


значущість. 

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

Дисертаційне дослідження виконано у рамках комплексних наукових проектів 

«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 

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

Президента України № 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації визначається у цілому достатньо 

органічним поєднанням її структури і змісту. Авторкою досить аргументовано 

визначено ключові поняття досліджуваної проблеми, її об’єкт і предмет. 

Сформульована мета і задачі роботи дозволили їй комплексно підійти до 

дослідження предмета дисертації - адміністративно-правового забезпечення 

медіації як способу вирішення адміністративних спорів. 

Для досягнення поставленої мети Боженко Н.В., сформовано досить 

широке коло задач: розглянути основні етапи становлення інституту медіації в 

адміністративному судочинстві; з’ясувати місце медіації в системі 

альтернативних судочинству методів врегулювання 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 здійснення процедури медіації в адміністративному 

судочинстві, види медіативної практики, правову природу рішень та угод, що 

приймаються за результатами альтернативного вирішення спорів; з’ясувати 

особливості застосування медіації у соціально-юридичному механізмі 

вирішення правових конфліктів, визначити правовий статус медіатора; 

узагальнити тенденції зарубіжного та міжнародного досвіду щодо застосування 

медіації та визначити перспективи його впровадження в Україні; 



сформулювати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення адміністративного законодавства в контексті застосування 

медіації. 

Варта уваги також досить ґрунтовна методологія, покладена в основу 

дослідження адміністративно-правового забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів. В дисертації використано систему методів 

наукового пізнання. З-поміж них фундаментальний концепт дослідження 

становлять філософські методи, серед яких: діалектичний. У дисертації 

застосовано й низку загальнонаукових методів: структурний, функціональний, 

історичний, абстрагування. Серед спеціальнонаукових методів використано 

формально-юридичний метод, юридико-статистичний метод тощо. 

Текст дисертації, що складається зі вступу, трьох розділів, які містять 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, 

характеризується тим, що робота відповідає критеріям цілісності, системності 

та зв’язаності, а також критерію розумової та виправданої пропорційності її 

складових частин. 

Обґрунтованість отриманих автором наукових результатів базується на 

достатньо переконливій аргументації та висновках щодо адміністративно-

правового забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних 

спорів, послідовності та логіці викладу матеріалу, єдності всіх структурних 

підрозділів роботи. 

Висновки, які зроблені дисертанткою, вказують на досягнення визначеної 

мети та задач наукового дослідження. Слід звернути увагу й на те, що мета 

дисертаційної роботи сформована відповідно до актуальності теми та вказує на 

її сучасний рівень, органічно узгоджується з визначеним предметом дисертації, 

вписується у сучасні тенденції розвитку правових наук. 

Варто також акцентувати увагу на тому, що джерельна база роботи 

складає понад двісті шістнадцяти джерел, серед яких праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників адміністративно-правової проблематики і питань, що 

стосуються реалізації медіації як способу вирішення адміністративних спорів, 



нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, міжнародні нормативні 

акти та значна кількість зарубіжних джерел. Авторка дисертації логічно 

використовує посилання на монографії та наукові праці інших авторів а також 

критично оцінює тих судження учених, які, на її думку, недостатньо 

аргументовані чи неприйнятні. Дисертантка аналізує зарубіжні та міжнародні 

нормативні акти, які регулюють суспільні відносини, що виникають з приводу 

медіації як способу вирішення адміністративних спорів, та пропонує внести 

окремі їх положення до чинного українського законодавства, задля 

ефективного використання такої процедури в Україні. 

Найбільш вагомі наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані у дисертаційній роботі Боженко Н.В.., достатньо обґрунтовані у 

тексті роботи, та відображені у авторефераті дисертації. Текст вступної 

частини автореферату дисертації відповідає тексту вступної частини 

дисертаційної роботи. Автореферат і дисертація написані літературною 

українською мовою, виклад матеріалу здійснюється логічно, послідовно, 

аргументовано, грамотно. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Наукова 

новизна положень дисертації полягає в тому, що робота є однією з перших в 

Україні спроб комплексно, з урахуванням новітніх досягнень науки 

адміністративного права, дослідити адміністративно-правове забезпечення 

медіації як способу вирішення адміністративних спорів, що дозволило 

сформулювати низку положень, надати практичні рекомендації та пропозиції. 

Достовірність результатів дослідження забезпечена належним рівнем 

наукового теоретико-правового аналізу питань які стосуються адміністративно-

правового забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних 

спорів. 

Дисертаційне дослідження Боженко Н.В., відзначається належним рівнем 

наукової новизни, кожен з розділів дисертації містить такі положення. Вартий 

уваги висновок автора, що сучасна медіація – це досить структурований 

процес, який має певні правила. Медіація є такою процедурою, де посередник, 



який не має повноважень органу судової влади, суттєво полегшує 

взаємопорозуміння між конфліктуючими сторонами, для вирішення їх 

адміністративно-правового спору. Додатковими характеристиками медіації є 

конфіденційність та нейтралітет посередника. Одночасно, коли судовий 

розгляд адміністративного конфлікту є формалізованим процесом, результат 

якого має обов’язкову силу, то медіація передбачає гнучкий підхід, коли всі 

аспекти спору можна розглянути незалежно від їхньої правової значимості.  На 

сьогодні у багатьох державах з’явилися законодавчі акти, які регулюють 

примирливі процедури. Наразі, закони про медіацію прийняті в таких державах, 

як США, Австрія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Болгарія, Росія, 

Казахстан тощо. У Польщі, Італії та Словенії медіація врегульована у 

загальному галузевому законодавстві. В Україні прийнято проект 

законодавчого врегулювання застосування медіації щодо визначення основних 

елементів права на справедливий суд, з-поміж яких: право доступу до суду, 

публічний судовий розгляд, справедлива судова процедура, незалежність та 

безсторонність суду, розумний строк судового розгляду (с. 37-38 дисертації). 

Заслуговує на авторське визначення поняття «адміністративно-правового 

спору», як певного типу адміністративного правовідношення, для якого 

характерне протиріччя щодо законності та обґрунтованості відповідних дій 

органів, а також осіб, які наділені державно-владними управлінськими 

повноваженнями, (с. 58 дисертації). 

Авторка цілком обґрунтовано стверджує, що мета медіації – вирішення 

спору та укладення угоди між сторонами таким чином, щоб максимально 

врахувати інтереси кожної з них; налагодження діалогу, сприяння ефективній 

комунікації сторін, створення умов для їхньої співпраці з метою пошуку 

взаємовигідного рішення. Завдання медіації – не лише забезпечити вирішення 

спору, але й примирити сторони, усунути причини їхнього конфлікту, 

внаслідок чого зменшиться ризик виникнення спорів у майбутньому (с. 76 

дисертації). 

Заслуговує на увагу думка висновок автора про те, що на сьогоднішній 



день існує чотири види досудового врегулювання адміністративно-правових 

спорів: проведення конференції з переговорів сторонами конфлікту за участі 

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 (с. 97 дисертації). 

Погоджуємось із тим, що кількість мирових угод, які були затверджені 

суддею, як критерій оцінки його діяльності, взагалі відсутні, що не дозволяє 

оцінити його здібності примиряти сторони, мирними засобами вирішувати 

правові конфлікти, не мотивує суддю до спонукання сторін укладати мирові 

угоди (с. 133-134 дисертації). 

Досить вдало автором визначено місце медіатора, яке визначається за 

допомогою таких трьох позицій: а) забезпечення зворотного зв'язку між 

сторонами спору для того, щоб вони змогли зрозуміти перспективи розв'язання 

конфлікту та з'ясувати головні потреби й інтереси один одного в існуючому 

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

сторін конфлікту до напрацювання щодо переговорів принципового підходу і 

знаходження рішень, котрі загалом відповідають їхнім головним інтересам, а в 

окремих випадках і на прохання сторін – внесення суттєвих пропозицій, 

спрямованих на стимулювання, направлення сторін до досягнення згоди  (с. 137 

дисертації). 

Вірно автором зазначено, що медіатор управляє переговорним процесом, 

підтримує його конструктивний характер, надає кожній стороні можливість 

висловити свою думку щодо причин виникнення спору і цілей, які сторони 

мають намір досягти за допомогою медіації, контролює культуру ведення 

переговорного процесу, знижує рівень агресивності оцінок, які дають сторони 

діям один одного, не допускає некоректності у висловлюваннях сторін, 

створює сприятливу обстановку для переговорів (с. 154 дисертації). 

Науковий інтерес також викликає положення про те, що чинні норми в 

Україні поверхово регулюють можливість медіації для сторін, і це зумовлено не 



тільки недоліками законодавства. Насамперед, варто звернути увагу на 

комплексний, загальний підхід до цього питання. Так, на даний момент 

медіація в Україні не є законодавчо закріпленою, дійсно важливим є досвід 

країн, які вже розробили та детально визначили основні аспекти регулювання 

даного інституту, прийнявши профільні закони про медіацію (с. 158 

дисертації). 

Заслуговує на увагу обґрунтування шляхів вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів (с. 158-172 дисертації). 

Усе наведене свідчить про належний рівень наукової новизни у 

дисертаційному дослідженні та його достовірність. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що 

обґрунтовані в роботі узагальнення, висновки і пропозиції 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, покращенні 

механізму застосування альтернативних методів вирішення спорів (акт 

впровадження Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 



25.09.2017). 

Повнота викладення матеріалів в публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації Боженко Н.В., з 

достатньою повнотою викладені в авторефераті та відображені у 10 

публікаціях, зокрема, восьми наукових фахових статтях (з них одна - в 

зарубіжному науковому виданні та 7 - у журналах, що включено до 

міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз) та в двох 

збірниках тез наукових конференцій. 

Зміст дисертації відповідає спеціальності 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право, за якою вона подається 

до захисту, а зміст автореферату є ідентичним до основних положень 

дисертації. 

Відзначаючи теоретичну і практичну значущості дослідження автора, 

позитивно оцінюючи його в цілому, слід відзначити, що окремі положення 

дисертації мають дискусійний характер і потребують більш глибокого 

дослідження: 

1. На с. 51-54 дисертації  автором охарактеризовано поняття та зміст 

правової категорії як «державне управління», що, по-перше, жодним чином не 

стосується назви підрозділу «Поняття і ознаки медіації як одного із засобів 

досудового врегулювання адміністративних спорів», по-друге в сучасному 

адміністративному праві вже використовується поняття «публічні управління». 

Тому при публічному захисті, хотілося б почути думку Боженко Н.В. щодо 

цього питання. 

2. Автор дещо виходить за межі назви підрозділу 2.2 дослідження 

«Порядок проведення медіації під час вирішення адміністративних спорів». 

Адже, на с. 97-103 автор зазначає розуміння медіатора, його місце в сучасному 

адміністративному судочинстві тощо, що не стосується порядку (процедури) 

проведення медіації. 

3. На с. 171 дисертації запропоновано в Кодексі України про 
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