
ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора Петрова 
Євгена Вікторовича — на дисертацію Бортнікової Аліни Геннадіївни 

«Правові засади застосування медіації як способу вирішення публічно- 
правових спорів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і 

процес; фінансове право; адміністративне право

Актуальність теми дослідження. Сьогодні розвиток демократичних 

засад сягнув того рівня, коли на перший план вийшло узгодження інтересів 

між громадянами, оскільки кожна людина має не лише права, а й обов’язки 

перед суспільством, у якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості. Викликана ця потреба завдяки усвідомленню громадянами своєї 

причетності до державотворення. Тільки від виваженості, злагодженості та 

поступливості, співпраці громадянського суспільства і держави залежить 

процвітання країни. Увесь світ іде до консенсусу -  узгодження інтересів. І 

тут, очевидно, кожен із учасників відповідного «діалогу» чи «взаємодії» має 

демонструвати своє особисте вміння чути іншу позицію, намагатися її 

врахувати у своїх діях і пропозиціях.

Усе більше утверджується думка, що з урахуванням останніх подій, які 

склалися в Україні, найбільш продуктивними будуть взаємовідносини членів 

громадянського суспільства і державних органів, побудовані на основі 

взаємних поступок (компромісів), діалогу, взаємодії чи співпраці, в 

результаті яких буде досягнуто згоди (консенсусу) з усіх порушених питань, 

а також спільно вироблено й погоджено проекти конкретних владних чи 

управлінських рішень, прийняття яких спроможне розв’язати (врегулювати) 

наявну проблему (прогалину).

Доцільність визначення правових засад застосування медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів обумовлюється особливою 

складністю самого об'єкта дослідження. Відповідно, наукова і практична 

значущість цієї проблеми, недостатня розробленість її юридичною наукою, а

п. .в ш Ж Ж
Від 22.2 2 ,_ _ _ ______  Т й& а.

Відділ діловодства та архіву 
І Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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також дискусійність окремих питань у цій сфері, зумовлюють актуальність 

дисертаційного дослідження А.Г. Бортнікової.

Про його актуальність свідчить також відповідність основним 

положенням Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки, 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); комплексним науково-дослідним темам Харківського 

національного університету внутрішніх справ «Правоохоронна функція 

української держави» (номер державної реєстрації 011311008192) та 

«Реалізація та удосконалення адміністративного законодавства України» 

(номер державної реєстрації № 011314008197).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Надане на рецензування дисертаційне дослідження є першою 

фундаментальною та комплексною роботою, присвяченою визначенню 

правових засад застосування медіації як способу вирішення публічно- 

правових спорів, а також виробленню пропозицій щодо їх покращення. 

Розглянувши дисертацію, можна зробити висновок, що автор провів 

ґрунтовне комплексне наукове дослідження, що відповідає поставленим меті 

та завданням.

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. їх застосування характеризується
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системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх 

соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз правових 

засад застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. 

У роботі автор використовував трансцендентальний, діалектичний, 

герменевтичний методи, методи індукції, дедукції, аналізу, синтезу, 

узагальнення, абстрагування, а також формально-юридичний (догматичний), 

соціологічний, статистичний, порівняльно-правовий, історико-правовий та 

інші методи наукового пізнання.

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 

наукові праці фахівців у галузі адміністративного права, філософії, загальної 

теорії держави і права, інших галузевих правових наук, у тому числі 

зарубіжних дослідників. Нормативною основою дослідження є Конституція 

України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, які 

регулюють порядок здійснення медіації як способу вирішення публічно- 

правових спорів. Дисертант звертався також до проектів нормативних актів, а 

також законодавства 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.

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом предмету дослідження. 

Починаючи роботу з розгляду загальної характеристики медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів, автор поступово досліджує процедури 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів та визначає шляхи 

вдосконалення медіації як способу вирішення публічно-правових спорів.

Наукова новизна результатів дисертації полягає в тому, що вона є 

одним із перших комплексних наукових досліджень правових засад
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застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, запропонованих здобувачем.

Робота містить багато позитивних та цікавих авторських пропозицій. 

Зокрема, варто підтримати дисертанта у тому, що у вирішенні публічно- 

правого спору шляхом медіації принцип співробітництва потрібно ставити на 

одне із перших місць. Пояснюється це тим, що наразі українське суспільство 

стоїть на шляху розвитку нової системи відносин держави з громадянином. 

Нині Україна має серйозні наміри створити сприятливіше середовище для 

людського розвитку і реалізації прав людини. Це виявляється в її прагненні 

стати членом ЄС (с. 71).

Варто погодитись з думкою дисертанта, що під час вирішення 

публічно-правового спору за допомогою медіації його особливим учасником 

завжди є суб’єкт владних повноважень, який є обличчям держави і поведінка 

якого має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру 

суспільства до державної служби. У вирішенні такого спору в суді завжди 

виноситься судове рішення, що має відкритий характер та підлягає 

оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх 

виготовлення і підписання, а також може публікуватися у друкованих 

виданнях. Державні службовці у своїй роботі можуть припуститися помилок 

і зі своєї провини, і через незалежні від них обставини, які вони зобов’язані 

будуть ліквідувати. Проведення процедури медіації дає змогу виправити 

ситуацію, не розголошуючи її, тим самим зберігаючи імідж держави. Тому 

для суб’єкта владних повноважень принцип конфіденційності медіації може 

стати шансом владнання ситуації зі збереженням свого професіонального 

обличчя (с. 77-78).

Заслуговує на схвальну оцінку те, що дисертантом досліджено, що у 

науковій літературі поширеним є прив’язування медіаційної угоди до 

конкретної галузі права. Здебільшого природа медіаційної угоди, яка 

досягнута до передачі справи в суд, визначається як цивільно-правова угода,
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спрямована на встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків сторін. 

Однак таке твердження викликає багато питань і дискусій: 1) медіаційна 

угода в широкому значенні не повинна суперечити закону, але й не може 

бути зв’язана рамками закону, що регулює визначену сферу суспільних 

відносин; 2) усебічне застосування норм цивільного права вступає у 

протиріччя із сутністю відносин, до яких застосовується процедура медіації; 

3) медіаційна угода за своєю правовою сутністю, цілями, функціями, 

задачами та принципами значно ширше правовідносин, які нею 

регулюються; 4) надмірна формалізація і регламентація медіаційних 

процедур і правил, зокрема й спроба жорстко прив’язати їх до конкретної 

галузі права, можуть звести сутність самої медіації та її потенціалу до нуля 

(с. 150).

Важливим є висновок автора, що дискреційні повноваження та 

адміністративний розсуд у руках державного службовця мають стати тим 

важелем, за допомогою якого будуть налагоджуватися зв’язки держави та 

громадянського суспільства. На арену суспільства, що прагне бути 

повноправним учасником європейського простору, повинен вийти оновлений 

суб’єкт владних повноважень, який буде надійною опорою представництва 

влади народу в державному секторі. Цей державний службовець повинен 

бути втіленням довіри народу до влади, тобто потрібна трансформація не 

тільки правового статусу, а й самого праворозуміння службовця (с. 86-87).

Окремо слід відмітити висновок дисертанта, що прагнення України до 

впровадження концепції «належного врядування» передбачає у своєму змісті 

процедуру медіації, пояснюється це тим, що в суспільстві є декілька суб’єктів 

(акторів) і відповідна кількість точок зору. Належне урядування потребує 

медіації різних інтересів у суспільстві для досягнення загального консенсусу 

щодо найкращого інтересу всієї спільноти та засобів його досягнення (с. 88).

На схвалення заслуговує і ціла низка інших положень рецензованої 

наукової роботи.

Підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані
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узагальнення і висновки викладено у восьми наукових статтях, опублікованих 

у наукових фахових виданнях України та у зарубіжному науковому 

періодичному виданні, а також у семи тезах наукових доповідей на науково- 

практичних конференціях.

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не 

викликає.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес у науково- 

дослідній сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності 

компетентних суб’єктів, а також у навчальному процесі вищих навчальних 

закладів.

Наведене дозволяє зробити висновок, що дисертаційне дослідження А.Г. 

Бортнікової виконане на високому теоретичному рівні, має значну наукову та 

практичну цінність. Автором сформульовані положення, що мають важливе 

значення для вдосконалення правових засад застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів.

Надаючи загальну позитивну оцінку дисертаційному дослідженню, 

варто вказати на окремі недоліки та дискусійні положення.

1. На с. 24-36 дисертації дисертант наводить ознаки публічно-правових 

спорів. Проте, запропоновані ознаки є неповними, оскільки особливостями 

публічно-правового спору можуть бути також специфіка підстав публічно- 

правового спору; його правовою основою є гарантована законом можливість 

захисту прав, свобод та інтересів особи; публічно-правовий спір виникає 

лише з юридично значущих дій суб’єктів права; публічно-правовий спір 

спрямований на реалізацію і захист прав, свобод та законних інтересів, а 

також виконання обов’язків особи тощо.

2. Поза увагою здобувана залишились окремі перспективні моделі 

альтернативного вирішення публічно-правових спорів (є. 55), зокрема
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негоціація, арбітраж, міні-суд, переговори-посередництво, посередництво- 

арбітраж. Тому під час публічного захисту дисертанту доцільно приділити 

цим питанням окрему увагу.

3. До вимог до медіаційної угоди, укладеної у позасудовому порядку, 

серед яких названо те, що вона не повинна суперечити чинному 

законодавству України (с. 160), варто було б додати положення про 

відповідність міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України.

4. Пропонуючи запровадження кімнат медіації (с. 193-196) в 

адміністративних судах, дисертантові варто було розробити положення про 

відділ досудового врегулювання спору суду, який реалізує свою діяльність 

через кімнату медіації.

5. Враховуючи те, що Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 

України декларують пріоритетність примирення конфліктуючих сторін, 

автору, визначаючи перспективи удосконалення національного 

законодавства у сфері використання медіації як способу вирішення публічно- 

правових спорів (с. 186-195), доцільно було більш системно викласти 

відповідні пропозиції, можливо, запропонувавши у додатках до дисертації 

редакцію таких змін та доповнень, проекти нормативно-правових актів тощо.

Наведені спірні точки зору і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і творчий 

характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань 

характеризує, насамперед, складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В досліджені автору вдалося 

досягти його мети.

Викладене дає підстави для висновку про те, що дисертація «Правові 

засади застосування медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів» є завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що розв’язують конкретне наукове завдання, яке має істотне 

значення для науки адміністративного права, тобто за своєю актуальністю,
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новизною постановки та вирішенням досліджених проблем, теоретичним 

рівнем і практичною корисністю, достовірністю і обґрунтованістю 

одержаних результатів повністю відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, а її автор, Бортнікова Аліна Геннадіївна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.

Суддя Дружківського міського суду
Донецької області,
доктор юридичних наук, професор

Офіційний опонент:

. Петров

відділ діловодства та архіву
»п п ; національного університету 

і*мнї Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.00.04 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента Легези Юлії 
Олександрівни -  на дисертацію Бортнікової Аліни Геннадіївни 

«Правові засади застосування медіації як способу вирішення публічно- 
правових спорів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами. Виникнення суперечностей між суб’єктами 

права є виявом закону єдності та боротьби протилежностей, одного з 

класичних законів діалектики. Зважаючи на те, що конфліктів і спорів 

неможливо уникнути, необхідно навчитися їх ефективно вирішувати. 

Завданням держави мусить бути створення умов для вирішення конфліктів та 

захисту охоронюваних законом прав та інтересів громадян. Найбільш 

поширеним способом їх захисту є подання позову до суду. В той же час 

доведення, вирішення спору по суті за судовою процедурою не завжди є 

найбільш ефективним. Підтримку знаходять простіші і гнучкіші процедури, 

що сприяють вирішенню спорів з меншими витратами для досягнення мети 

правового регулювання суспільних відносин.

Перехід на нову сходинку взаємовідносин, де реалізація прав, свобод та 

інтересів громадян забезпечується обслугувальним характером 

функціонування апарату держави, позначився появою двостороннього 

впливу сторін у публічно-правових відносинах. Саме тому медіація як спосіб 

вирішення адміністративних спорів має стати тим фундаментом, що 

започаткує новий етап вирішення конфліктів у публічно-правових 

відносинах, що сприятиме вирішенню завдань реалізації євроінтеграційних

процесів в Україні.
Від “ СІШІІІ...

Відділ діловодства та архіву 
<иївсохсго національного університету 

імені Тараса Шевченка
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З огляду на це перед сучасною правовою наукою постало надзвичайно 

актуальне та практично значуще завдання, пов’язане з визначенням та 

удосконаленням правових засад застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів. Дослідження даного питання має важливе 

науково-практичне значення, оскільки воно дозволить виявити та усунути 

прогалини в чинному законодавстві у зазначеній сфері, сприятиме його 

систематизації. Вирішення цих проблем, у свою чергу, сприятиме 

забезпеченню ефективного функціонування всієї правової системи України, а 

також належному захисту прав і свобод громадян.

Тому визначення та удосконалення правових засад застосування 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів, чому присвячено 

дисертацію А. Г. Бортнікової, є актуальним і своєчасним науковим та 

практичним завданням.

Дисертаційна робота виконана відповідно до основних положень 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки, 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 011311008192) та 

«Реалізація та удосконалення адміністративного законодавства України»
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(номер державної реєстрації № 0113Ш08197), що додатково свідчить про 

достатній рівень актуальності теми.

Мета дисертаційного дослідження полягає в 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. Об’єкт та предмет 

дослідження сформульовані вдало і відповідають вимогам МОН України.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Високий ступінь 

обґрунтованості результатів дослідження зумовлений досить раціональною 

та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційної роботи. Науково- 

теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять наукові праці 

фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права, 

адміністративного права та процесу, інших галузевих правових наук, у тому 

числі зарубіжних дослідників. Нормативною основою дослідження є 

Конституція України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові 

акти, які регулюють порядок 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.

Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання. їх застосування обумовлене 

системним підходом, що дало дисертанту можливість досліджувати 

проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми.

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених
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завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема, вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити 

власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем правових засад 

застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота 

є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права 

визначити правові засади застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів, запропонувати авторське бачення шляхів їх 

удосконалення. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень та висновків, запропонованих здобувачем 

особисто. Зокрема дисертантом уперше 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 (с. 65-78).

Крім того, на особливу увагу заслуговують такі результати 

дослідження:
ч

- висновок про те, 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 (с. 25-28);

- обґрунтування положення, що договірна теорія виникнення держави 

відкриває можливість для застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів, виступаючи як механізм, який виводить
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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 (с. 30-31);

- визначення поняття 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 (с. 145);

- положення, 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 

доцільно 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 (с. 163);

- висновок про те, 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 зі сторін не має права представляти її
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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 (с. 16-161);

- пропозиція поділити нормативні засади застосування медіації як

способу вирішення публічно-правових спорів, у зв’язку з відсутністю в 

Україні спеціалізованого закону про медіацію, на чотири тематичні блоки з 

урахуванням ієрархічності,: 1) загальні; 2) дискреція; 3) партнерські

відносини; 4) адміністративний компроміс (с. 79);

- висновок про те, для реалізації процедури досудової медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів необхідно створити при 

адміністративних судах кімнати медіації, для функціонування яких доцільно 

організувати в апараті суду самостійний і незалежний відділ «Досудового 

врегулювання спору», який буде діяти на підставі положення, затвердженого 

керівником апарату суду (с. 193);

- висновок про те, що використання донорських програм фінансування 

саме для вітчизняних програм розвитку медіації є тим необхідним, що 

зумовить масове використання медіації для вирішення конфліктів у державі 

та дасть високі показники у звітах роботи міжнародних програм (с. 197-198);

- обґрунтування положення щодо виділення у рамках КАС України 

двох видів 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
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вирішення публічно-правових спорів на будь-якій стадії розвитку конфлікту, 

(с. 207).

У дисертації сформульовано й інші цікаві та корисні положення та 

висновки.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи зміст дисертації А. Г. Бортнікової, необхідно визнати, що в 

зазначеному дисертаційному дослідженні міститься ряд спірних, 

неузгоджених і не достатньо обґрунтованих положень, які можуть стати 

підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої розробки даної 

проблеми. Зокрема:

1. Потребує уточнення авторське визначення категорії «медіація як спосіб 

вирішення публічно-правових спорів» як організованого медіатором гнучкого, 

структурованого, конфіденційного процесу, побудованого на засадах 

добровільності, рівності та співробітництва, у рамках якого сторони 

намагаються дійти консенсусу задля ліквідації публічно-правового спору 

(с. 78), оскільки слово «ліквідація» з точки зору семантики означає припинення 

існування, знищення чого-небудь, що не дуже поєднується з природою медіації.

2. Серед запропонованих здобувачем вимог, яким має відповідати 

медіатор, що виявив бажання займатися вирішенням публічно-правових 

спорів (с. І20-121), потребує уточнення вимога щодо наявності вищої 

юридичної освіти, тому що не зовсім зрозуміло, диплом якого зразка повинна 

мати особа, яка виявила намір займатися вирішенням публічно-правових 

спорів. Варто зазначити, що особою, що має повну юридичну освіту, є особа 

яка закінчила вищий навчальний заклад ІІІ-ІУ рівня акредитації та отримала 

дану освіту за спеціальностями «Право», «Міжнародне право», 

«Правоохоронна діяльність».

3. Потребують додаткового обґрунтування пропозиції здобувана щодо 

введення критеріїв медіабельності публічно-правових спорів (с. 44-47), 

оскільки їх запровадження матиме наслідком появу якісного відбору 

публічно-правових спорів, придатних для врегулювання за допомогою
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процедури медіації.

4. Вказуючи необхідність проходження особами, які виявили бажання 

стати медіатором, перевірки на наявність підстав, які перешкоджають 

медіаційній діяльності (с. 132), здобувачеві варто було надати пропозиції 

щодо змісту та порядку проведення такої перевірки.

5. Запропонований здобувачем етап складання порядку денного

процедури медіації (с. 144-145), варто доповнити методичними

рекомендаціями щодо його складання та використання під час самої 

процедури та включити їх до представлених дисертантом Правил проведення 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів (додаток В).

В той же час висловлені зауваження переважно мають характер 

побажань і суттєво не впливають на загальну високу наукову цінність 

рецензованої роботи та позитивну оцінку проведеного автором дослідження.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вони можуть бути використані у науково-дослідній роботі, 

правотворчості, практичній діяльності та навчальному процесі.

Основні положення дисертації відображені в авторефераті, у восьми 

наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та у 

зарубіжному науковому періодичному виданні, а також у семи тезах наукових 

доповідей на науково-практичних конференціях, що свідчить про ретельну 

роботу, проведену дисертантом щодо апробації результатів дослідження.

Автореферат дисертації ідентичний її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог.

Викладене дозволяє зробити висновок, що дисертація «Правові засади 

застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів» є 

завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, 

що в сукупності вирішують конкретну наукову проблему, яка має істотне 

значення для науки адміністративного права, відрізняються науковою 

новизною і мають практичну цінність, тобто повністю відповідає вимогам
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Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., а її автор — 

Бортнікова Аліна Геннадіївна — заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент:
Професор кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права 
Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», 
доктор юридичних наук, доцент Ю.О. Легеза

Підпис Ю. О. Легези засвід
Вчений секретар Вченої ра, 
Національного технічного 
«Дніпровська політехніках О. А. Данилова
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