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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток громадянського суспільства, зростання
самостійності й автономності суб’єктів суспільних відносин призводять до
поступового інтегрування приватноправових основ у публічно-правову сферу.
При цьому змінюється сама роль держави і характер її взаємодії з
громадянами. Як наслідок, формується потреба в удосконаленні підходів до
вирішення спорів за участю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових та службових осіб. Медіація, як один з
альтернативних способів вирішення конфліктів, є не тільки унікальним
інструментом для оновленого підходу до конфлікту, а й певною «інвестицією»
у розвиток української правової культури та суспільних відносин.

Наявність особливої сторони публічно-правового спору – суб’єкта владних
повноважень, дії якого обмежені підставами, межами повноважень та способами,
що передбачені Конституцією та законами України, несправедливо називають
несприятливим чинником для застосування медіації як способу вирішення
публічно-правового спору. Але саме завдяки природній зацікавленості
зазначеного суб’єкта в утвердженні й забезпеченні прав і свобод людини та
громадянина медіація є обов’язковим елемент його повноважень, від якості
здійснення якого залежить рівень забезпеченості прав і свобод людини та
громадянина у державі. Саме тому медіацію варто розглядати як один із дієвих
конституційних засобів захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних
осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Обраний Україною європейський вектор розвитку позначився появою у
чинному законодавстві низки положень про можливість та пріоритетність
примирення конфліктуючих сторін, примату партнерських відносин між
державою та громадянами, компенсуючи цим відсутність спеціального
законодаства про медіацію та визнаючи легальність її використання як способу
вирішення публічно-правових спорів. Водночас відсутність спеціалізованої
нормативної бази ускладнює застосування процедури медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів. Незважаючи на зростаючий інтерес
науковців до зазначеного правового явища, багато пов’язаних з ним теоретичних
і практичних питань залишаються невирішеними. Відтак виникає нагальна
необхідність розробки відповідного законодавства, що зумовлює необхідність
проведення ґрунтовних наукових досліджень застосування медіації.

Отже, необхідність розвитку способів захисту прав та інтересів фізичних і
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень,
недостатність наукових розробок з цієї проблематики, недосконалість
правового регулювання у зазначеній сфері обумовлюють актуальність
комплексного дослідження правових засад застосування медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки,
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затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016
«Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні»; Стратегії
розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України
на 2016–2020 роки, схваленої постановою загальних зборів Національної
академії правових наук України від 3 березня 2016 року; п. 2.4 Пріоритетних
напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
України на період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України від
16 березня 2015 року № 275; пп. 1.5, 2.3, 2.11, 2.12, 2.14 Пріоритетних
напрямів наукових досліджень Харківського національного університету
внутрішніх справ на період 2016–2019 років, схвалених Вченою радою
ХНУВС від 23 лютого 2016 року. (протокол № 2); комплексних науково-
дослідних тем Харківського національного університету внутрішніх справ
«Правоохоронна функція української держави» (номер державної реєстрації
0113U008192) та «Реалізація та удосконалення адміністративного
законодавства України» (номер державної реєстрації № 0113U008197).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає
у тому, щоб на основі аналізу наукових праць, а також чинного законодавства
України визначити правові засади застосування медіації як способу вирішення
публічно-правових спорів, а також шляхи їх удосконалення.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації необхідно було вирішити
такі основні завдання:

 розкрити сутність та особливості публічно-правового спору;
 визначити види та критерії медіабельності публічно-правових спорів;
 сформулювати визначення поняття медіації як способу вирішення

публічно-правових спорів та охарактеризувати принципи її застосування;
 охарактеризувати нормативні засади застосування медіації як способу

вирішення публічно-правових спорів;
 визначити правовий статус медіатора та сторін медіації;
 визначити порядок здійснення медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів;
 розкрити правову природу медіаційної угоди;
 узагальнити зарубіжний досвід застосування медіації як способу

вирішення публічно-правових спорів та визначити перспективи його
використання в Україні;

 розробити шляхи удосконалення правового регулювання медіації як
способу вирішення публічно-правових спорів.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час
застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів.

Предметом дослідження є правові засади застосування медіації як
способу вирішення публічно-правових спорів.

Методи дослідження. З урахуванням поставленої мети і завдань, об’єкта і
предмета дослідження, використовувалися різноманітні методи і прийоми
наукового пізнання, що дало змогу забезпечити аргументованість,
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достовірність і наукову обґрунтованість отриманих результатів. У процесі
вирішення поставлених завдань було використано такі методи дослідження:
трансцендентальний – при обґрунтуванні договірної теорії виникнення
держави як предвісника застосування медіації як способу вирішення публічно-
правового спору (підрозділ 1.1); діалектичний – при визначенні
співвідношення понять «медіація», «переговори», «примирення» (підрозділ
1.3); герменевтичний – при тлумаченні правових та документальних текстів
щодо застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів,
зокрема при аналізі поглядів вітчизняних вчених щодо зарубіжного досвіду, а
саме під час розкриття ключових категоріальних понять; індукція, дедукція,
аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування – для формування нових понять, їх
класифікації, а також формульовання пропозицій щодо удосконалення
чинного законодавства України та відповідного правового регулювання
питання застосування медіації як способу вирішення публічно-правових
спорів (підрозділи 1.4, 3.1); формально-юридичний (догматичний) при
дослідженні та тлумаченні норм права, що регулюють використання медіації
як одного із можливих способів вирішення публічно-правових спорів;
соціологічний та статистичний методи – під час аналізу та узагальнення
емпіричних джерел (підрозділ 2.1); порівняльно-правовий – для аналізу змісту
чинного законодавства, а також зіставлення законів, інших нормативно-
правових актів, юридичних понять національного та зарубіжного права
(підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2); історико-правовий – дав змогу появу
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів віднести до так
званого явища правової акультурації (підрозділ 1.3).

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять
наукові праці фахівців у галузі загальної теорії держави і права,
адміністративного права та процесу, інших галузевих правових наук, у тому
числі зарубіжних дослідників, таких, зокрема як: В. Б. Авер’янов,
О. Ф. Андрійко, В. С. Балух, В. М. Бевзенко, О. В. Белінська, Ю. П. Битяк,
Л. Р. Біла-Тіунова, С. С. Білуга, Н. В. Боженко, Н. Л. Бондаренко-Зелінська,
М. Й. Вільгушинський, В. М. Гаращук, А. К. Гасанова, І. С. Гриценко,
Д. Л. Давиденко, Д. Б. Єлісєєв, М. В. Жернаков, А. Б. Зеленцов,
С. Т. Йосипенко, Т. Є. Кагановська, С. І. Калішнікова, В. В. Квак,
В. В. Коломитцева, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк,
З. В. Красіловська, О. В. Кузьменко, М. В. Лошицький, Д. М. Лук’янець,
Д. В. Лученко, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, О. М. Михайлов,
С. О. Мосьондз, О. М. Музичук, В. Я. Настюк, А. Ю. Осадчий,
Н. Б. Писаренко, Т. О. Подковенко, Н. А. Придворов, Ю. Д. Притика,
Н. Ю. Пришва, В. В. Рєзнікова, Л. А. Савченко, А. О. Селіванов,
О. В. Скочиляс-Павлів, А. В. Смирников, Н. А. Соколова, Н. В. Сухова,
В. А. Сьоміна, Г. Й. Ткач, Г. О. Ульянов, М. І. Хавронюк, Н. Є. Хлібороб,
А. М. Шохін, К. О. Шумова, Н. Я. Якимчук та ін.

Нормативною основою дослідження є Конституція України, чинні
законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють порядок
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здійснення медіації як способу вирішення публічно-правових спорів.
Враховано також проекти нормативних актів, а також законодавство деяких
зарубіжних країн, досвід яких щодо правового регулювання медіації може
бути використано в Україні.

Емпіричну базу дослідження становлять практика діяльності Донецького
апеляційного адміністративного суду, Вінницького апеляційного
адміністративного суду, Вінницького окружного адміністративного суду,
Одеського окружного адміністративного суду України, довідкові видання,
статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація
є одним із перших комплексних наукових досліджень правових засад
застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. У
результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових
положень та висновків, запропонованих здобувачем особисто. Основні з них
такі:

вперше:
– сформульовано дефініцію поняття «медіабельність публічно-правових

спорів» як сукупність властивостей спору, за обов’язкової наявності яких за
взаємною згодою сторін є ймовірність його врегулювання за допомогою
процедури медіації;

– виділено і охарактеризовано основні принципи медіації, у яких
концентрується сутність медіаційної процедури, але з урахуванням
особливостей публічно-правових спорів, а саме особливої його сторони –
суб’єкта владних повноважень: добровільність, ініціативність, рівність та
співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і незалежність
медіатора, конфіденційність;

– визначено поняття «медіація як спосіб вирішення публічно-правових
спорів», під якою запропоновано розуміти організовану медіатором гнучку,
структуровану, конфіденційну процедуру, побудовану на засадах
добровільності, рівності та співробітництва, у рамках якої сторони
намагаються дійти консенсусу задля ліквідації публічно-правового спору;

– з урахуванням ідеї «будинку правосуддя з багатьма дверима»
професора Ф. Сандера, а також норм КАС України, виділено дві моделі
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів: позасудову і
досудову;

удосконалено:
– характеристику правового статусу медіатора як єдиного суб’єкта

здійснення медіації як способу вирішення публічно-правових спорів,
зважаючи на законодавче положення щодо надання послуг медіації на
професійних засадах, а також вимог, яким має відповідати медіатор;

– спеціальні критерії відповідності, яким повинні відповідати рішення,
що виробляються сторонами під час проведення процедури медіації для
врегулювання публічно-правового спору: 1) не суперечити чинному
законодавству України; 2) не виходити за межі повноважень суб’єкта владних
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повноважень; 3) не порушувати права та законні інтереси фізичних та
юридичних осіб; 4) бути взаємоприйнятними; 5) бути виконуваними;

– визначення особливостей медіаційної угоди, укладеної за результатами
вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації:
1) особливі учасники – суб’єкт владних повноважень і медіатор; 2) рівність
сторін; 3) ґрунтується на волеузгодженні; 4) обмеженість повноваженнями;
5) укладається на підставі закону – обов’язкова вказівка в тексті медіаційної
угоди нормативно-правового акта (актів), на підставі якого (яких) можлива
домовленість сторін; 6) мета – ліквідація конфлікту шляхом досягнення
взаємоприйнятного рішення; 7) має форму угоди; та вимоги, що висуваються
до умов медіаційної угоди, яка є результатом вирішення публічно-правового
спору і проведена в рамках досудової медіації;

дістали подальшого розвитку:
– характеристика нормативних засад застосування медіації як способу

вирішення публічно-правових спорів, які з урахуванням ієрархічності
запропоновано згрупувати у чотири тематичні блоки: 1) загальні; 2) дискреція;
3) партнерські відносини; 4) адміністративний компроміс;

– визначення понять «публічно-правові відносини», «публічно-правовий
спір» та їх ознаки, які відповідають сучасному стану розвитку
адміністративного права та процесу України, а також європейським
стандартам адміністративного права;

– критерії або властивості медіабельності публічно-правових спорів:
1) легітимність; 2) законність; 3) спеціальна правосуб’єктність; 4) наявність
дискреційних повноважень (адміністративного розсуду) у суб’єкта владних
повноважень; 5) компетенційні рамки; 6) спір не зачіпає інтереси осіб, які не
беруть участі в медіації; 7) перспектива оформлення результатів медіації
згідно з нормами матеріального та процесуального права (так званий критерій
дієвості медіаційної угоди); 8) добровільність;

– визначення процедури медіації як комплексу послідовних елементів
(стадій та етапів), у межах кожного з яких вирішуються місцеві завдання,
спрямовані на досягнення загальної мети, вироблення консенсуального
рішення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені у дисертації положення та висновки можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення теоретичних
питань застосування медіації для вирішення публічно-правових спорів;

– у правотворчій діяльності – для розробки нових та удосконалення
чинних нормативно-правових актів з питань медіації;

– у правозастосовній сфері – для поліпшення практичної діяльності
суб’єктів владних повноважень, суддів адміністративних судів, медіаторів,
адвокатів (акт впровадження результатів дослідження в практичну
діяльність Марківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у
Луганській області від 17.09.2018 р., акт впровадження результатів
дослідження в практичну діяльність Марківської ДПІ Старобільського
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управління ГУ ДФС у Луганській області від 10.10.2018 р., акт впровадження
результатів дослідження в практичну діяльність ПрАТ «Бондарівське» від
05.11.2018 р., акт впровадження результатів дослідження в практичну
діяльність Управління агропромислового розвитку Марківської районної
державної адміністрації Луганської області від 11.12.2018 р.);

– у навчальному процесі – під час укладання підручників, навчальних
посібників та проведення занять з дисциплін «Адміністративне право»,
«Адміністративний процес», «Актуальні проблеми сучасного
адміністративного права та процесу», «Актуальні проблеми застосування
адміністративного законодавства» (акт впровадження в освітній процес
Харківського національного університету внутрішніх справ від 14.12.2018 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації
було оприлюднено на таких міжнародних, всеукраїнських науково-практичних
конференціях і семінарах: «Особливості адаптації законодавства Молдови та
України до законодавства Європейського товариства» (Молдова, м. Кишинів,
2015 р.), «Пріоритетні напрямки модернізації системи права України»,
(м. Запоріжжя, 2016 р.), «Право, держава та громадянське суспільство в
умовах системних реформ» (м. Львів, 2016 р.), International Scientific-Practical
Development of legal regulation in Europe: experience of Poland and Ukraine:
Conference Proceedings (Sandomierz, 2017), «Сучасні правові системи світу:
тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Особливості
нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог
Європейського союзу» (м. Херсон, 2017 р.), «Сучасні правові системи світу:
тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 2018 р.).

Публікації. Основні результати дисертації викладено у восьми наукових
статтях, чотири з яких опубліковані у фахових виданнях України та дві у
зарубіжних періодичних виданнях, а також у семи тезах наукових доповідей на
науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох
розділів, логічно об’єднаних у дев’ять підрозділів, двох пунктів, висновків,
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації
становить 286 сторінок, з них основного тексту 198 сторінок, список
використаних джерел містить 254 найменування і займає 34 сторінки, додатки
розміщено на 43 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначається її
зв’язок з науковими програмами, планами та темами‚ окреслюються мета і
завдання‚ об’єкт і предмет‚ методи дослідження‚ вказується на наукову
новизну та практичне значення одержаних результатів‚ наводяться дані щодо
апробації результатів дослідження та публікацій.

Розділ 1 «Загальна характеристика медіації як способу вирішення
публічно-правових спорів» складається з чотирьох підрозділів, у яких
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з’ясовуються сутність та особливості публічно-правових спорів, визначаються
види та критерії їх медіабельності, узагальнюються поняття та принципи
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів, встановлюються
нормативні засади її застосування.

У підрозділі 1.1 «Сутність та особливості публічно-правових спорів»
проаналізовано співвідношення понять «конфлікт» та «спір». Обґрунтовано
позицію, що правовий спір виникає у зв’язку з вирішенням юридичного
конфлікту правовими засобами, яка, в свою чергу, послугувала теоретико-
правовою основою для дослідження проблематики конфліктів у публічно-
правових відносинах.

Сформульовано визначення поняття «публічно-правові відносини» –
суспільні відносини, урегульовані нормами публічного права, учасником яких,
як правило, є суб’єкт, уповноважений виконувати функції держави чи
місцевого самоврядування для досягнення конкретної суспільно-державної
мети ‒ забезпечення пріоритету прав людини та відповідальності держави за
свою діяльність.

Наведені узагальнені ознаки публічно-правових відносин, які
відповідають сучасному стану розвитку адміністративного права та процесу
України, а також європейським стандартам адміністративного права:
1) виникають, змінюються та припиняються на підставі норм публічного права
«людиноцентристської спрямованості»; 2) взаємопроникнення приватного та
публічного права; 3) наявність правового обов’язку «служіння» людині для
забезпечення досягнення конкретного суспільно-державного результату через
дієвий механізм реалізації компетенції публічної адміністрації; 4) виникають
між суб’єктами, наділеними публічними правами та обов’язками; 5) абсолютна
регламентація прав та обов’язків сторін публічно-правових відносин, а в разі
прогалини права – визнається пріоритет приватної особи (якщо тип відносин
«державний орган-приватна особа»); 6) закріплення правового порядку
взаємовідносин між публічною владою та громадянами на принципі рівності їх
правового статусу; 7) поєднання імперативного та диспозитивного методу
регулювання крізь призму пріоритету прав і свобод людини та громадянина та
відповідальності держави за свою діяльність перед ними.

На підставі аналізу науково-правових джерел сформульовано визначення
поняття «публічно-правовий спір» – спір з приводу рішень (нормативно-
правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень, під час здійснення ними публічно-владних
управлінських функцій або надання адміністративних послуг, якими
порушуються права, свободи та інтереси інших суб’єктів публічно-правових
відносин. Сутнісними ознаки якого є: 1) сфера його виникнення – публічно-
правові відносини; 2) своєрідний суб’єктний склад; 3) реалізація публічного
інтересу; 4) предмет публічно-правового спору; 5) окреслені законодавством
способи вирішення публічно-правового спору.

У підрозділі 1.2 «Види та критерії медіабельності публічно-правових
спорів», зважаючи на надзвичайно великий обсяг публічно-правових спорів та
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їх багатоманітність, що розглядаються у рамках адміністративного
судочинства, виділено такі критерії їх класифікації: 1) судова підвідомчість;
2) форми адміністративного судочинства; 3) юридичний зміст спірних
правовідносин 4) предмет оскарження; 5) вид рішення суб’єкта владних
повноважень; 6) вид суб’єкта владних повноважень; 7) предмет та
правосуб’єктність учасників публічно-правових відносин; 8) вид провадження,
що реалізується в діяльності органів публічної адміністрації.

Встановлено критерії або властивості медіабельності публічно-правових
спорів: 1) легітимність; 2) законність; 3) спеціальна правосуб’єктність;
4) наявність дискреційних повноважень (адміністративного розсуду) у
суб’єкта владних повноважень; 5) компетенційні рамки; 6) спір не зачіпає
інтереси осіб, які не беруть участі в медіації; 7) перспектива оформлення
результатів медіації згідно з нормами матеріального та процесуального права
(так званий критерій дієвості медіаційної угоди); 8) добровільність.

Сформульовано дефініцію поняття «медіабельність публічно-правових
спорів» ‒ це сукупність властивостей спору, за обов’язкової наявності яких за
взаємною згодою сторін є ймовірність його врегулювання за допомогою
процедури медіації.

Наведені категорії публічно-правових спорів, які підпадають під
юрисдикцію адміністративного судочинства, та є абосолютно медіабельними,
володіють медіабельністю або є немедіабельними.

У підрозділі 1.3 «Поняття та принципи застосування медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів» доведено, що поява медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів належить до так званого явища правової
акультурації.

Виявлено паралельне вживання в Україні термінів «медіація»,
«примирення», «посередництво», «переговори», аналіз яких показав, що
відповідником іноземного слова «медіація» є українське слово
«посередництво», але, спираючись на зроблений Україною європейський
вектор розвитку, більш доречним буде використання терміна «медіація». На
підставі аналізу визначення медіації національних та зарубіжних учених, а
також нормативного та практичного його тлумачення визначено поняття
«медіація як спосіб вирішення публічно-правових спорів».

Виділено і охарактеризовано основні принципи медіації, у яких
концентрується сутність медіаційної процедури, але з урахуванням
особливостей публічно-правових спорів: добровільність, ініціативність,
рівність та співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і
незалежність медіатора, конфіденційність.

У підрозділі 1.4 «Нормативні засади застосування медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів» у зв’язку з відсутністю в Україні
спеціалізованого закону про медіацію норматвині засади застосування медіації
як способу вирішення публічно-правових спорів, з урахуванням ієрархічності,
запропоновано згрупувати у чотири тематичні блоки: 1) загальні; 2) дискреція;
3) партнерські відносини; 4) адміністративний компроміс.
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Використання медіації як способу вирішення публічно-правових спорів у
рамках судового процесу розглядається як один із ефективних способів
захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Дієвість його
забезпечують норми диспозитивного права розпоряджатися своїми вимогами
на власний розсуд (ч. 3 ст. 9 КАС України), а також можливість досягнути
примирення на будь-якій стадії судового процесу (ч. 5 ст. 47, ст. 190 КАС
України), подавши клопотання чи заяву щодо проведення процедури медіації
для вирішення публічно-правового спору та отримавши відкладення або
зупинення провадження, у межах якого і проводиться процедура медіації.

Взявши за основу ідею «будинку правосуддя з багатьма дверима»
професора Ф. Сандера, з урахуванням норм КАС України, виділено моделі
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. Так, зазначено, що
сторони публічно-правового спору можуть, враховуючи положення ч. 4 ст. 124
Конституції України та ст. 17 КАС України, владнати його, по-перше, у
позасудовій медіації, по-друге, у досудовій медіації через подання позову, у
результаті розгляду якого дійти примирення шляхом: 1) кімнати медіації; 2) за
допомогою незалежного професійного медіатора, який практикує приватно.

Розділ 2 «Процедури медіації як способу вирішення публічно-
правових спорів» складається з трьох підрозділів, у складі другого виділено
два пукти. У яких визначаються правовий статус медіатора та учасників
(сторін) медіації, порядок здійснення медіації як способу вирішення публічно-
правових спорів, а також особливості укладення та виконання медіаційної
угоди.

Підрозділ 2.1 «Правовий статус медіатора та сторін медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів» визначено, що, зважаючи на законодавче
положення щодо надання послуг медіації на професійних засадах, єдиним
суб’єктом здійснення медіації як способу вирішення публічно-правових спорів
є медіатор. Встановлено і охарактеризовано вимоги, яким має відповідати
медіатор. Зокрема ним може бути фізична особа, яка: 1) досягла 25 років;
2) має вищу юридичну освіту; 3) отримала професійну підготовку медіатора на
курсах «Базовий курс медіації» та «Медіація як спосіб вирішення публічно-
правового спору»; 4) успішно пройшла перевірку на наявність підстав, які
перешкоджають медіаційній діяльності: а) має повну цивільну дієздатність;
б) не має судимості або судимість погашена чи знята у встановленому законом
порядку; в) не є чинним суддею; г) не перебуває на державній службі; д) не
вчиняла правопорушення, які були підставою вилучення з реєстру медіаторів;
5) занесена до загального реєстру медіаторів України та є членом громадської
організації «Національна асоціація медіаторів України».

Охарактеризовано правовий статус сторін медіації, особливою стороною
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів визнається суб’єкт
владних повноважень. Що стосується інших сторін, то ними можуть бути
фізичні особи (громадяни України, іноземці чи особи без громадянства),
фізичні особи-підприємці, юридичні особи приватного та публічного права
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(товариства – (підприємницькі (повне товариство, командитне товариство,
товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне
товариство або виробничі кооперативи) та непідприємницькі) та установи).

У підрозділі 2.2 «Порядок здійснення медіації як способу вирішення
публічно-правових спорів» відзначено, що процедура проведення медіації як
способу вирішення публічно-правового спору включає три стадії: підготовчу,
у складі якої виділяються етапи звернення до медіації (ініціалізація медіації),
вибір сторонами медіатора, укладання угоди про проведення медіації,
погодження та затвердження сторонами правил проведення процедури
медіації для вирішення публічно-правового спору, організаційний; стадію
медіаційних перемовин, яка включає етапи відкриття медіації, викладення
сторонами своїх позицій, дискусію, визначення порядку денного, кокус, пошук
варіантів (альтернатив) вирішення публічно-правого спору, оцінювання та
вибір рішень публічно-правового спору та стадію виконання медіаційної угоди
з трьома етапами ‒ підготовки медіаційної угоди, виконання медіаційної угоди
та виходу із медіації.

Зважаючи на особливого учасника публічно-правових відносин,
обґрунтовано, що рішення, які виробляються сторонами під час проведення
процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору, повинні
відповідати спеціальним критеріям відповідності, а саме: 1) не суперечити
чинному законодавству України; 2) не виходити за межі повноважень суб’єкта
владних повноважень; 3) не порушувати права та законні інтереси фізичних та
юридичних осіб; 4) бути взаємоприйнятними; 5) бути виконуваними.

У підрозділі 2.3 «Медіаційна угода: особливості укладення та виконання»
зроблено висновок про те, що незважаючи на відсутність прямої вказівки у
законодавстві на можливість укладання медіаційної угоди як результату
вирішення публічно-правового спору, безперешкодною підставою можливості
її укладання є закріплене у ст. 627 ЦК України положення про свободу
договору, яке передбачає можливість укладати не лише ті договори, які
передбачені нормами чинного законодавства, а й ті, які законом не
передбачені, якщо такий договір не суперечить законодавству.

Аргументовано, що гарантією виконання досудової медіаційної угоди може
бути її затвердження ухвалою про затвердження умов примирення. Оскільки
поняття «примирення» є ширшим за поняття «медіація», то її слід розглядати як
один із можливих способів досягнення примирення. Саме тому в ухвалі про
затвердження умов примирення суд повинен зазначити, що сторони для
ліквідації публічно-правового спору використовували у процесі примирення
процедуру медіації, яка відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України є одним із
засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань.

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення медіації як способу вирішення
публічно-правових спорів» складається з двох підрозділів, у яких
розглядаються перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду
застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів та
шляхи вдосконалення її правового регулювання.
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У підрозділі 3.1 «Перспективи використання в Україні зарубіжного
досвіду застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів»,
з огляду на домінантний право-акультураційний характер появи сучасної
медіації в Україні, доведено, що вкрай необхідно використовувати у
вітчизняній правовій системі напрацьований і перевірений часом досвід
застосування процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору
таких країн як: Австралія, Бельгія, Великобританія, Грузія, Іспанія, Литва,
Мальта, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, США, Франція.

Корисним є досвід Німеччини щодо правил сертифікації медіаторів;
Великобританії - про допустимість судового оскарження дій органів державної
влади лише у випадках, коли неможливо застосувати альтернативні способи
вирішення спору та покладення судових витрат на сторону, яка відмовляється
використати медіацію; Російської Федерації - примирення в розрізі предмета
спору; Австралії – застосування диференційного управління справами, яке
передбачає більше, ніж один спосіб вирішення спору в рамках судової
системи; Франції – створення інформаційних кабін у судах, завданням яких є
надання безкоштовної допомоги та порад громадськості щодо їхніх прав та
процедурних питань з тематики медіації.

У підрозділі 3.2 «Шляхи вдосконалення правового регулювання медіації як
способу вирішення публічно-правових спорів» зроблено висновок, що його
вдосконалення має відбуватися шляхом: включення принципу співпраці з
громадянами до законів України «Про державну службу» і «Про службу в
органах місцевого самоврядування»; визнання медіації одним із можливих
способів досягнення примирення; доповнення КАС України окремою главою
«Процедури примирення сторін», до складу якої включити статті:
«Примирення сторін», «Медіація», «Врегулювання спору за участю судді»;
законодавче передбачення максимального строку проведення процедури
медіації; наділення громадської організації «Національна асоціація медіаторів
України» повноваженнями організації, яка об’єднуватиме всіх медіаторів
України та якій передаватиметься загальний реєстр медіаторів України, доки
професійним середовищем медіаторів не буде сформовано орган, до
компетенції якого буде віднесено це питання; взяття процедури перевірки
кандидата на відповідність вимогам членства в Асоціації за основу перевірки
відповідності статусу медіатора, який буде внесений до реєстру медіаторів;
створення при адміністративних судах кімнат медіації; запровадження гарячої
лінії «Медіація як спосіб вирішення публічно-правового спору»; розміщення
на сайті суду в розділі «Громадянам», а також на сайті «Судова влада
України» у розділі «Реєстри та системи» реєстру медіаторів, які працюють у
кімнатах медіації при судах та інформації про процедуру медіації, її
особливості та переваги; використання донорських програм фінансування саме
для вітчизняних програм розвитку медіації.

Доведено, що на сьогодні інститут медіації як способу вирішення
публічно-правового спору перебуває тільки на стадії зародження, але її варто
розглядати як один із конституційних засобів захисту прав, свобод та інтересів
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фізичних і юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних
повноважень, дієвість якого з кожним днем зростає.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення
наукового завдання щодо визначення на основі аналізу норм національного та
зарубіжного законодавства, а також досягнень юридичної науки та практики
правових засад застосування медіації як способу вирішення публічно-правових
спорів. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових
наукових положень, висновків, пропозицій та рекомендацій. Зокрема:

Аргументовано, що з появою оновленої категорії «публічно-владні
управлінські функції», у якій простежується відлуння сформованої
В. Б. Авер’яновим дихотомії предмета адміністративного права, відбулося
перезавантаження змісту відносин на рівні «держава ‒ громадянин». Перехід
на нову сходинку взаємовідносин, де реалізація прав, свобод та інтересів
громадян забезпечується обслуговувальним характером функціонування
апарату держави, позначився появою двостороннього впливу сторін у
публічно-правових відносинах.

Обґрунтовано, що договірна теорія виникнення держави відкриває
можливість для застосування медіації як способу вирішення публічно-
правових спорів, виступаючи як механізм, який виводить взаємовідносини
громадян з державою на новий рівень, що відповідає всім канонам
європейського товариства. Оскільки, по-перше, держава, відповідно до
згаданої теорії, ‒ це лише створена субстанція для розв’язання протиріч у
суспільстві, яка є виразником публічних інтересів, бо держава – це і є народ,
його воля та інтерес; по-друге, розвиток людського співіснування сягнув до
виникнення громадянського суспільства, тому потрібно налагодити взаємодію
громадянського суспільства з державою.

Розгляд медіації як способу вирішення публічно-правових спорів для
окреслення діапазону її застосування дав змогу розробити критерії або
властивості медіабельності публічно-правових спорів: 1) легітимність;
2) законність; 3) спеціальна правосуб’єктність; 4) наявність дискреційних
повноважень (адміністративного розсуду) у суб’єкта владних повноважень;
5) компетенційні рамки; 6) спір не зачіпає інтереси осіб, які не беруть участь у
медіації; 7) перспектива оформлення результатів медіації згідно з нормами
матеріального та процесуального права (так званий критерій дієвості
медіаційної угоди); 8) добровільність.

Сформульовано дефініцію поняття «медіабельність публічно-правових
спорів» ‒ це сукупність властивостей спору, за обов’язкової наявності яких і за
взаємної згоди сторін є ймовірність його врегулювання за допомогою
процедури медіації.

Визначено поняття «медіація як спосіб вирішення публічно-правових
спорів», під якою пропонується розуміти організовану медіатором гнучку,
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структуровану, конфіденційну процедуру, побудовану на засадах
добровільності, рівності та співробітництва, у рамках якої сторони
намагаються дійти консенсусу задля ліквідації публічно-правового спору.
Виділено і охарактеризовано основні принципи медіації, необхідні для
вирішення публічно-правового спору: добровільність, ініціативність, рівність і
співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і незалежність
медіатора, конфіденційність.

У зв’язку з відсутністю в Україні спеціалізованого закону про медіацію
нормативні засади застосування медіації як способу вирішення публічно-
правових спорів, з урахуванням ієрархічності, запропоновано поділити на
чотири тематичні блоки: 1) загальні; 2) дискреція; 3) партнерські відносини;
4) адміністративний компроміс.

Використання медіації як способу вирішення публічно-правових спорів у
рамках судового процесу розглядається як один із ефективних способів
захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Дієвість його
забезпечують норми диспозитивного права розпоряджатися своїми вимогами
на власний розсуд (ч. 3 ст. 9 КАС України), а також можливістю досягнути
примирення на будь-якій стадії судового процесу (ч. 5 ст. 47, ст. 190 КАС
України), подавши клопотання чи заяву щодо проведення процедури медіації
для вирішення публічно-правового спору та отримавши відкладення або
зупинення провадження, у межах якого і проводиться процедура медіації.

При розгляді медіації як одного зі способів досудового вирішення спору,
у рамках КАС України виділено два види обов’язкової медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів: 1) у випадку можливості/обов’язковості
законодавчого передбачення (ч. 4 ст. 122 КАС України); 2) за домовленістю
сторін (ст. 17 КАС України). Наголошено, що положення «за домовленістю
між собою» (ч. 1 ст. 17 КАС України) та безальтернативне погодження
суб’єкта владних повноважень (ч. 2 ст. 17 КАС України) уможливлюють
застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів на
будь-якій стадії розвитку конфлікту.

Взявши за основу ідею «будинку правосуддя з багатьма дверима»
професора Ф. Сандера, з урахуванням норм КАС України, виділено моделі
медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. Так, визначено, що
враховуючи положення ч. 4 ст. 124 Конституції України та ст. 17 КАС
України, сторони публічно-правового спору мають змогу його уладнати його,
по-перше, у позасудовій медіації, по друге, у досудовій медіації через подання
позову, у результаті розгляду якого дійти примирення шляхом: 1) кімнати
медіації; 2) за допомогою незалежного професійного медіатора, який
практикує приватно.

Зважаючи на законодавче положення про надання послуг медіації на
професійних засадах, єдиним суб’єктом здійснення медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів визнається медіатор. Встановлено і
охарактеризовано вимоги, яким має відповідати медіатор. Зокрема ним може
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бути фізична особа, яка: 1) досягла 25 років; 2) має вищу юридичну освіту;
3) отримала професійну підготовку медіатора на курсах «Базовий курс
медіації» та «Медіація як спосіб вирішення публічно-правового спору»;
4) успішно пройшла перевірку на наявність підстав, які перешкоджають
медіаційній діяльності: а) має повну цивільну дієздатність; б) не має судимості
або судимість погашена чи знята у встановленому законом порядку; в) не є
чинним суддею; г) не перебуває на державній службі; д) не вчиняла
правопорушення, які були підставою вилучення з реєстру медіаторів;
5) занесена до загального реєстру медіаторів України та є членом громадської
організації «Національна асоціація медіаторів України».

Запропоновано визначення процедури медіації як комплексу послідовних
елементів (стадій та етапів), у межах кожного з яких вирішуються локальні
завдання, спрямовані на досягнення загальної мети, вироблення
консенсуального рішення.

Відзначено, що процедура проведення медіації як способу вирішення
публічно-правового спору складається з трьох стадій – підготовчої,
медіаційних перемовин та виконання медіаційної угоди, у складі яких
виділяються етапи.

Медіаційна угода, яка є результатом успішно проведеної процедури
медіації як способу вирішення публічно-правового спору, буває двох видів:
1) позасудова (яка досягається сторонами в результаті процедури медіації,
проведеної без передачі спору на розгляд суду); 2) досудова (яка досягається
сторонами в результаті процедури медіації, проведеної після передачі спору на
розгляд суду).

Виділено такі особливості медіаційної угоди, укладеної за результатами
вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації:
1) особливі учасники – суб’єкт владних повноважень і медіатор; 2) рівність
сторін; 3) ґрунтується на волеузгодженні; 4) обмеженість повноваженнями;
5) укладається на підставі закону – обов’язкова вказівка в тексті медіаційної
угоди нормативно-правового акта (актів), на підставі якого (яких) можлива
домовленість сторін; 6) мета – ліквідація конфлікту шляхом досягнення
взаємоприйнятного рішення; 7) має форму угоди.

Визначено поняття «медіаційна угода як результат вирішення публічно-
правового спору» ‒ це викладені в письмовій формі досягнуті домовленості
сторін щодо ліквідації публічно-правового спору.

Наголошено, що для того, щоб суд ухвалив рішення щодо медіаційної
угоди, яка є результатом вирішення публічно-правового спору і проведена в
рамках досудової медіації, вона, крім відповідності всім вимогам, що
висуваються до умов медіаційної угоди, укладеної у позасудовому порядку,
має відповідати таким вимогам: 1) не порушувати права чи охоронювані
законом інтереси інших осіб (п. 5, ч. 2 ст. 45 КАС України); 2) не суперечити
чинному законодавству України (ч. 5, 6 ст. 189, ч. 1, 6 ст. 190 КАС України);
3) не виходити за межі компетенції суб’єкта владних повноважень (ч. 1 ст. 190
КАС України); 4) бути виконуваною (п. 1 ч. 6 ст. 190 КАС України); 5) жодну
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зі сторін не має права представляти її законний представник, дії якого
суперечать інтересам особи, яку він представляє (п. 2 ч. 6 ст. 190 КАС
України); 5) умови мають бути викладені чітко й недвозначно для того, щоб не
виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання; 6) укладення
неможливе і в тих випадках, коли ті чи ті відносини однозначно врегульовані
законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін (ч. 4, 7 п. 3.19);
7) відповідати цілям і завданням, на які спрямована процедура примирення,
висловлювати очевидну визначеність у відносинах щодо предмета спору.

Окреслено перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду
застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. Для
розвитку процедури медіації в нашій країні корисним визнається досвід
Австралії, Бельгії, Великобританії, Грузії, Іспанії, Литви, Мальти, Нідерландів,
Німеччини, Російської Федерації, США, Франції.

До шляхів удосконалення правового регулювання медіації як способу
вирішення публічно-правового спору віднесено: включення принципу
співпраці з громадянами до законів України «Про державну службу» і «Про
службу в органах місцевого самоврядування»; визнання медіації одним із
можливих способів досягнення примирення; доповнення КАС України
окремою главою «Процедури примирення сторін», до складу якої включити
статті: «Примирення сторін», «Медіація», «Врегулювання спору за участю
судді»; законодавче передбачення максимального строку проведення
процедури медіації; наділення громадської організації «Національна асоціація
медіаторів України» повноваженнями організації, яка об’єднуватиме всіх
медіаторів України та якій передаватиметься загальний реєстр медіаторів
України, доки професійним середовищем медіаторів не буде сформовано
орган, до компетенції якого буде віднесено це питання; взяття процедури
перевірки кандидата на відповідність вимогам членства в Асоціації за основу
перевірки відповідності статусу медіатора, який буде внесений до реєстру
медіаторів; створення при адміністративних судах кімнат медіації;
запровадження гарячої лінії «Медіація як спосіб вирішення публічно-
правового спору»; розміщення на сайті суду в розділі «Громадянам», а також
на сайті «Судова влада України» у розділі «Реєстри та системи» реєстру
медіаторів, які працюють у кімнатах медіації при судах та інформації про
процедуру медіації, її особливості та переваги; використання донорських
програм фінансування саме для вітчизняних програм розвитку медіації.
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АНОТАЦІЯ

Бортнікова А. Г. Правові засади застосування медіації як способу
вирішення публічно-правових спорів. Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. – Київ, 2019.

Дисертацію присвячено аналізу правових засад застосування медіації як
способу вирішення публічно-правових спорів. Зʼясовано сутність та
особливості публічно-правових спорів, їх види та критерії медіабельності.
Визначено поняття та принципи застосування медіації як способу вирішення
публічно-правового спору, а також нормативні засади її застосування.
Охаракетризовано процедури медіації як способу вирішення публічно-
правових спорів, види та правовий статус суб’єктів здійснення медіації,
порядок її здійснення, а також особливості укладення та виконання
медіаційної угоди.

Визначено шляхи вдосконалення правового регулювання медіації як
способу вирішення публічно-правового спору, в тому числі з використанням
зарубіжного досвіду.

Ключові слова: публічно-правовий спір, вирішення, правові засади,
медіація, критерії медіабельності, медіатор, суб’єкт владних повноважень,
процедури медіації, медіаційна угода, кімнати медіації, удосконалення.

АНОТАЦИЯ

Бортникова А. Г. Правовые основы применения медиации как
способа решения публично-правовых споров. – Квалификационный научный
труд на правах рукописи.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право,
информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко. – Киев, 2019.

Диссертация посвящена анализу правовых основ применения медиации
как способа решения публично-правовых споров. Выяснено сущность и
особенности публично-правовых споров, их виды и критерии медиабельности.
Определено понятие и принципы применения медиации как способа решения
публично-правового спора, а также нормативные основы ее применения.
Охарактеризовно процедуры медиации как способа решения публично-
правовых споров, виды и правовой статус субъектов осуществления медиации,
порядок ее осуществления, а также особенности заключения и исполнения
медиационного соглашения.

Определены пути совершенствования правового регулирования медиации
как способа решения публично-правового спора, в том числе с использованием
зарубежного опыта.

Ключевые слова: публично-правовой спор, решение, правовые основы,
медиация, критерии медиабельности, медиатор, субъект властных полномочий,
процедуры медиации, медиационное соглашение, комнаты медиации,
совершенствование.

SUMMARY

Bortnikova A. G. The legal basis for the use of mediation as a way of
resolving public disputes. – Qualifying scientific work as the manuscript.

The thesis for a Candidate of law degree by specialty 12.00.07 – administrative
law and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National
University of Kyiv. – Kyiv, 2019.

The dissertation is devoted to the analysis of legal bases of the use of
mediation as a way of resolving public-law disputes. It was argued that with the
advent of the updated category of «public-management functions» there was a
reload of the content of relations at the level of «state-citizen», causing the transition
to a new stage of relations, where the realization of the rights, freedoms and interests
of citizens is ensured by the servicing nature of the functioning of the state
apparatus, which was reflected in the emergence of bilateral influence of the parties
in public-law relations.

It has been proved that discretionary powers should be used to ensure the
broadest protection of human rights and citizens. The existing legislative variability
in the powers of a civil servant is a favorable factor for the application of mediation,
since the possibility of choosing one or another solution contributes to a
compromise, more qualitative consideration and objective circumstances, and
subjective points of view of the parties. Therefore, discretionary powers should turn
from corruption risks into one of the promising means of ensuring the full rights of
citizens.
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Formulated the author's definition of the concept «mediatability of a public-law
dispute» as a set of properties of a dispute, for which the mandatory presence by mutual
consent there is a probability of its settlement through the mediation procedure.
Developed criteria or properties for the mediatability of a public-law dispute.

It was determined that mediation as a way of resolving public-law disputes
this is a flexible, structured, confidential procedure organized by a mediator, built on
the principles of voluntariness, equality and cooperation, in which the parties try to
reach consensus in order to eliminate the public-law dispute.

Using mediation as a way of resolving public-law disputes within the
framework of the judicial process is considered as one of the effective ways of
protecting the rights, freedoms and interests of individuals, the rights and interests of
legal entities from violations by the subjects of power authorities. Its effectiveness is
provided by the rules of dispositive law dispose of their own requirements at their
own discretion, as well as the opportunity to achieve reconciliation at any stage of
the trial process, filing a petition or application on conducting a mediation procedure
for resolving a public-law dispute and receiving postponement or suspension of
proceedings, within which a mediation procedure is conducted.

Taking as a basis the idea of the «house of justice with many doors» by
Professor F. Sander taking into account the norms of the CAJ of Ukraine, models
mediation as a way of resolving public-law disputes are highlighted. So, taking into
account the provisions of Part 4 of Art. 124 of the Constitution of Ukraine and Art.
17 CAJ Ukraine, the parties to the public legal dispute can settle it using: I. Non-
mediation mediation; II Pre-trial mediation: by filing a lawsuit as a result of which
the conciliation is to be considered, through: 1) mediation rooms; 2) with the help of
an independent professional mediator who practices privately.

Taking into account the legislative provision on the provision of mediation
services on a professional basis, is proposed by the sole subject of mediation as a
way of resolving public-law disputes as a mediator.

The definition of procedure of mediation as a complex of successive elements
(stages and stages) is proposed, within the limits of which each local tasks are
solved, aimed at reaching the general goal, developing a consensus solution. It is
noted that the procedure for carrying out mediation as a way of resolving a public-
law dispute consists of three stages – preparatory, mediation talks and the
implementation of the mediation agreement, which includes certain stages.
Disclosed legal nature of the mediation agreement.

The ways of improvement of legal principles are formulated of mediation as a
way of resolving a public-law dispute.

Key words: public-law dispute, resolution, legal bases, mediation, criteria for
the mediatability, mediator, subject of authority, mediation procedures, mediation
agreement, mediation rooms, improvement.
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