


характеристик як юридичної категорії, особливостей реалізації цього права. 

Також можемо говорити про існування розбіжності між значущістю, широким 

ужитком зазначених понять та ступенем їх наукового осмислення, що 

зумовлює потребу в дослідженні питань про справедливе правосуддя. 

Поряд з цим, особливу актуалізацію проблема реалізації права людини на 

справедливий суд набуває у світлі вітчизняних політико-правових процесів. 

Зараз в Україні почали активно обговорювати питання подальшого 

конституційного та судового реформування, вкрай важливим є не лише аналіз 

та запозичення позитивного досвіду державотворення зарубіжних країн щодо 

побудови судової системи, насамперед звертається увага на ті напрацювання 

вітчизняної правової теорії та практики, які вже маємо за часи формування 

вітчизняної правової системи та інституалізації державної влади. 

Доктрина гуманізму та демократизму вимагає від органів державної 

влади, в тому числі судових, втілення правових принципів людиноцентризму. 

Інститут медіації є ефективним способом вирішення правових конфліктів за 

допомогою медіатора безпосередньо самими учасниками конфлікту. Така 

форма реалізації права на справедливий суд є проявом найвижчого рівня 

справедливості та імплементує найкращі буттєві надбання людства як-то 

співпраця, партнерство, консенсусність, рівність. Тому аналіз такого 

соціального та політичного явища як присудова медіація є актуальною та 

нагальною проблемою для наукових та практичних сфер юридичної науки. 

В межах України ця проблема не дістала належного теоретичного 

опрацювання, окремі питання у роботах інших авторів розглядалися 

фрагментарно (зазвичай в межах галузевого законодавства), в наслідок чого 

відсутній або недостатньо розроблений системний підхід до її наукового 

вирішення. 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується і тим, що вона 

виконана відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016-2020 рр., затверджених Національною академією правових наук України 



03.03.2016 р., а також безпосередньо пов’язана Указом 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.». 

Вищевикладене дає підстави вважати тему дисертаційного дослідження 

Боженко Н.В. актуальною і такою, що відповідає сьогоднішнім потребам 

правової науки. 

Належна ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечуються, по-перше, плідним використанням 

низки загальновизнаних і спеціальних методів пізнання; по-друге, рівнем 

узагальнення теоретичних висновків і поглядів, викладених у вітчизняній та 

зарубіжній літературі, правових концепціях і відповідних програмах; по-третє, 

ретельним вивченням джерел позитивного права; по-четверте, 

репрезентативними даними опитувань, що проводились автором та 

статистичними даними у сфері забезпечення медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів; по-п’яте, належною апробацією результатів 

дослідження і їх оприлюдненням, відповідно до встановлених в Україні вимог, 

до такого виду робіт. 

Аналіз дисертації свідчить, що на всіх етапах дослідження 

використовувався широкий спектр таких філософських, загальнонаукових та 

спеціальнонаукових методів пізнання: діалектичний; феноменологічний; 

герменевтичний; системний; структурний; синергетичний; історичний; 

абстрагування; юридико-статистичний; історико-правовий; юридико- 

догматичний; порівняльний; метод правового моделювання; юридико- 

лінгвістичний та інші. 

Позитивним у роботі є й те, що в процесі дослідження дисертантом 

проаналізований зміст численних нормативно-правових актів, монографічних 

досліджень, підручників, спеціальної правової літератури, наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних учених, у яких досліджувалися питання судової 



реформи, права людини на справедливий суд та сутності медіації. Загалом 216 

джерел з яких 17 іноземних, в тому числі велика кількість рішень 

Європейського суду з прав людини та нормативні акти, що регулюють 

процедуру медіації таких країн як Австрія, Боснія та Герцеговина, Греція, 

Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Хорватії, Швейцарія та інших. 

Структура і зміст роботи свідчать, що дослідження спрямоване на 

обґрунтування концептуальних засад реалізації права людини на справедливий 

суд шляхом здійснення медіації, а також визначення її принципів, ознак, 

особливостей проведення та правового статусу учасників. 

Таким чином, достовірність отриманих даних і обґрунтовано 

сформульованих пропозицій визначається правильно обраним методологічним 

підходом до проведеного дослідження, всебічним використанням емпіричного 

матеріалу, підтверджується результатами апробації на 2 науково-практичних та 

наукових конференціях, семінарах, а також у 8 наукових статтях. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

Зміст автореферату дисертації є ідентичним основним положенням, 

сформульованим в дисертації. 

Наукова новизна і практична значущість одержаних результатів 

обумовлена своєчасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей та 

вирішення адміністративно-правового забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів, намаганням сприяти удосконаленню 

теоретичної юриспруденції та нормативного матеріалу, що регламентує 

зазначену сферу. 

Дисертантом сформульовано концептуально нові наукові положення та 

висновки, що мають важливе теоретичне і практичне значення, зокрема: 

здійснено комплексний теоретико-правовий аналіз забезпечення медіації як 

способу вирішення адміністративних спорів, сформульовано авторське 



визначення понять: «медіація» – вид державної діяльності щодо позасудового 

вирішення адміністративно-правового спору, регламентований нормативно-

правовими нормами, який здійснюється на засадах добровільності за участі 

незалежної третьої сторони (медіатора); «інститут медіації» – адміністративний 

інститут, врегульований нормативно-правовими та нормативно-

процесуальними нормами, регламентуючими даний напрям діяльності; 

забезпечений належним рівнем підготовки професійних медіаторів; 

безпосереднє проведення медіації, а також з’ясування проблемних питань у 

цьому напрямі та шляхи їх вирішення; «адміністративно-правовий спір» як 

певний різновид адміністративно-правового факту, якому характерні 

протиріччя щодо законності та обґрунтованості відповідних дій органів, а 

також осіб, наділених державно-владними управлінськими повноваженнями, 

який можна вирішити у позасудовому порядку; 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. 

Також є низка наукових положень, які в дисертації Н.В. Боженко були 

удосконалені, з-поміж них наступні: характеристику сучасного стану 

адміністративно-правового забезпечення процедури медіації щодо наявних у 

ньому механізмів, які дозволяють урегулювати адміністративний спір шляхом 

медіації, а також можливої імплементації у національне законодавство 

позитивних аспектів застосування медіації Великобританії, де на 

законодавчому рівні передбачено існування гарячої лінії, куди можна 

зателефонувати, дати характеристику спору, свої критерії щодо вибору 

медіатора і, як наслідок, заявнику запропонують список спеціалістів згідно його 

вимог, а також Австрії, де професія медіатор внесена до номенклатури 



професій;  наукові підходи щодо виокремлення основних етапів становлення 

медіації стадій та порядку проведення медіації: прийняття справи до розгляду, 

підготовка до примирення, примирення та підписання угоди про її результати 

та інші. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони, 

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). 

Позитивні положення дисертації. 

1. Цілком обґрунтованим та логічним запропонована автором 

визначення 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) та 



виокремленні його ознаки. 

2. Позитивно можна оцінити підхід автора до проблеми визначення 

основних видів медіативної практики: за критерієм обов’язковості проведення 

процедури примирення розрізняють три види медіації – факультативна (на вибір 

сторін), на вимогу (на підставі постанови судового процесу, який розпочався), 

обов’язкова (сторони можуть звернутися до судді у разі, коли спроба медіації 

була безуспішною); за технологічним критерієм проведення медіації, а також 

значенням посередника у процедурі примирення – медіація, орієнтована на 

вирішення проблем (problem-solving or settlement-directed approach); 

трансформативна медіація (transformative approach); нарративна медіація 

(narrative approach); екосистемна або сімейно-орієнтована медіація (ecosystemic 

or family-focused approach); медіація, яка ґрунтується на розумінні 

(understanding-basedapproach); відновлювальна медіація (restorativemediation); 

оціночна медіація (evaluativeapproach) (с. 69). 

3. Слід підтримати дисертанта, в виділенні ознак комплексного 

підходу до медіації як професійної діяльності: визначення загальних підходів 

до цілей медіації, стилю роботи у медіації, виду медіації, моделі медіації, етапів 

(фази/стадії) процесу та використання певних технологій та інструментів у 

діяльності (с. 113). Також автором виділено два підходи до розвитку медіації як 

професійної діяльності – спрямований на вирішення проблеми та на 

налагодження взаємодії між сторонами.  

4. Особливу наукову цінність містить підрозділ 3.2 «Шляхи 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення медіації як способу 

вирішення адміністративних спорів» (с. 158-172), де аналізуються чинні 

нормативні акти різних галузей права та робиться аналіз про можливість 

впровадження медіації в процесуальне законодавство, також проведено 

скурпульозний аналіз проектів законодавчих актів про медіацію, пропонується 

удосконалення до них. 

Імпонує і той факт, що дослідження є політично виваженим, всі позиції є 



аргументовані. Автор висвітлює радикально-протилежні позиції проте чітко 

мотивує владу та аргументує прийнятність чи несприйняття раніше висвітлених 

наукових позицій. 

Зауваження і дискусійні положення. Між тим, не всі авторські тези, 

твердження і міркування сприймаються як логічний підсумок спостережень, що 

на достатньому рівні обґрунтовані з теоретичних позицій, здобутків юридичної 

практики і аналізу нормативного матеріалу. Деякі з них потребують додаткових 

роз’яснень і уточнень з огляду на сучасний стан та перспективи розвитку 

правової теорії. У зв’язку з цим, є необхідність зупинитися на певних недоліках 

і прорахунках дослідження, висунути ряд зауважень критичного характеру, 

виділити дискусійні положення. 

1. Не коректною виглядає назва підрозділу 1.3. дослідження «Правова 

природа процедури медіації у адміністративному судочинстві», адже на с. 71-

75 автором розкриваються принципи медіації при вирішенні адміністративно-

правових спорів, що в свою чергу виходить за межі назви даного підрозділу; 

2. Розглядаючи реалізацію медіації як одного із засобів вирішення 

адміністративно-правових спорів (розділ ІІ), авторка обійшла своєю увагою 

аналіз виконання рішень суду як комплексної складової досліджуваного права. 

На нашу думку ця проблематика є особливо актуальною в сучасній Україні, 

оскільки саме не виконання або неналежне виконання рішень суду спричиняє 

значні проблеми в судовій процедурі і є найбільш поширеним негативним 

явищем сучасної правової реальності, на що неодноразово акцентували увагу 

міжнародні фахові інституції. 

3. Вбачається певне розширення сфери дослідження, так на ст. 119 - 

121 дисертації Н.В. Боженко аналізує чинники перешкоджання впровадження 

медіації у вітчизняну правову систему, а саме: соціально-економічні, політичні, 

організаційно-інформаційні, культурно-ціннісні, проте задекларована тема 

вказує тільки на правовідносини адміністративно-правового забезпечення 

медіації як способу вирішення адміністративних спорів, а не чинників 



зазначеної тематики. 

4. На с. 136 дисертація автором зазначається, що здійснено 

соціологічне опитування 90 судів (50 – у Дніпропетровській, 20 – у Вінницькій, 

та 20 – у Запорізькій областях) щодо доцільності запровадження процедури 

медіації для врегулювання адміністративних спорів, проте більше по змісту 

основного тексту не наводяться результати зазначеного опитування, що в свою 

чергу веде до не в повного висвітлення емпіричної бази дослідження. 

5. Автором запропоновано в підрозділі 3.2. дослідження прийняти ряд 

законодавчих нормативно-правових актів: Кодекс ділової та професійної етики 

медіатора, Типові правила проведення процедури медіації, Положення про 

Єдиний реєстр медіаторів тощо проте не надає зміст зазначених проектів, що в 

свою чергу веде до зниження обґрунтованості запропонованих змін. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Наведені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню до виконаної 

Боженко Н.В. дисертації, а здійснений здобувачем творчий пошук заслуговує 

на повагу і безумовну підтримку. 

Рецензована дисертація містить раніше не захищені наукові положення та 

отримані особисто автором нові науково обґрунтовані результати у сфері 

правової науки, які у сукупності розв’язують важливу науково-прикладну 

проблему. Дисертація має відповідну наукову цінність і позитивне значення 

для подальшого розвитку права і законодавства. Результати дослідження 

можуть бути використані у законотворчій діяльності, а також у науково-

дослідній роботі та навчальному процесі. 

Положення дисертації знайшли належне відображення в опублікованих 

дисертантом наукових статтях (10 позицій). Її зміст і дослідницькі результати, у 

встановленому вимогами обсязі, містяться в авторефераті дисертації. 

Наведене дозволяє визнати дисертацію «Адміністративно-правове 

забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів» 

завершеним самостійним дослідженням, що відповідає вимогам до дисертацій,  
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