльності; обрати медіатора для конкретної справи із 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних; 

– обґрунтовано необхідність законодавчого урегулювання угоди про 

вирішення спору за результатами медіації, якщо її рішення не суперечить 

чинному законодавству; 
– запропоновано передбачити обов’язкове проведення медіації за окремими 

категоріями адміністративних спорів (спори з пpивoду пpийняття гpoмaдян нa 

публiчну cлужбу, її пpoxoджeння, звiльнeння з публiчнoї служби; трудові спори 

про відновлення на роботі і стягнення заробітної плати; про виселення; про 

визнання права власності на житло в силу приватизації; про захист прав 

споживачів; про захист честі, гідності і ділової репутації; про стягнення 

податків і зборів; про стягнення заборгованостей по комунальних платежах; 

про відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди; пов’язаних з 

вихованням дітей);  

удосконалено: 

– характеристику сучасного стану адміністративно-правового забезпечення 

процедури медіації щодо наявних у ньому механізмів, які дозволяють 

урегулювати адміністративний спір шляхом медіації; узагальнення зарубіжного 

досвіду в аспекті його можливої імплементації у національне законодавство 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;  

– наукові підходи щодо окреслення стадій та порядку проведення медіації: 

прийняття справи до розгляду, підготовка до примирення, примирення та 

підписання угоди про її результати; 

– наукові положення щодо нормативно-правового урегулювання 

процесуального статусу медіатора у рамках прийняття Закону України «Про 

медіацію»;  

дістали подальшого розвитку: 

– пропозиції про необхідність розширення повноважень судді 

адміністративного суду щодо сприяння примиренню сторін на стадії 
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підготовчого провадження; закріплення чітких вимог до рівня підготовки 

медіаторів;  

– обґрунтування необхідності передбачення адміністративної 

відповідальності у Кодексі України про адміністративні правопорушення за 

втручання державних органів, юридичних та фізичних осіб у діяльність 

медіатора під час підготовки і проведення медіації, а також удосконалення 

порядку визначення розміру судового збору; внесення змін до статей 9, 13, 17 

проекту Закону України «Про медіацію» від 17 грудня 2015 р. № 3665. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у:  

– науково-дослідній сфері – для проведення подальших досліджень щодо 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів (акт впровадження Університету митної 

справи та фінансів від 28.11.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», 

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу (акт впровадження Університету митної справи 

та фінансів від 28.11.2017); 

– правотворчій діяльності – для удосконалення адміністративного 

законодавства та практики його застосування. За результатами проведеного 

дослідження сформульовано пропозиції, які можуть використовуватися у 

законотворчому процесі, зокрема стосовно внесення змін та доповнень до 

Кодексу про адміністративне судочинство України, проекту Закону України 

«Про медіацію» тощо; 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності суддів 

адміністративних судів України, підвищення ефективності застосування 

альтернативних методів вирішення спорів (акт впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.09.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 2 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 

2017 р.); «Концепція розвитку правової держави в Україні» (м. Київ, 2017 р.).  

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 8 наукових 

статтях, з них 7 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, у т. ч. 

основного тексту 173 сторінки. Список використаних джерел налічує 

216 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження медіації як 

одного із засобів вирішення адміністративних спорів» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Теоретико-історичні основи дослідження медіації як 
одного із засобів вирішення адміністративних спорів» визначено основні етапи 

становлення медіації: перший етап пов’язаний з необхідністю врегулювання 

конфліктів у племенах, громадах і між ними (V ст.); другий етап припадає на 

Середньовіччя і Новий час (XVIII ст.); третій етап пов’язаний з масовою 

необхідністю розвитку медіації, застосування її в різних сферах діяльності 

(XX ст.). 

Ініціаторами примирення виступали як окремі особи, так і держави, а 

пізніше – міжнародні організації, передусім Організація Об’єднаних Націй. 

Досліджено еволюцію врегулювання адміністративно-правових спорів за 

допомогою альтернативних методів вирішення спорів і показано місце медіації 

в системі цих способів на сучасному етапі.  

Теоретично обґрунтовано, що медіація більш прийнятна в комплексних 

провадженнях, коли сторони тривалий період сперечаються, а предмет спору є 

лише видимою причиною конфлікту, або якщо спір не урегульовано рішенням 

суду. 

У підрозділі 1.2 «Поняття і ознаки медіації як одного із засобів досудового 
врегулювання адміністративних спорів» досліджено правову природу 

вирішення адміністративно-правового спору; розкрито зміст понять 

«адміністративний», «адміністративно-правовий» та «управлінський» спір; 

визначено різницю між термінами «спір» та «конфлікт» (конфлікт може бути 

передумовою виникнення спору в юридичному сенсі, але не будь-який 

адміністративно-правовий спір розвивається на базі конфлікту, і тим більше не 

будь-який спір є конфліктом). 

На підставі аналізу наукових, публіцистичних і нормативних джерел 

сформульовано визначення адміністративно-правового спору.  

Визначено основні ознаки медіації: а) суб’єктом вирішення 

адміністративно-правового спору завжди виступає орган публічної влади або 

посадовець; б) правове положення сторін характеризується юридичною 

рівністю перед законом і судом; в) суть медіації з вирішення адміністративно-

правового спору складають розбіжності між суб’єктами адміністративного 

права; г) предметом розбіжностей є суб’єктивні публічні права і законність 

адміністративних актів; д) істотною ознакою медіації є наявність певної 

процедури.  
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У підрозділі 1.3 «Правова природа процедури медіації у адміністративному 

судочинстві» досліджено сутність, зміст, правову природу та основні принципи 

медіації.  

Визначено, що правова природа процедури медіації у адміністративному 

судочинстві – це сукупність принципів, нормативно-правових актів, 

правозастосовча діяльність державних органів у сфері медіації.  

Охарактеризовано доктринальні підходи науковців до визначення сутності і 

змісту поняття «медіація»; запропоновано авторське визначення понять 

«інститут медіації», «медіація». 

Надано пропозиції щодо внесення змін до ст. 9 проекту Закону України 

«Про медіацію» № 3665, зокрема, запропоновано об’єднати п. 2 та п. 3 і 

викласти їх у наступній редакції: п. 2 – «Сторони, медіатор, особи, залучені до 

процесу медіації, не мають права розголошувати інформацію щодо медіації без 

письмової згоди сторін медіації»; а також внести уточнення до п. 4 вказаної 

статті та викласти його у наступній редакції: п. 3 – «Медіатор, отримавши 

інформацію, що стосується спору або процедури медіації, від однієї зі сторін 

може розкрити таку інформацію іншій стороні лише у разі, якщо сторона-

ініціатор повідомлення попередньо надала на це згоду». 

З’ясовано, що неприпустимим є абсолютне ототожнення медіації з процесом 

переговорів, оскільки переговори є самостійним альтернативним способом 

вирішення спорів.  

Розділ 2 «Реалізація процедури медіації в адміністративному 

судочинстві» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Місце медіації в системі альтернативних судочинству 
методів врегулювання адміністративних спорів» з’ясовано поняття, сутність та 

особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, а 

також місце медіації в системі альтернативних судочинству методів; визначено 

основні види досудового врегулювання адміністративно-правових спорів: 

проведення конференції з переговорів сторонами конфлікту за участю судді до 

початку судового процесу; проведення медіації, а саме залучення третьої 

нейтральної сторони (медіатора); проведення переговорів сторонами конфлікту; 

примирення конфліктуючих сторін на підготовчому етапі судового процесу. 

Досліджено статистику (2007–2016 рр.) щодо застосування досудового 

врегулювання адміністративно-правових спорів, її результативність, звіти про 

наявність і характер ускладнень, які виникали під час застосування медіації. 

Визначено умови застосування процедури досудового врегулювання 

адміністративних спорів: належність спору до юрисдикції і територіальної 

підсудності адміністративного суду; оформлення згоди сторін спору на 

проведення досудового врегулювання адміністративних спорів; оплата 

судового збору. 

Обґрунтовано доцільність застосування медіації під час урегулювання 

адміністративних спорів на досудовому етапі. 

У підрозділі 2.2 «Порядок проведення медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів» з’ясовано порядок проведення процедури медіації; 

визначено термінологічний ряд і характерні ознаки медіації як професійної 
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діяльності – види, стилі, моделі і фази проведення медіації; визначено два 

підходи до розвитку медіації як професійної діяльності – спрямований на 

вирішення проблеми та на налагодження взаємодії між сторонами; 

охарактеризовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

особливостей професійної діяльності медіатора з точки зору психології. 

Теоретично обґрунтовано, що медіація існує на стику різних дисциплін і в 

юридичній літературі її характеризують як ланка, що пов’язує юриспруденцію 

та психологію.  

Встановлено, що важливим чинником, який впливає на досягнення 

позитивного результату під час врегулювання адміністративно-правового спору 

за допомогою процедури медіації, є психологічна та емоційна підготовка 

медіатора.  

Доведено, що позитивними рисами медіації є: економія часу та коштів; 

досягнення виключно самими сторонами взаємоприйнятного рішення; 

добровільність і неупередженість під час прийняття рішень; збереження 

партнерських взаємовідносин між сторонами; можливість звільнення судів від 

навантаження у зв’язку із розглядом незначних за складністю справ тощо. 

У підрозділі 2.3 «Особливості застосування медіації у соціально-
юридичному механізмі вирішення адміністративних спорів» з’ясовано 

особливості застосування медіації у соціально-юридичному механізмі 

вирішення адміністративних спорів. 

Визначено основні проблемні питання, які виникають під час урегулювання 

адміністративних спорів за допомогою медіації: відсутність правового 

механізму взаємодії інституту медіації та адміністративного процесу, 

неналежний рівень системи приведення у виконання медіативних угод та інших 

угод про примирення, а також запропоновано систему заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності реалізації процедури медіації. 

Обґрунтовано доцільність удосконалення порядку визначення розміру 

судового збору, що сплачується при зверненні до судів. 

Розділ 3 «Медіація як один із засобів вирішення адміністративно-

правових спорів: міжнародний досвід та напрями удосконалення 

вітчизняного законодавства» складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Перспективи імплементації зарубіжного та 
міжнародного досвіду досудового врегулювання адміністративних спорів в 

Україні» досліджено досвід зарубіжних країн щодо запровадження медіації як 

досудового врегулювання адміністративних спорів, розкрито основні 

положення щодо організації медіації (незалежних медіаторів), статусу 

медіатора, процедури контролю якості та відповідальності; теоретично 

обґрунтовано доцільність імплементації у національне законодавство 

позитивних аспектів забезпечення медіації Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Канади, Сполученого королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Австрії. 

Медіація, за вибором кожної окремої держави, може стати як частиною 

судових процедур, так і застосовуватися у позасудовому порядку. Вона 

розглядається не тільки як спосіб альтернативного вирішення спорів, де вже 
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наявний конфлікт, але і як спосіб, який використовується для запобігання 

виникненню спору у подальшому, що, безумовно, розширює межі застосування 

медіації (наприклад, у Сполучених Штатах Америки лише 5 % справ, поданих 

до суду, направляється на розгляд, решта вирішуються мирним шляхом). 

У підрозділі 3.2 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів» 
розглянуто проблематику та перспективи застосування процедури медіації під 

час вирішення адміністративних спорів, визначено основні напрями оптимізації 

у даній сфері; надано пропозиції щодо законодавчого закріплення переліку 

справ, які підлягають обов’язковому досудовому врегулюванню; розроблено 

проект Єдиного сертифіката медіатора.  
Запропоновано передбачити спрощений порядок приведення медіативної 

угоди до виконання, нотаріально засвідчити медіативну угоду і визнати за нею 

виконавчу силу найдоцільніше; внести доповнення до проекту Закону України 

«Про медіацію» від 17 грудня 2015 р. № 3665, зокрема, передбачити: у ст. 17 – 

суб’єктів проведення акредитації об’єднання медіаторів, вимоги до цих 

об’єднань, а також процедуру їх формування та їх відповідальність; у ст. 13 – 

відповідальність сторін медіації за невиконання ними зобов’язань за угодою 

про результати врегулювання спору; розробити і на законодавчому рівні 

затвердити наступні нормативні акти – Кодекс ділової та професійної етики 

медіатора; Типові правила проведення процедури медіації; створити Єдиний 

реєстр медіаторів, організацій та центрів, що надають послуги медіації України 

з розмежуванням діяльності відповідно до напряму їх спеціалізації.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні адміністративно-правових засад 

забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Розглянуто основні етапи становлення інституту медіації. Перший етап 

пов’язаний з необхідністю врегулювання конфліктів, що виникали у племенах, 

громадах і між ними, він властивий первісному (доісторичному) суспільству і 

античності, і його, безумовно, можна вважати передісторією медіації. Другий 

етап розвитку інституту медіації припадає на Середньовіччя і Новий час, коли 

назріла крайня необхідність у закінченні багаторічних воєн між державами. Для 

цього етапу характерне прийняття Наполеоном у 1803 р. першого в історії 

правового документу у сфері медіації – «Акту посередництва». Третій етап 

пов’язаний з розвитком медіації і припадає на другу половину ХХ ст. (країни 

англосакського права – Сполучені Штати Америки, Австралія, Сполучене 

королівство Великої Британії та Північної Ірландії). 

Ініціаторами примирення виступали як окремі особи, так і держави, а з 

XVIII ст. – міжнародні організації, передусім Організація Об’єднаних Націй. У 

1994 р. у Києві створено перший Український Центр Порозуміння і вже у 1995–
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1997 рр. перші підготовлені медіатори стали брати участь у вирішенні 

міжособистісних конфліктів за допомогою медіації. 

2. З’ясовано місце медіації у системі альтернативних судочинству методів 

урегулювання адміністративних спорів. Встановлено, що досудове 

врегулювання адміністративно-правового спору – це добровільна, 

конфіденційна, безоплатна процедура узгодження позицій сторін 

адміністративного спору за допомогою посередника (медіатора), спрямована на 

досягнення консенсусу між ними та укладання угоди про результати 

досудового врегулювання адміністративного спору. 

Визначено умови застосування досудового врегулювання адміністративних 

спорів: належність спору до юрисдикції і територіальної підсудності 

адміністративного суду; оформлення згоди сторін спору на проведення 

досудового врегулювання адміністративних спорів; оплата судового збору. 

З’ясовано основні види досудового врегулювання адміністративно-правових 

спорів: проведення конференції з переговорів сторонами конфлікту за участю 

судді до початку судового процесу; проведення медіації, а саме залучення 

третьої нейтральної сторони (медіатора); проведення переговорів сторонами 

конфлікту; примирення конфліктуючих сторін на підготовчому етапі судового 

процесу. 

Обґрунтовано, що введення обов’язкового попереднього досудового 

порядку розгляду ряду категорій спорів не можна вважати обмеженням права 

на судовий захист, що не допускається ст. 55 Конституції України, оскільки 

особи зберігають право звернутися до суду для розгляду заявлених ними вимог 

по суті після дотримання досудового порядку врегулювання правового 

конфлікту, а також можуть оскаржити рішення досудового адміністративного 

та іншого органу в судовому порядку. 

3. Визначено правову природу урегулювання адміністративно-правового 

спору; розкрито зміст понять «адміністративний», «адміністративно-правовий» 

та «управлінський» спір; з’ясовано різницю між термінами «спір» та 

«конфлікт»; запропоновано авторське визначення поняття «адміністративно-

правовий спір». 

4. З’ясовано, що медіація – добровільний процес, під час якого третя особа, 

яка має бути безсторонньою, допомагає сторонам вирішити спір; незалежна 

третя сторона з відповідною кваліфікацією, знаннями та досвідом – медіатор, 

керує процесом переговорів та допомагає сторонам знайти взаємовигідне 

рішення; сторони самостійно приймають рішення щодо способу вирішення 

спору, можуть безпосередньо впливати на її хід та результати, медіатор жодним 

чином не може нав’язувати їм свою позицію. 

5. Визначено порядок здійснення процедури медіації під час вирішення 

адміністративних спорів, який складається з наступних стадій: прийняття 

справи до розгляду, підготовка до примирення, примирення та підписання 

угоди про її результати. З’ясовано, що медіація poзpaxoвaна нa cвiдoмиx тa 

дoбpocoвicниx учacникiв вpeгулювaння спору, якi пcиxoлoгiчнo гoтoвi дo 

кoмпpoмicу. 
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Визначено види медіативної практики: превентивна медіація (медіація 

укладення угоди, медіація супроводження проекту, медіація прийняття 

рішення) та медіація з вирішення спору (оглядова медіація, медіація стримання 

розвитку спору, медіація врегулювання спору); добровільна та обов’язкова; 

приватні процедури альтернативного врегулювання адміністративного спору та 

публічні способи альтернативного вирішення спору; спільна медіація (усі 

сторони приймають безпосередню участь) та «Шатл» медіація (медіатор 

проводить почергові зустрічі з кожною зі сторін спору). 

6. З’ясовано особливості застосування медіації у соціально-юридичному 

механізмі вирішення правових конфліктів, зокрема, теоретично обґрунтовано, 

що успіх медіації у законодавчій практиці залежить від рівня довіри сторін як 

до самої процедури, так і до особистості медіатора. Визначено роль медіатора у 

процесі медіації: а) забезпечення зворотного зв’язку між сторонами спору; 

б) раціоналізація переговорного процесу між сторонами; в) спонукання сторін 

конфлікту до взаємовигідного вирішення спору та досягнення згоди з 

принципових питань.  

З’ясовано, що медіацію недоцільно застосовувати в адміністративних 

спорах щoдo пopядку пpoвeдeння тa ocкapжeння результатів вибopiв, 

peфepeндуму, a тaкoж пpaвoвiднocин, в яких caм cпip нe передбачає тaкe 

пoняття, як кoмпpoмic. 

7. З’ясовано, що законодавство, яке безпосередньо регулює впровадження 

медіації, та міжнародно-правові документи, в яких закріплені основоположні 

норми застосування медіації, ставлять за мету чітке фіксування у текстах 

нормативно-правових актів усіх методологічних та процедурних особливостей 

застосування даної форми посередництва для вирішення спорів. Основні 

положення, принципи, аспекти проведення медіації закріплюються у 

спеціальних законодавчих актах, які є обов’язковими для виконання. Інститут 

медіації розглядається не тільки як спосіб альтернативного вирішення наявних 

спорів, але і як спосіб запобігання виникнення спору в майбутньому, що, 

безумовно, розширює межі застосування медіації. 

Вважаємо за доцільне імплементувати у національне законодавство 

позитивні аспекти застосування медіації:  

– Сполучених Штатів Америки (щодо обов’язковості медіації у певних 

категоріях справ); 

– Федеративної Республіки Німеччина (щодо можливості судді виступати 

медіатором у відповідній категорії справ);  

– Канади (Канадським інститутом арбітражу і посередництва розробляються 

програми та проводяться навчання основам медіації. Особливістю застосування 

медіації в Канаді є те, що у багатьох її провінціях сторона, звертаючись до суду, 

зобов’язана надати докази спроби досудового врегулювання спору). 

8. З метою удосконалення адміністративного законодавства в контексті 

застосування медіації як способу вирішення адміністративних спорів, 

запропоновано: 

1) внести доповнення до проекту Закону України «Про медіацію» 

від 17 грудня 2015 р. № 3665, зокрема, передбачити: у ст. 17 – суб’єктів 
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проведення акредитації об’єднання медіаторів, вимоги до цих об’єднань, а 

також порядок їх формування та їх відповідальність; у ст. 13 – відповідальність 

сторін медіації за невиконання ними зобов’язань за угодою про результати 

врегулювання спору;  

2) розробити та прийняти наступні нормативно-правові акти:  

– Кодекс ділової та професійної етики медіатора;  

– Типові правила проведення процедури медіації; 

3) створити Єдиний реєстр медіаторів, організацій та центрів, що надають 

послуги медіації України з розмежуванням діяльності відповідно до напряму їх 

спеціалізації;  

4) ініціювати питання щодо передбачення на законодавчому рівні: 

розширення повноважень судді адміністративного суду щодо сприяння 

примиренню сторін на стадії підготовчого провадження; закріплення чітких 

вимог до рівня підготовки медіаторів; 

5) передбачити адміністративну відповідальність у Кодексі України про 

адміністративні правопорушення за втручання державних органів, юридичних 

та фізичних осіб у діяльність медіатора під час підготовки і проведення 

медіації. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Боженко Н. В. Адміністративно-правове забезпечення медіації як 

способу вирішення адміністративних спорів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового 

забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів, 

теоретичних засад впровадження медіації з урахуванням відповідної зарубіжної 

практики в Україні, а також шляхів удосконалення нормативно-правового 

забезпечення медіації в Україні. 

Розкрито генезис інституту медіації, з’ясовано його сутність, структуру, 

особливості, визначено правову основу медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів, види медіативної практики. Сформульовано авторське 

визначення понять «адміністративно-правовий спір», «інститут медіації», 

«медіація»; теоретично обґрунтовано взаємозв’язок між юридичною природою 

медіації та соціально-психологічними явищами. Охарактеризовано сучасний 

стан адміністративно-правового забезпечення медіації щодо наявних у ній 

механізмів, які дозволяють урегулювати адміністративний спір шляхом 

примирення. Розроблено проект Єдиної форми сертифіката медіатора. 

Запропоновано систему заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

реалізації принципів процедури за участю посередника. Проаналізовано 

позитивний досвід Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Канади, Сполученого королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, Республіки Австрія. 

Надано пропозиції щодо змін та доповнень до законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів щодо удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення процедури медіації.  

Ключові слова: адміністративний спір, альтернативні методи, досудове 
врегулювання спорів, медіатор, медіація, перспективи впровадження, право на 

справедливий суд, правовідносини, примирення, принцип. 
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Боженко Н. В. Административно-правовое обеспечение медиации как 

способа разрешения административных споров. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018.  

Диссертация посвящена исследованию административно-правового 

обеспечения медиации как способа разрешения административных споров, 

теоретических основ внедрения медиации с учетом соответствующей 

зарубежной практики в Украине, а также путей совершенствования 

нормативно-правового обеспечения медиации в Украине.  

Раскрыт генезис института медиации, выяснена его сущность, структура, 

особенности, определено правовую основу медиации как способа разрешения 

административных споров, виды медиативной практики. Сформулировано 

определение понятий «административно-правовой спор», «институт 

медиации», «медиация»; теоретически обоснована взаимосвязь между 

юридической природой медиации и социально-психологическими явлениями. 

Исследовано современное состояние административно-правового обеспечения 

медиации относительно имеющихся в ней механизмов, которые позволяют 

урегулировать административный спор путем примирения. Разработан проект 

Единой формы сертификата медиатора.  

Определены особенности применения медиации в социально-юридическом 

механизме разрешения правовых конфликтов, выяснены факторы, которые 

препятствуют внедрению медиации, а также предложена система мероприятий, 

направленных на повышение эффективности реализации медиации. 

Выяснено, что законодательство, которое непосредственно регулирует 

основы медиации в большинстве стран, и международно-правовые документы, 

в которых закреплены основополагающие нормы осуществления процедуры 

медиации четко фиксируют методологические и процедурные особенности 

применения данной формы посредничества для разрешения имеющихся 

споров. 

Обоснована, с учетом анализа судебной практики и результатов 

проведенного социологического опроса работников суда, необходимость: 

расширения полномочий судьи административного суда по содействию 

примирению сторон на стадии подготовительного производства; закрепления 

четких требований к уровню подготовки медиаторов; предусмотрения 

административной ответственности в Кодексе Украины об административных 

правонарушениях за вмешательство государственных органов, юридических и 

физических лиц в деятельность медиатора при подготовке и проведении 

медиации; совершенствования порядка определения размера судебного сбора. 

Проанализирован положительный опыт Соединенных Штатов Америки, 

Федеративной Республики Германия, Канады, Объединенного Королевства 

Великой Британии и Северной Ирландии, Республики Австрия. Предложено 

внесение изменений и дополнений в законодательные и подзаконные 
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нормативно-правовые акты относительно усовершенствования 

административно-правового обеспечения медиации.  

Ключевые слова: административный спор, альтернативные методы, 
досудебное урегулирование споров, медиатор, медиация, перспективы 

внедрения, право на справедливый суд, правоотношения, примирение, принцип. 
 

Bozhenko N. V. Administrative-legal provision of mediation as method of 

resolving administrative disputes. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018.  

The thesis is devoted to study of administrative and legal support of mediation as 

method of resolving administrative disputes, the theoretical foundations of mediation, 

taking into account foreign practices in the context of the perspectives of its 

adaptation in Ukraine and the ways of improvement of normative-legal support of 

mediation in Ukraine as an important scientific problem that needs solving.  

Reveals the genesis of the institute of mediation, clarified its essence, structure, 

features, determined legal basis of mediation as method of resolving administrative 

disputes, the types of mediation practice. Formulated the definition of «аdministrative 

legal dispute», «institute mediation», «mediation»; theoretically the interrelation 

between the legal nature of the mediation and socio-psychological phenomena. The 

author described the current state of administrative and legal support of mediation 

relative to existing mechanisms that allow to resolve an administrative dispute 

through conciliation. Developed a draft Unified forms of certificate of the mediator. 

Proposed system of measures aimed at improving the efficiency of the 

implementation of the principles of conciliation with the participation of a mediator. 

Analyzed the positive experience of the United States of America, Federal Republic 

of Germany, Canada, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Republic of Austria. 

The proposals for amendments in legal and sub-legal acts regarding the 

improvement of administrative and legal support of procedure mediation.  

Key words: administrative dispute, alternative methods, pre-trial settlement of 

disputes, mediator, mediation, implementation prospects, right to a fair trial, legal 
relations, reconciliation, principle. 
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