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Актуальність теми дисертаційного дослідження була визнана при її 

обранні та затвердженні вченою радою Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах тем комплексних наукових 

досліджень університету та теми наукових досліджень кафедри правосуддя 

(«Проблеми розвитку законодавства про судочинство та судоустрій України»), 

визнана такою обґрунтовано, тому ставити це під сумнів, зокрема, з 

формальної точки зору, жодних підстав немає. Єдине, що з цього приводу 

можна зауважити, так це те, що автор і у постановці мети дослідження як 

вирішення наукового завдання (с. 5), і у висновках як його досягненні (с. 194) 

окрім організаційних і правових засад участі адвоката в медіації, вказує й 

теоретичні. Але змістові елементи актуальності, і виключно в межах 

озаглавленої теми, вона досить чітко і правильно обґрунтовує у вступі 

дисертації, та й у вступі автореферату. Тому, щоби не повторювати її, в цьому 

плані хочу сказати наступне. 

У всьому світі упродовж останніх кількох десятиліть спостерігається і 

продовжує спостерігатися тенденція переосмислення традиційних, класичних, 
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тобто тих, що склалися в цивілізованих країнах у XIX та у першій половині 

XX ст. підходів до вирішення правових конфліктів лише судом через 

відправлення правосуддя та пошук альтернативних, таких, які б найкраще 

сприймалися сторонами конфлікту та у більшій мірі задовольняли їхні 

інтереси. Такими підходами є вирішення цивільних спорів шляхом процедури 

примирення сторін за сприянням посередника і так зване відновне правосуддя, 

основна ідея якого зводиться до того, що не держава, а саме жертва злочину, 

потерпілий, оскільки протиправним діянням проти особи насамперед 

порушуються її права та інтереси, є основним і найбільш «законним» 

претендентом на відновлення правопорушником її прав та інтересів в межах 

кримінального судочинства шляхом процедури переговорів через 

посередництво (медіацію). 

На сьогодні медіація як правове явище – загальносвітова тенденція. 

Вона закріплена у міжнародних правових актах (ЮНІСТРАЛ про міжнародну 

комерційну погоджувальну процедуру), в низці Рекомендацій Комітету 

Міністрів Ради Європи – у сімейних, цивільних, кримінальних справах тощо. 

У 2002 р. цей орган заснував Європейську комісію з ефективного правосуддя 

із завданням сприяти розвитку альтернативного правосуддя та, зокрема, його 

високому професіоналізму. У 2004 р. прийнятий Кодекс поведінки медіаторів. 

Існує Міжнародний інститут медіації, інші спеціалізовані організації. В 

багатьох державах медіація запроваджена на законодавчому рівні (Польща, 

Німеччина, Франція, Росія тощо). В Україні ж до сих пір лише проекти 

Законів, пілотні проекти в судах і т. п. 

Між тим правові підстави для вирішення юридичних спорів шляхом 

укладення між сторонами угод мають місце у всіх вітчизняних процесуальних 

Кодексах. Вони широко і досить ефективно застосовуються на практиці, про 

що яскраво свідчить судова статистика. І формально (згідно закону) 

посередником у перемовинах сторін на шляху укладення угод нібито виступає 

суд, який угоди і затверджує. Але це значною мірою фікція. Фактично, 
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стверджую це як практик, посередником, а здебільшого й ініціатором, хоча за 

радянських часів це вважалось дисциплінарним проступком, тут виступає 

адвокат, незалежно від того, є він у справі адвокатом-представником чи 

адвокатом-захисником. Такий стан речей пояснюється щонайменше двома 

причинами. По-перше, а хто ж іще, якщо сторони в конфлікті. А по-друге, 

тому, що це завжди юридичний спір і його успішне вирішення можливе лише 

на високопрофесійній основі. 

Але виступали адвокати раніше посередниками (медіаторами) і 

виступають дотепер при укладенні угод як аматори та, відповідно, на 

аматорських підставах і рівні, бо такого виду адвокатської діяльності закон не 

знає, процесуальні Кодекси умов для даного виду їх роботи не передбачають. 

Це очевидна прогалина права, а звідси й прогалина науки. Спробою 

заповнення даної наукової прогалини і є дисертаційне дослідження, здійснене 

Анною Біцай, при цьому заповнення з позицій наукової спеціальності 12.00.10, 

тому що в аспекті саме організаційно-правових засад участі адвоката в 

медіації. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації насамперед пояснюється тим, що дана 

дисертація за характером і змістом розглянутих проблем є справді першим в 

юридичній науці України про комплексним монографічним дослідженням 

організаційно-правових засад участі адвоката в медіації. 

Розглянувши насамперед медіацію як правове явище, зокрема, наявні 

наукові підходи в її розумінні, характерні ознаки як способу врегулювання 

спорів, співвідношення «медіації» та «посередництва»,  у якому «медіація» 

характеризується лише професійністю медіатора, дисертант дала її авторське 

визначення як «процедури, під час якої сторони, за сприянням незалежного та 

неупередженого медіатора, намагаються відшукати консенсусний варіант 

вирішення правового спору шляхом мирних переговорів, які можуть бути 

завершені досягненням взаємовигідної та взаємоприйнятної домовленості»  (с. 
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19), а тим самим чітко окреслила основний понятійний апарат дослідження. А 

розгляд системи принципів медіації та аналіз недоліків, у порівнянні з судовим 

розглядом спорів, і переваг над ним, а саме, припинення конфліктного 

протистояння між сторонами, варіативність у вирішенні спірних питань, 

конфіденційність, значна економія і матеріальна, і в часі, відсутність 

корупційної складової, добровільність у виконанні угоди дали їй можливість 

підставно констатувати про значний пріоритет саме цього, альтернативного 

способу вирішення правових конфліктів (с. 30-34). 

Всебічний і в той же час глибокий аналіз міжнародного досвіду у 

регулюванні медіації, досвіду окремо взятих іноземних держав, а це Австрія, 

Італія, Росія, США, Франція, аналіз «моделей» медіації низки зарубіжних 

країн, як присудових, так і позасудових, а також вітчизняний досвід в цьому 

напрямі, зокрема досвід застосування положень відповідних норм ЦПК, КПК 

України дав можливіть дисертанту переконливо довести, що основи для 

існування позасудової медіації у вітчизняному кримінальному процесі уже 

закладені, оскільки мають місце інститут звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за примиренням обвинуваченого з потерпілим та інститут 

угод за примиренням, а щодо цивільного процесу – тут є усі передумови для 

розвитку, функціонування та інтеграції в нього й  позасудової медіації. 

Спірним в цьому плані є хіба-що вживання в дисертації терміну 

«моделі», бо моделі в нашому випадку – це теоретичні правові конструкції. А  

в країнах світу мають місце реальні форми досудової та присудової медіації (у  

нас – присудової), які наповнені абсолютно конкретним змістом. 

В частині правових засад участі адвоката в процедурі медіації 

заслуговують уваги положення роботи щодо обґрунтування та авторського 

визначення правового статусу адвоката-медіатора (с. 88), участь в процедурі 

медіації якого відрізняється і від традиційних видів адвокатської діяльності, і 

від діяльності медіатора не адвоката особливістю предметної сфери, яка 

включає в т. ч. визначення «медіабельності» правового спору, тобто 
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можливості його вирішення через медіацію; особливістю ролі адвоката-

медіатора як незалежного та неупередженого посередника, який сприяє 

сторонам у пошуку взаємоприйнятних умов припинення спору; особливістю 

власне медіації як процедури; місцем адвоката-медіатора в даній процедурі (с. 

80-87).  Тому її пропозиція віднести діяльність адвоката-медіатора щодо 

організації, проведення та забезпечення правового супроводу медіації  на 

законодавчому рівні до самостійного виду адвокатської діяльності шляхом 

доповнення відповідних положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про адвокатуру 

і адвокатську діяльність») є одним з елементів абсолютної наукової новизни 

дисертаційного дослідження та заслуговує цілковитої підтримки. 

Схвально слід оцінити такого ж характеру положення роботи, і в той 

же час як такі, що мають важливе практичне значення стосовно ролі адвоката-

медіатора у процедурі медіації, яка полягає у: 1) створенні належних умов для 

проведення процедури медіації; 2) інформуванні учасників про особливості 

процесу медіації; 3) сприянні сторонам в урегулюванні правового спору як 

юридичного конфлікту; 4) забезпеченні належного юридичного супроводу 

усієї процедури медіації та її завершення; та у 5) слідкуванні за дотриманням 

законності усіма сторонам медіації (с. 93-94). У цьому зв’язку дисертант 

виділяє, в залежності від ролі адвоката і обсягу роботи у медіації, шість типів 

адвокатів-медіаторів: а) «експерт консультант»; б) «терапевт»; в) 

«організатор»; г) «оцінювач»; ґ) «наставник»; д) «головуючий» (с. 95-96). Усі 

ці ролі адвокат-медіатор може виконувати, а на практиці виконує як окремо, 

так і одночасно, тобто упродовж одного процесу медіації. 

Чому медіатор – адвокат, а не інша особа – також професіонал? 

Дисертант наводить доводи і підсумовує: тому, що адвокат є членом 

адвокатської корпорації і несе професійну відповідальність за свою роботу аж 

до позбавлення право займатися адвокатською діяльністю, тобто, аж до втрати 

роботи. Логічно, що вона при цьому наводить авторське визначення поняття 

«професійної відповідальності» адвоката-медіатора в його широкому і 
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вузькому значеннях (с. 107), що також необхідно віднести до наукової 

новизни, та визначається з її загальними і спеціальними підставами як 

професійними проступками (с. 115-120). 

Заслуговують на увагу, далі, висвітленні в роботі положення щодо 

засади конфіденційності медіації в діяльності адвоката-медіатора, її змісту, 

який за його суттю автор прирівнює до службової таємниці, меж, а саме,  

обґрунтування того, що конфіденційність тут не є абсолютною. Але цим 

дисертант не задовольняється, а наводить виключний перелік випадків 

правомірного розголошення адвокатом-медіатором відомостей (інформації), 

які стали відомі йому під час медіації. Це, зокрема: 1) відмова сторін від 

конфіденційності медіації; 2) випадки, коли сторони пред’являють вимоги до 

медіатора у зв’язку із здійсненням ним медіативної діяльності, та 3) випадки, 

коли медіатору під час процедури медіації стало відомо про підготовку до 

вчинення злочину (с. 139). Я б добавив –  «про вчинення продовжуваного 

злочину» (заради його припинення). 

З великим інтересом читається виклад дисертантом положень про 

особливості участі адвоката-медіатора в процесі медіації у цивільних і 

господарських справах, а також його участі в процедурі медіації у 

кримінальних провадженнях, який подається автором окремими підрозділами 

роботи, оскільки він являє собою по суті парадигму, «альфу і омегу» роботи 

адвоката-медіатора в цих видах судочинства, а в їх межах - в окремих 

категоріях справ. Ці положення здатні стати цінним науково-практичним 

матеріалом (посібником), використовуючи який адвокати-медіатори матимуть 

можливість досягати у своїй медіаторській роботі значних успіхів. 

На що особливо хочу звернути увагу членів спеціалізованої вченої 

ради, а Анна Біцай зробила вдалу спробу довести це до відома усієї наукової 

спільноти, а також законодавця, і це вона наполегливо і дуже правильно 

проводить через усю дисертацію – суть медіації, суть відновного правосуддя, 

як вони мають місце в усьому світі та у Європі зокрема, але не у нашій сучасній 
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науці і не у нашому праві – це не лише урегулювання, усунення правового 

конфлікту як способу вирішення того чи іншого цивільного, господарського, 

сімейного, трудового, кримінально-правового конфлікту як одного з шляхів 

вирішення окремо взятої судової справи, а й урегулювання соціального, 

психологічного конфлікту між сторонами як правове явище, яке в  сукупності, 

в межах держави в цілому є засобом і одночасно одним із способів зміцнення 

позитивного соціально-психологічного клімату в суспільстві, підняття ролі 

особи, людини в урегулюванні соціальних конфліктів, у які вона потрапляє, 

одним із шляхів безпосереднього залучення її до активної участі у 

відправлення правосуддя,  а тим самим до  піднесення довіри суспільства до 

суду і правосуддя в цілому. 

Отож, тема дисертаційного дослідження розкрита достатньо повно та 

всебічно, а цінність рукопису полягає у тому, що у ньому піднято більшість 

проблем, пов’язаних із організаційними і правовими засадами участі адвоката 

в медіації та запропоновано реальні шляхи їх вирішення, в тому числі шляхом 

внесення запропонованих нею змін до чинних законів України, прийняття 

напрацьованого нею проекту «Правил поведінки адвоката-медіатора» 

(додаток Д). 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

пропозицій, сформульованих у дисертації, обумовлені чітким визначенням 

автором мети та завдань, об’єкта і предмета дослідження, забезпечені 

застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів наукового 

дослідження, зокрема, діалектичного заперечення, порівняльного та 

порівняльно-правового, аналізу та синтезу, абстрагування,  функціонального, 

індукції та дедукції, формально-логічного, моделювання, прогнозування, 

анкетування тощо. 

Дисертанту вдалося обрати чітку структуру дослідження, послідовно, 

логічно та загалом повно викласти його результати і тим самим досягти 

поставлених мети і завдань. 
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Вони обумовлені й тим, що автор зібрала і проаналізувала значний, 

належний до теми дослідження бібліографічний, нормативний та практичний 

матеріал (192 позиції); опиралася на солідну емпіричну базу: результати 

анкетування 250 адвокатів України, статистичні дані Верховного Суду 

України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Федеральної служби медіації та примирення США, 

результати судової практики у цивільних та господарських справах; 

апробувала основні положення та висновки дисертаційної роботи на 7-х 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, в 13-х 

наукових публікаціях: 3 -  у фахових виданнях України з юридичних наук, 2 – 

у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 7 – у тезах 

конференцій. 

Слід зазначити, що виклад наукових положень, висновків і 

пропозицій в опублікованих працях автора достатньо повний, оскільки 

відповідає практично усім розділам дисертаційного дослідження. 

Дисертація оформлена у відповідності з установленими вимогами. 

Автореферат  за своїм змістом ідентичний основним положенням дисертації. 

Отже, дисертація  на тему «Організаційно-правові засади участі 

адвоката в медіації», підготовлена Біцай Анною Володимирівною як така, що 

містить висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні результати, 

наукові положення, і характеризується єдністю змісту та свідчить про 

особистий внесок автора в науку, відповідає вимогам, що ставляться до 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук та виконана у відповідності до вимог п. п. 9, 11, 12 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. (з наступними змінами). 

У дисертації розв’язано конкретне наукове завдання, що має істотне 

значення для юридичної науки, а саме, на основі комплексного дослідження 
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сформовано цілісну концепцію організаційно-правових засад участі адвоката 

в медіації та доктринально обґрунтовано шляхи її реалізації в цивільному, 

господарському та кримінальному судочинстві України. 

Результати, отримані в результаті розв’язання даного завдання, будуть 

підґрунтям для подальшої розробки теоретичних, нормативно-прикладних та 

організаційних аспектів юридичної науки в цьому напрямі, можуть 

використовуватись в правотворчій, науково-практичній та навчально-

методичній діяльності. 

Разом з тим дисертація, як напевно будь-яке інше солідне наукове 

дослідження, містить окремі недоліки, спірні, недостатньо арґументовані 

положення, в усякому разі – з точки зору офіційного опонента. Отож, 

зауваження: 

1. Розглядаючи посередництво (медіацію) в історичному аспекті 

дисертант чомусь демонструє це правове явище як чужоземне – англійське та 

французьке, яке на законодавчому рівні вперше нібито було запроваджено в 

Англії в XII ст. (ст. 15-16). 

Як на мене, це далеко не так. Примирення сторін з давніх давен – 

перший і обов’язковий атрибут будь-якого приватно-позовного судочинства, 

в тому числі судочинства на теренах України, де він відомий з того часу, з 

якого ми маємо про це письмові відомості – від договорів київських князів з 

іноземними державами і Руської Правди. Але право і судочинство 

українського народу в цьому плані унікальні. Я не знаю жодного зарубіжного 

права, за якого цей інститут в аналогічному історичному періоді був би більш 

розвинений, аніж у нас. Приклад цьому не тільки звичаєве право руського 

народу і Руська Правда, а й Литовські Статути, які діяли на українських землях 

майже чотириста років, до встановлення радянської влади. 

За звичаєвим правом українського народу, Руською Правдою та усіма 

Литовськими Статутами сторони мали право укласти мирову угоду ще  до 
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звернення до народного (спочатку вервного, пізніше копного) чи державного 

суду, а також на будь-якій стадії судового розгляду їх правового спору, бо 

перше, що з’ясовувалося в цих судах – чи не бажають сторони помиритися. 

При виявленні такого бажання сторони укладали мирову угоду, чим розгляд 

справи й завершувався. А в Литовсько-руській державі, пізніше й в Речі 

Посполитій, за гетьманщини, а далі аж до 1842 р., а на Чернігівщині та 

Полтавщині до встановлення там радянської влади, діяв унікальний, а в 

контексті даної дисертації по суті медіативний орган – т. з. компромісарський 

(полюбовний) суд. Суть його зводилась до того, що сторони, в т. ч. із-за 

дороговизни державного суду і тривалості розгляду в ньому справ, чи 

небажання судитися копним судом, без будь-якої плати будь кому та без 

сповіщення про це у будь-який державний чи громадський орган, могли за 

спільною згодою обрати собі «полюбовного» суддю, а по суті, враховуючи 

сучасну термінологію, «медіатора», з осіб будь-якого стану, для яких це було 

за честь, для владнання їхнього цивільного чи кримінального спору. Більше 

того, оскільки державні суди були обтяжені справами, судді самі 

рекомендували сторонам звертатися до полюбовного суду. Полюбовний суд 

міг бути одноособовим або колегіальним, складатися з осіб різних станів, якщо 

сторони належали до різних станів. Обмеження було лише в тому, що обирати 

полюбовних суддів можна було лише з осіб «сумлінних, повнолітніх, без 

фізичних вад, обізнаних з правом», і не могли бути ними «слуги невільні». 

Якщо сторони за посередництвом полюбовних суддів укладали мирову угоду, 

їм видавався так званий «з’єднувальний лист». З’єднувальний лист 

оскарженню не підлягав і виконувався нарівні з судовими рішеннями.   

Офіційно скасовано було цей суд, як і суд козацький, у 1842 р., з 

введенням в дію Зводу законів Російської імперії. На цьому, до речі, 

завершилося і існування права, виробленого українським народом, і існування 

судів, створених українським народом, бо право і суд в містах були знищені 

набагато раніше магдебурським правом, а копне право і копний суд – судами 
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доменіальними і  державними чужоземними, спочатку польськими, а потім 

російськими. 

2. Легкий подив викликають наступні, як на мене дещо суперечливі 

положення дисертації. 

З одного боку автор обґрунтовано доводить необхідність 

запровадження медіації в Україні, впевнено переконує, що цю роботу мають 

виконувати адвокати і у цьому зв’язку пропонує доповнити Закон України 

«Про адвокатуру і адвокатську діяльність» положенням про медіацію як один 

з видів адвокатської діяльності та внести зміни в главу 35 КПК, передбачивши 

в ній норми, які б забезпечували процедуру медіації у провадженнях на 

підставі угод в частині примирення обвинуваченого з потерпілим. 

 

Але з іншого боку неодноразово заявляє: «На даному етапі розвитку 

Україна  ще не готова до врегулювання медіації на законодавчому рівні» (с. 

54), «… на нашу думку потреба у прийнятті законодавчого акту стосовно 

медіації відсутня» (с. 63), «… не бажано нав’язувати  медіацію згори» (с. 174) 

тощо. 

 

Ці протиріччя слід було б усунути. Бо якщо лише передбачити 

медіацію як окремий вид адвокатської діяльності – це не залишиться пустим 

звуком. Адвокати – люди творчі. Вони цю справу, та ще й на платній основі, 

обов’язково доведуть до логічного кінця. 

 

3. Вбачаю в дисертації положення, які в недостатній мірі відповідають 

закону і в той же час здатні дезорієнтувати практику, а саме, що домовленість 

про примирення на підставі ст. 46 КК України судом «може бути затверджена» 

(с. 64); адвокат повинен роз’яснити підозрюваному (обвинуваченому), що у 
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випадку вдалої процедури медіації його «може бути судом звільнено від 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України» (с. 180). 

 

Між тим при наявності всіх умов і підстав для звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, 

а примирення є однією, причому визначальною з таких підстав, особа згідно 

ст. 46 КК України «звільняється» від кримінальної відповідальності. Це 

імперативна норма кримінального закону, яка розсуду суду не допускає. І саме 

таке роз’яснення має давати адвокат підозрюваному (обвинуваченому) – 

примиритесь з потерпілим, кримінальне провадження підлягає обов’язковому 

закриттю зі звільненням від кримінальної відповідальності. 

 

4. Наступні, заключні зауваження як зауваження-побажання, зводяться 

до такого. 

 

Перше. Дисертанту слід було б більше уваги приділити питанню 

медіації у кримінальних провадженнях на стації досудового розслідування у 

випадках, коли підозрюваний перебуває під вартою, оскільки тут  медіація 

потребує специфічного організаційно-правового забезпечення і з боку 

слідчого, і з боку прокурора, який здійснює керівництво досудовим 

розслідуванням, а можливо і з боку адміністрації місць ув’язнення. 

Друге. Бажано було б визначитися з формою медіації, яка на практиці 

має місце в усіх видах судочинства і є найбільш поширеною, але не 

«вписується» в авторське поняття медіації із-за браку ознаки незалежності 

медіатора, а саме, у випадках, коли сторони обирають за медіатора адвоката, 

який є представником чи захисником лише однієї з сторін. Що теж ж саме – 

чому віддати перевагу, результату медіації, чи особі медіатора? 

Однак вказані зауваження носять частковий та дискусійний характер і 

не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


" 

):(o cneu.iaJii3oBauoi' Bqeuoi' pa.LJ.u 

):( 26.001.05 
Kui'BCbKoro uau.iouaJibHoro 

yuiBepcuTeTy iMeui 

Tapaca llleBqeuKa 

ol)>iu.iuuoro onoueuTa ua .LJ.HcepTau.iw liiu.au Auuu BJIO.LJ.HMupiBuu ua TeMy 

«0praui3au.iuuo-npaBoBi Jaca.LJ.H yqacTi a.[J.BOKaTa B Me.LJ.iau.ii'», no.LJ.auy .LJ.O 

33XHCTY Ha 3.[J.06yTTSI uayKOBOrO CTyoeHH K3H.[J.H.[J.aTa IOpH.ll.HqHHX uayK 33 

cneu.iaJihHiCTIO 12.00.10- cy.LJ.oycTpiu; npoKypaTypa Ta a.LJ.BOKaTypa 

(M. Kui'B, 2015) 

AKmyaJZbHicmb o6panoi" meMu. Po3BHTOK rpoMa,I:VIHChKoro cycniJihCTBa, iforo 

iHcnnyTiB, 3araJihHHH KOHTeKcT .n:ep)l(aBHo-npasoBHX pecpopM B YKpa'iHi y IJ,hOMY 

Hanp51MKY cnpwiHH51IOTh noTpe6y y noiiiyKy cytiacHHX .1J:l€BHX MexaH13MlB 

. . 
B11pliiieHH51 pl3HOMaHlTHOfO KOJia TIHTaHb, III.O BHHHKaiOTb B npouec1 

)I(J1TT€.1J:i51JibHOCTi cycniJihCTBa, HOrO ny6JiitiHiH Ta npHBaTHO-npaBOBiH c<!Jepax. 

O.n:HHM i3 TaKHX cycniJihH0-3Hatiyiii.HX nHTaHb e HaJie)I(He sperymosaHH51 

KOHQJJiiKTiB ( cnopiB ), III.O npHpO.lJ:HO cynpoBO.lJ:)I(YIOTb JIIO.lJ:CTBO nponJTOM ycie'i 

icTopi'i :Horo esoJIIOIJ,i'i. Tpa.n:HUiHHHH cy.n:os11:H nop51.1J:OK po3rii51.1J:Y cnopis He 

3aB)I(.lJ:l1 e ecpeKTHBHHM cnoco6oM 'ix BHpiiiieHH51, iHo.n:i cnpHtiHH51IOtiH 3arocTpeHH51 

KOHcpiiiKTy. KpiM TOfO, HI13Ka npo6JieM, III.O cynpOBO.lJ:)I(YJOTh BiTtii13H51HY CHCTeMy 
. . . 

CY.lJ:OBOfO 3aXHCTY Ha cytiaCHOMY eTam TIOJilTHtiHOfO Ta eKOHOMltiHOfO p03Bl1TKY 

Kpai'HH npHBepTaiOTb ysary .ll:O MO)I(JIHBOCTi 3anposa.n:)l(eHH51 y npaBOBY CHCTeMy Ta 

BHKOpHcTaHH51 aJihTepHaTHBHHX 3aco6is Ta MeTo.n:is BHpiiiieHH51 cnopis. Ix noiiiyK 

3.1J:iHCHIO€TbC51 3a3BHtiaH y Hai1:6iJihiii npOCTHH Ta .lJ:OCTYTIHHH cnoci6 - LI1JI51XOM 

3aTI03J11IeHH51 ecpeKTHBHHX iHCTHTyTiB, QJYHKIJ,iOHyBaHH51 51Kl1X BHnpas.n:aJIO ce6e B 

iHIIIHX Kpai'Hax. TaKHM, 30KpeMa, e iHCTHTYT Me.n:iaui'i. 

Mi)I(Hapo.n:HHH .n:ocsi.n: noKa3ye, mo Me.n:iaui51 e .n:ocTaTHhO ecpeKTHBHHM 

CTIOC060M BperyJIIOBaHH51 KOHcpiiiKTiB, 51Kl1H .1J:03BOJI51€ He JIHIIIe OTITHMaJihHO 
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B11pnnyBani rrpo6neMI1 cTopm crropy, ane i1 3HaqHo po3BaHTmKI1TI1 cynoBy 

CI1CTeMy nep)l(aBI1. 

B YKpa1Hi, onHaK, no 3arrpoBan)l(eHH51 1HCTI1TYTY Meniau:u BinHOC51ThC51 3 

rrepecTopormo, mo o6yMoBneHo HI13KOIO rrp11q11H, qiJibHe Micu:e cepen 51KI1x 
. . . 

IIOCinae BincyTHICTb HaJie)I(HOrO HOpMaTI1BHO-rrpaBOBOfO peryJIIOBaHH51, a TaKO)I( 

6paK noBip11 cycrriJihCTBa no TaKoro crroco6y BperyJIIOBaHH51 KoH<J>niKTiB. 

HenapeMHO, 6inhiiiiCTb BiTqi13H51HI1X nocninHI1KiB HaronoiiiyiOTb Ha Heo6xinHocTi 

rrorryn51p113au:i1 Meniau:i1, 3a3HaqaJOql1, mo YKpa1Ha 3Haxoni1ThC51 B yHiKanhHii1 

CI1Tyau:i1, KOJII1 rrpaKTI1Ka 3acTocyBaHH51 rrpou:enyp11 Meniau:i1, xoq i He3HaqHa, line 

IIOIIepeny HOpMaTI1BHOfO peryJIIOBaHH51. 

IJ.e CIIp11qi1H51e q11MaJII1H HayKOBI1H iHTepec no BI1BqeHH51 III11pOKOfO crreKTpy 

ITI1TaHb, ITOB'513aHI1X i3 p03BI1TKOM Meniau:i1 B YKpatHi. oiJihiiliCTb i3 HI1X CTaiOTb 

rrpenMeTOM n11cKycii:f, B 51KI1X crrepeqaJOTbC51 3 IIp11Bony noU:iJibHOCTi Ta rrepcrreKTI1B 

Meniau:i1, ocrropiOeTbC51 rrpaBo Ha icHyBaHH51 «rrpo<J>ecii1Horo» i <<Herrpo<J>ecii1Horo» 

MeniaTopa. Y U:bOMY KOHTeKCTi yBary ITp11BepTae cyrrpOTI1B 3 6oKy 10p11n11qHOl 

ToBap11CTBa. IcTopi51 po3BI1TKY U:horo iHCTI1TYTY B iHIIII1X Kpa1Hax cBinqi1Tb, mo 

3arrpoBan)l(eHH51 Meniau:i1 y cynoBy CI1CTeMy TaKI1X Kpa1H 51K ABcTpani51, 

Beni1Ko6p11TaHi51, KaHana, HoBa 3enaHni51 crrp11i1Manoc51 «B WTI1KI1» caMe 

anBoKaTCbKOIO CIIIJibHOTOIO. Einhrne Toro, pe3yJibTaTI1 oKpeMI1X 3apy6i)I(HI1X 
. . 

nocmn)l(eHb neMOHCTpyiOTb, mo WaHCI1 Ha YCIIIIIIHe noc51rHeHH51 noMOBJieHOCTI 

3a3BI1qai:J 3MeHIIIYIOTbC51 qepe3 IIp11CYTHiCTb Ta yqacTb anBOKaTiB. f1p11 U:hOMy, 

3a3HaqaeThC51, mo rrpo6neMa rron51rae y ToMy, mo anBoKaTI1 noci1Th qacTo 

IIpOTI1BJI51TbC51 Meniau:i1; rreprnorrp11q11Ha lX He6a)l(aHH51 nB051Ka: BOHI1 xoqyTh 

36epeiTI1 CBOIO MOHOIIOJiiiO Ha cynoBI1H rrpou;ec, i BOHI1 <J>iHaHCOBO 3aU:iKaBJieHi y 

BI1KOp11cTaHHI Tpan11u:ii1H11X cynoBI1X rrpou:enyp (rpoeHxei1:3eH M. Men11aU:1151 

)l(epTBbi 11 rrpaBoHapyrni1TeJI51: rrpaBOBbie 11 rrpou:enypHhie rapaHTI111. 

3Kcrrep11MeHTbl 11 3aKOHOnaTeJibCTBO B cyne6HOH rrpaKTI1Ke HeKOTOpbiX 

eBporrei1cKI1X cTpaH // BecTHI1K BOCTaHOBI1TeJihHOH IOCT11U:1111. - N2 5. - 2003. -C. 

67 -78). 
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3 ormi.[(y Ha U:e, .[(OCHTb Ba:>KJIHBO rrpoaHaJii3yBaTH ITHTaHWI IUO.[(O MO)I(JIHBOCTi, 

.n:ou:irrhHOCTi Ta oco6rrHBOCTi yT.JacTi a.n:soKaTa B rrpou:eci Me.n:iau:i'i, 5IK oco611, mo 

3.[(iHCHIO€ Ha.[(aHH5I rrpaBOBOl .[(OITOMOfl1 Ha rrpocpecii1HiH OCHOBi. 

YpaxosyiOT.JH BHKrra.n:eHe BHIUe, aKTYaJihHiCTb .n:ocrri.n:)l(eHH5I, rrpose.n:eHoro 

A. B. Biu:a:H, He BHKJIHKac )I(O.[(HHX 3arrepeT.JeHh Ta 3YMOBJIIO€TbC5I 6araTbMa 

. . .. . 
l.JHHHHKaMH: 1CHyBaHH5IM y HbOMY U:lKaBMX 3 HayKOBOl TOT.JKH 30py ITOJIO)I(eHb, 5IK1 

MO)I(YTb 6yTH BHKOpi1CTaHHi IIpi1 po3po6u:i Bi.[(ITOBi.[(HHX KOHU:erru:i:H pecpopMyBaHH5I 

oKpeMHX iHCTMTyTiB rrpasoso'i CHCTeMH YKpa'iHH; .n:oKrra.n:HHMM cpopMyJIIOBaHH5IMI1 

.[(OCJil.[()l(yBaHHX ITOH51Tb; rrpOII03HU:15IMI1, 51Kl MO)I(JIHBO BHKOpi1CTaTI1 y 

3aKOHOTBOpT.JiH .[(i5IJibHOCTi Ta rrpaKTHU:i rrpaB03aCTOCyBaHH51. 

I(iHHiCTb HayKOBOfO .[(OCJii.[()l(eHH5I ITOJI5Ifa€ y TOMY, IUO BOHO .[(03BOJI5I€ 

rrpocTe)I(HTH OC06JII1BOCTi Me.n;iaU:iHHOl rrpou:e.n:ypH, 5IKi, B CBOIO T.Jepry, 3YMOBJII010Tb 

OC06JIHBOCTi yT.JaCTi y HiM a.[(BOKaTa (5IK Me.n;iaTopa, a6o )I( 5IK rrpe.[(CTaBHHKa 

CTOpOHH); rropiBH5ITI1 3MiCT iCHYIOT.Jl1X y U:iH ccpepi HayKOBHX KaTeropiH. 3a.[(JI51 U:bOfO 

. . . . . 
.[(OCJil.[(HHU:eiO orrpaU:bOBaHO l.JHMaJiy KlJibKlCTb HayKOBMX rrpaU:b yKpatHCbKI1X Ta 

3apy6i)I(Hl1X yT.JeHHX, .[()l(eperra Mi)I(HapO.[(HOfO Ta HaU:iOHaJibHOfO 3aKOHO.[(aBCTBa. 

5£K 3a3HaT.JeHO y .[(HCepTaU:iHHOMY .[(OCJii.[()l(eHHi (C. 4-5), BOHO 3.[(iHCHIOBaJIOCb 

B paMKax TeMH KOMrrrreKCHHX HayKoBHX .n:ocrri.n:)l(eHh KH'iBCbKoro Hau:ioHarrbHoro 

yHisepcHTeTy iMeHi Tapaca lllesT.JeHKa, c cKrra.n:osoiO 3ararrhHo'i HayKoso'i TeMM 

«,ll;oKTpHHa rrpasa B rrpasosi:H cHcTeMi YKpa'iHH: TeopeTHT.JHHH i rrpaKTHT.JHHH 

acrreKTH» ( TeMa N~ 11 B<D, HOMep .n:ep)l(aBHO'i peccTpau:i'i 0 111 U0083 3 7) Ta TeMM 

Kacpe.n:pH rrpasocy.n:.n:51 KM'iBCbKoro Hau:ioHaJibHoro yHisepcHTeTy iMeHi Tapaca 

llleBT.JeHKa «Ilpo6JieMI1 p03Bl1TKY 3aKOHO.[(aBCTBa rrpo cy.[(Ol.JHHCTBO Ta cy.n:oycTpi:H 

YKpa'iHH» NQ 97165. CaMa rrocTaHOBKa i sse.n:eHH51 y HayKOBHH o6ir u:id rrpo6rreMM 

... . . 
CIIpH5I€ 11 ITO.[(aJiblliOMY .[(OCJil.[()l(eHHIO lHIIIHMH HayKOBU:5IMH. 

Hase.n:eHe .[(03BOJI51€ 3po6HTI1 BMCHOBOK, mo o6paHa .n:HcepTaHTKOIO 

A. B. Biu:a:H TeMa .n:ocrri.n:)l(eHH5I c aKTyarrbHOIO 3 orrr5I.n:y Ha Ti HayKose Ta rrpaKTHT.JHe 

3HaT.JeHH51, 3YMOBJieHe Heo6xi.n;HiCTIO OITaHyBaHH5I rrpo6JieM y ccpepi p03BHTKY B 

YKpa'iHi rrpaKTHKH Bl1KOpHcTaHH5I arrhTepHaTMBHHX 3aco6is Ta MeTo.n:is BHpiiiieHH5I 

. . . 
crropm, Ta pom a.n:soKaTypH y U:hOMY rrpou:ec1. 
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Cmynil-1b o6rpyumoBauocmi uayKoBux no.!lo:HCeHb, 6UCH06Kl6 l 

peKOMeHOaU;iii, cljJopMy.!lb06QHUX y oucepmaU;ii". Po6oTa, 3arrporrOHOBaHa 

A. B. Eiu;aii, xapaKTepH3Y€ThC~ CHCTeMHHM rri.IJ.XO.IJ.OM .IJ.O rrpe.IJ.MeTy )J,ocni.IJ.)KeHH~. 

CTpyKTypHo .IJ.HcepTau;i~ cKna)J,aE:ThC~ i3 scTyrry, Tpoox po3.IJ.inis, Hepo3pHBHO 

ITOB '~3aHHX Mi)K co6mo, BHCHOBKiB, CITHCKY BHKOpHCTaHHX )J,)Kepen Ta )J,O)J,aTKiB. 

CTpyKTypa ITOBHicno Bi)J.TIOBi)J.a€ uin~M i 3a)J,aqaM )J,OCni)J.)KeHH~ Ta )J,03BOnHna 

3)J.06ysaqu;i HayKOBOrO CTyrreHIO HaH6inhlii TIOBHO OXOTIHTH rrpe)J.MeT )J,OCni)J.)KeHH~, 

a OTIOHeHTY - npocni.IJ.KyBaTH aBTOpCbKHH TBopqHH 3a.IJ.yM, Kpame 3po3yMiTH noriKy 

Ta nocni)J.OBHiCTb (HaCTYITHiCTb) BHKOHaHOrO HayKOBOrO )J,OCfll)J,)KeHH~. 

06rpyHTOBaHiCTh ITOflO)KeHb, c<PopMynoOBaHHX y )J,HCepTau;i"i, rri)J.TBep.IJ.)KY€ThC~ 

TaKO)K KpHTHqHHM aHani30M Ha~BHHX niTepaTypHHX )J,)Kepen IOpH.IJ.HqHoro, 

MeTo)J,onoriqHoro, <Pinoco<PcoKoro cnp~MyBaHh 3 rrpo6neMaTHKH 3acTocysaHH~ 

Me)J,iau;i"i Ta a)J,BOKaTCbKO"i .IJ.i~nhHOCTi, a TaKO)K HOpM npou;ecyanhHOrO npaBa. 

CnHcoK )J,)Kepen 'MicTHTh 192 HaiiMeHyBaHH~. 

BHCOKHH cTyniHh sipori.IJ.HOCTi i HayKosoY o6rpyHTOBaHOCTi pe3ynoTaTIB 

BHKOHaHOrO )J,OCni)J,)KeHH~ 3a6e3rreqeHO TaKO)K BHKOpHCTaHH~M 
. . 

Bl)J.TIOBl)J,HHX 

HayKOBHX MeTO)J.iB - <PopManhHO-noriqHoro, )J,laneKTJ1qHoro, CTaTHCTHqHoro, 

y3arani>HeHH~, onHTysaHH~ Ta iHrnHx. KpiM Toro, cTyniHh o6rpyHTOBaHocTi 

HayKOBHX TIOflO)KeHb, BHCHOBKlB i peKOMeH)J,aiJ;iH, c<PopMynoOBaHHX y )J.HCepTau;i"i, 

BH3Haqa€TbC~ H THM, IIJ,O BOHH ITi)J.TBep.IJ.)KYIOTbC~ rnH60KHM aHani30M qJ1HHHX 

npaBOBHX HOpM, BHKOpHCTaHH~M CTaTHCTHqHHX )J,aHHX, a TaKO)K MaCHBY CY.IJ.OBOl 

npaKTHKH, 3aranoM e nepeKoHnHBHMH. Bee ue .IJ.03BOnHno .IJ.HcepTaHTUl 

ccpopMyniOBaTH p~.IJ. Ba)KflHBHX HayKOBHX TIOflO)KeHb, BHCHOBKiB Ta peKOMeH)J,aiJ;iH. 

Hase)J,eHe cBi.IJ.qHTh npo .IJ.OCTaTHiii piseHh o6i3HaHocTi .IJ.HCepTaHTKH y 

TIHTaHH~X, IIJ,O HeiO )J,OCfll)J.)KYIOThC~, Ta 3a6e3neqye Hane)KHHH p1BeHh 

o6rpyHTOBaHOCTi 3po6neHHX BHCHOBKiB. 

J(ocmoBipuicmb l H06U3Ha uayKoBux no.!lo:HCeHb, 6UCH06Kl6 l 

peKOMeHOat(iU, cljJopMy.!lb06aHUX y Oucepmat(if He BHKflHKa€ cyMHiBiB Ta rron~ra€, 

HaCaMnepe.IJ., y TOMy, IIJ,O )J,HCepTaiJ;iHHa po6oTa € KOMITneKCHHM )J,OCfli)J.)KeHH~M, B 

~KOMY CHCTeMHO npoaHani3oBaHo opraHi3au;iiiHi Ta npasosi 3aca.IJ.H yqacTi 
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a.n:BoKaTa B Me.n:iauil. ITono)KeHH~ .n:HcepTaui"i rpyHTYIOThC~ Ha o6'eKTHBHHX 

TeopeTH:qHHX .lJ:OCJil.lJ:)KeHH~X, BHCHOBKH C .ll:OCTOBipHHMH Ta 6a3yiOTbC~ Ha 

TeopeTH:qHHX cy .lJ:)KeHH~X aBTOpa. 

)J.o IIOJIO)KeHb .lJ:HCepTau;i'i, ~Kl, 6e3CIIipHO, MaiOTb eJieMeHTH HOBH3HH, 

HaJie)KaTb, 30KpeMa, TaKi pe3yJioTaTH .lJ:OCJii.D:)KeHH~: 1) BHCHOBOK rrpo Heo6xi.n:HiCTb 

3aKOHO.D:aBqoro 3aKpirrJieHH~ .n:i~JibHOCTi a.D:BOKaTa-Me.n:iaTopa ~K CaMOCTiMHOrO 

BH.ll:Y a.n:BOKaTChKOl .n:i~JihHOCTi; 2) aBTOpCbKe BH3HaqeHH~ IIOH~Tb «rrpaBOBHM 

cTaTyc a.n:BoKaTa-Me.n:laTopa» Ta «rrpocpecii1Ha 
. . . 

Bl.lJ:IIOBl.D:aJibHlCTb a.n:BoKaTa-

Me.D:laTOpa»; 3) po3p06JieHa .lJ:HCepTaHTKOIO KJiaCHcpiKaUi~ a.D:BOKaTiB-Me.n:iaTopiB; 

TOIUO. 

Bci ui HayKoBi rroJio)KeHH~ .n:HcepTauii1Horo .n:ocni.n:)KeHH~ MicT~Th eneMeHTH 

HOBH3HH i, 6e3 cyMHiBy, C rreBHHM BHeCKOM y BiTqH3H~HY IOpH.D:HqHy .ll:OKTpHHy. 

Pe3yJioTaTH .n:ocni.n:)KeHH~ MaiOTh He nmne HayKoBe, a i1: cyTo rrpaKTHqHe 

3HaqeHH~. 0.n:ep)KaHi aBTOpOM BHCHOBKH MO)KYTh 6yTH BHKOpHCTaHl y 

3aKOHOTBopqii:f .n:i~JihHOCTi, a TaKO)K y rrpaBo3acTocyBaHHi. OKpeMi rroJIO)KeHH~ 

.D:HCepTaQil MO)KYTb 6yTH BHKOpHCTaHi IIpH HaiiHCaHHi Bi.D:IIOBi.D:HHX p03.ll:lJilB 

rri.n:pyqHHKiB i HaBqaJibHHX rroci6HHKiB; IIpH BHKJia.D:aHHl HaBqaJibHHX KypclB Ta 

crreuKypciB, y HayKoBo-.n:ocni.n:Hii1 po6oTi. 

OcHOBHi rroJio)KeHH~ .n:HcepTaui'i BHCBiTneHo y 13 HayKoBHX rry6niKaui~x, 

cepe.n: ~KHX 3 - y HayKoBHX cpaxoBHX BH.D:aHH~x YKpa'iHH, 2 - y BH.D:aHH~x, 

BKJIJOqeHHX .ll:O Mi)I(HapO.D:HHX HayK MeTpHqHHX 6a3, 1 - y cpaXOBOMY BH.D:aHHi 

iH03eMHo't' .n:ep)KaBH, 7 - y 36ipHHKaX Te3 .lJ:OIIOBi.D:eM Ha HayKOBO-IIpaKTHqHHX 

KoHcpepeHui~x. 

3MiCT aBTOpecpepaTy .lJ:HCepTaQi'i Bi.D:IIOBi.n:ae 11 3MlCTY Ta BCTaHOBJieHHM 

BHMOraM. 

3ay6a:JICellllR UlrOOO 3Micmy oucepmauJi'. He 3YIIHH~JOqH:cb Ha .n:oc~rHeHH~X Ta 

II03HTHBHHX MOMeHTaX BHKOHaHOl .lJ:HCepTaUiMHOl po60TH, y UiJIOMY II03HTHBHO 

ouiHJOJOqH peueH3oBaHy rrpau10, Heo6xi.n:Ho 3BepHyTH yBary Ha oKpeMi rrpoTHpi qq51 

Ta crripHi IIOJIO)KeHH~, ~Ki, Ha HaW IIOrJI~.ll:, IIOTpe6yiOTb a6o .ll:O.D:aTKOBO'i 

apryMeHTaui'i, a6o crreuianhHHx po3'~cHeHh rri.n: qac 3aXHCTY .n:HcepTaui'i, 30KpeMa: 
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1. He,n:ocTaTHhO o6rpyHTOBaHHM i HerrepeKOHJIHBHM BH,n:aeThC~ rrpose,n:eHe 

JJ.HCepTaHTKOIO p03Me)l(yBaHH~ KaTeropii1: «ITOCepe,n:HH[(TBO» Ta «Me,n:iaui~», B 

OCHOBY ~KOfO ITOKJia,n:eHO <PaKTWIHO O,llHH KpHTepii1: - rrpo<Pecii1:HiCTb (C. 14 - 19). 

3a3Hal!HMO, ll(O eTHMOJIOri~ TepMiHy «Me,n:iaui~», JJ.O ~KOl TaKO)I( 3BepTaE:TbC5l 

aBTOp, 6epe CBOl BHTOKH 3 JiaTHHi (JiaT. mediatio) Ta B rrepeKJia,n:I 03Hallae 

rrocepe,n:HH[(TBO. CaMe TOMy, B rrepesmKHii1 6iJihrnocTi Me,n:Ia[(I~ BH3HatiaeTbC~ ~K 

ITOCepe,llHH[(TBO Ta OTOTO)I(HIOE:TbC~ 3 HHM. BapTO 3BepHyTH ysary, ll(O B 

rro,n:aJibliiOMY JJ.HCepTaHTKa JJ.OTpHMYE:TbC~ IT03H[(il, 3ri,n:HO 3 ~KOIO Me,n:Ia[(l~ 

MO)J(JIHBa Ha Herrpo<l>eciHHHX HatiaJiaX, 3a3HatiaiOtiH, ll(O B JJ.HCepTa[(iHHOMY 

JJ.OCJii,n:)J(eHHi rri,n: a,n:BOKaTOM-Me,n:iaTOpOM MaE:TbC~ Ha yBa3i a,n:BOKaT, ~KHH Ha,llae 

ITOCJiyrH y ~KOCTi Me,n:iaTopa Ha rrpocpecii1Hii1: OCHOBi, TaK i a,llBOKaTa, ~KHH Ha,n:ae 

rrocJiyrH 3 Me,n:iauiY y ~KocTi Me,n:iaTopa 6e3 crreuiaJihHOI rri,n:roTOBKH. 3a3HatieHa 

IT03H[(l~ cpaKTHl!HO Bi,n:o6pa)J(eHa H y aBTOpCbKOMY BH3HatieHHl ITOH~TT~ 

«Me,n:Ia[(l~», B ~KoMy si,n:cyTHii1 aK[(eHT Ha Ti rrpocpecii1Hy CKJia,n:osy (c. 19). To)!( 

JJ.O[(iJihHiCTb 3JJ.iHCHeHOfO aBTOpOM p03Me)J(yBaHH~ «Me,n:ia[(il» Ta «ITOCepe,n:HH[(TBa» 

. . 
y TaKOMY KOHTeKCTl e cyMHlBHOIO. 

Bo,n:Hotiac cm.u 3a3HatiHTH, mo y TaKoMy pa3I cm,n: 6yJio TaKO)J( 

IIpOaHaJii3yBaTH Ta CITiBBi,n:HeCTH ITOH~TT~ Me,n:ia[(il 3 KaTeropieiO «IIpHMHpeHH~», 

~Ki B HayKoBiH JiiTepaTypi Te)l( 3,n:e6iJihliiOfO OTOTO)I(HIOIOTbC~. 

2. Y csoeMy ,n:HcepTauii1HoMy ,n:ocJii,n:)l(eHHi A. B. EiuaH: Haso,n:HTh .uoso,n:H 

ll(O,llO Bi.llCYTHOCTi ITOTpe6H Ta rrepe,n:yMOB 3aKOHO,llaBl!OfO peryJIIOBaHH~ Me,n:ia[(il B 

YKpaYHi (c. 54). TaKHH BHCHOBOK BH,n:aeThC~ cyrrepetiJIHBHM Ta He JioritiHHM 3 TOtiKH 

30py 3MicTy HaCTYITHHX ITOJIO)J(eHh ,llHCepTa[(il, 3 OfJI~,n:y Ha TaKe. 

Y po6oTi aBTOp <l>opMyJIIOE: HH3KY 3aKOHO,n:aBtiHX IIpOII03H[(iH, 30KpeMa, ll(O,llO 

BHeceHH~ 3MiH .uo 3aKoHy YKpaYHH «Ilpo a,n:soKaTypy Ta a,n:soKaTChKY ,n:i~JihHiCTh» 3 

. . 
IIpHBOJJ.Y 3aKOHO,n:aBl!OfO BperyJIIOBaHH~ )J.l~JlbHOCTl a,n:BOKaTa-Me,n:IaTOpa ~K 

caMocTii1Horo BHJJ.Y a,n:BoKaTCbKoY ,n:i~JihHOCTi (c. 91-92), Ta KpHMiHaJihHoro 

rrpouecyaJioHoro Ko,n:eKcy YKpaYHH rnJI~XOM .uorrosHeHH~ oKpeMoiO rJiaBoiO 

«KpHMiHaJihHe rrposa,n:)l(eHH~ Ha rri,n:cTaBi Me,n:ia[(il» (C. 176). B KOHTeKCTi OCTaHHiX 
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IIpOII03HI.J;iif .ll:HCepTaHTKa HaBO.ll:HTb HH3KY apryMeHTlB Ha KOpHCTb He06Xi.ll:HOCTi 

3aKOHo.n:aBt.Ioro perymoBaHH.H Me.n:iauii' (c. 174-175). 

BapTo 3ayBa:>KHTH, mo 3aranoM rrepcrreKTHBa po3BHTKY Me.n:iauii' .HK lHCTHTYTY 

. . . 
rpoMa.ll:.HHCbKOrO CYCIIlJlbCTBa Jle)I(H:Tb He CTlJlbKH y IIJlOI.UHHl 3aKOHO.ll:aB1fOrO 

. . . . . 
perymoBaHH.H, CKlJlbKH B IIJlOrn;HHl 3plJ10CTl CYCIIlJlbCTBa, 3.ll:aTHOrO UHBlJ1130BaHOrO 

BHptl.l.lyBaTH KOHqmiKTH, piBH.H .ll:OBipH Ta B3aE:MOIIOBarH y HbOMy, iforo rrpaBOBOl 

KYJlbTypH. 

O.n:HaK B6at.IaE:TbC.H, mo .ll:Jl.H YKpai'HH, .HKiii BJlaCTHBHM HH3bKHM ptBeHb 

rrpaBOCBi.ll:OMOCTi cycrriJlbCTBa, KJllOl.JOBHM Ta He06Xi.ll:HHM MOMeHTOM .ll:Jl.H iHTerpauii' 

Ta p03BHTKY iHCTHTYTY Me.n:iauii' E: .HKpa3 CTBOpeHH.H rrpaBOBOl 6a3H. I xoqa ue B 

rreBHiif Mlpl cyrrepe1iHTb Mi)I(HapO.ll:HOMY .ll:OCBi.n:y CTaHOBJleHH.H UbOrO lHCTHTYTY, 

OCKlJlbKH B 6iJlbl.l.lOCTi Kpai'H, .n:e CbOrO.ll:Hl Me.n:taUl.H E: ecpeKTHBHHM Ta 

p03IIOBCIO.ll:)l(eHHM CIIOC060M BHpil.l.leHH.H crropiB, 3aKOHH rrpo Me.n:iaUiiO IIpHMMaJlHCb 

IIiCJl.H TpHBaJlOrO HaKOIIHl.JeHH.H rrpaKTHl.JHOrO .ll:OCBi.n:y ri 3aCTOCyBaHH.H, 3aKOHO.ll:aBqe 

peryJliOBaHH.H Me.n:iauii' CJlyryBanO 6H rreBHHM CTHMYJlOM Ta CIIOC060M 

IIOIIYJl.HpH3aUii' 'ii BHKOpHCTaHH.H. 

3aKOHO.ll:aBt.Ie BH3Hat.IeHH.H Me.n:iauii' Ha HaUlOHaJlbHOMY piBHi .l1:03BOJ1HJ10 6 

iHCTHTYUiOHaJli3yBaTH ri .HK JleriTHMHHll CIIOCi6 BperyJliOBaHH.H rrpaBOBHX CIIOpiB. 

ToMy B6at.IaE:TbC.H Heo6xi.n:HHM rrpHMH.HTT.H oKpeMoro 3aKoHo.n:aBt.Ioro aKTy, .HKHM 6H 

peryJliOBaB 3aca.n:HH1fi rroJlO)I(eHH.H Me.n:iaui'i. 

3. I1porro3HUiiO aBTopa .n:orroBHHTH KpHMiHanbHHii rrpouecyanbHHM Ko.n:eKc 

YKpai'HH rJlaBoiO 35 «KpHMiHanbHe rrpoBa.n:)l(eHH.H Ha rri.n:cTaBi Me.n:iauii'» .HK 

Hai1:6iJlbl.l.l B.ll:aJlHM .ll:Jl.H YKpai'HH, Ha i"i .n:yMKy, BapiaHT 3aKpirrJleHH.H Me.n:iauii' y 

KpHMlHaJlbHHX crrpaBaX, BBa)l(aE:MO rrepe.n:t.IaCHOIO. 

BBa)l(aeMo, mo crreplliY cm.n: KOHuerrryanhHO BH3HalfHTHCb 13 rrpHpo.n:oiO 

Me.n:iauii': BOHa IIOBHHHa CTaTH t.IaCTHHOIO Tpa.n:HUiMHOrO IIpOBa.ll:)l(eHH.H lfH 

aJlhTepHaTHBOIO iioMY? U.e rroTpe6ye Bi.n:rroBi.n:i Ha HH3KY Ba)I(JlHBHX 3aiiHTaHb, 

HarrpHKJla.ll:, .HK iHCTHTYT Me.n:iauii' CIIiBBi.ll:HOCHTbC.H 3 rrpHHUHIIaMH KpHMiHaJlbHOrO 

rrpoBa.n:)l(eHH.H? Ha Bi.n:MiHy Bi.n: cpopMaJli3oBaHoro KpHMiHaJlhHoro rrpouecy Me.n:iaui.H 
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IIOTpe6y€ Bi.l(KpHTOfO i He06Me)J(eHOfO CIIiJIKyBaHH51, KOMyHiKaU:i'i, BapiaTHBHOCTi y 

IIOrnyKy pirneHb ... Y HayKoBiH JiiTepaTypi HaBe,l(eHO qHMaJIO .l(OBO.l(iB Ha KOpHCTh 

.nmpepeHIJ.iau:i'i Me.niau:i'i Ta cy.noqHHCTBa, OKpecrreHo IIepesarH 'ix icHyBaHH51 51K 

aJihTepHaTHBHHX IIpou:e.nyp. Ha )J(aJih, y .nHcepTau:i'i 'ix orrr51.n Ta aHaJii3 si.ncyTHiH:. 

4. 51K B6aqa€TbC51 3i 3MlCTY .l(HCepTau:i'i, y po3.nirri 3 A. B. oiu:aH: p03KpHBa€ 

OC06JIHBOCTi yqacTi a,l(BOKaTa B Me.niau:ii' y U:HBiJihHHX Ta fOCIIO.l(apCbKHX IIpaBOBHX 

ciiopax, a TaKO)J( y KpHMiHaJihHHX IIposa.n)J(eHH51X. KaTeropi51 ciiopiB, mo 

Bi)l;HOC51ThC51 ):(0 ccpepH a.nMiHiCTPaTHBHOl IOCTHU:i'i, 3aJIHlliHJiaCb II03a ysarOIO 

)l;HCepTaHTKH. 51Klll,O aBTOp .l(OTpHMY€ThC51 II03HU:i'i IIpO HeMO)J(JIHBiCTh Me.n;iau:i'i y U:iH 

KaTeropi'i ciiopiB, crri.n; 6yrro IIpo u:e 3aysa)J(HTH. 

Pa30M 3 THM, Harni KpHTHqHi 3aysa)J(eHH51 HOC51Th .nHcKyciH:HHH xapaKTep i He 

Bi.l(HOC51ThC51 )l;O OCHOBHHX, KOHU:eiiTyaJibHHX IIOJIO)J(eHh .l(HCepTaU:i'i, TaKHM qHHOM 

He BIIJIHBaiOqH Ha 3araJibHY II03HTHBHY OU:iHKY )l;HCepTaU:iHHOfO )l;OCJii)l;)J(eHH51. 

BucH060K U(OOO 6iOno6iOHocmi oucepmau,ii' 6CmaH06JleHUM 6UM02aM. 

ITi.n;cyMoByiOqH BHKrra.neHe, cm.n; 3a3HaqHTH, mo TeMa .n;HcepTau:i'i aKTyarrhHa, 

ccpopMyJihOBaHi aBTOpOM BHCHOBKH 1 peKOMeH)l;aU:ll € )l;OCTaTHhO 

apryMeHTOBaHHMH, xapaKTepH3YIOTbC51 HayKOBOIO HOBH3HOIO 1 MaiOTh He JIHllie 

TeopeTHqHe, a H IIpaKTHqHe 3HaqeHH51. 

TaKHM qHHOM, peu:eH30BaHa .n;HcepTaU:i51 € KBarricpiKoBaHoiO HayKoBoiO 

IIpau:eiO, mo M1CTHTh pe3yrrbTaTH IIpose.n;eHHX aBTopoM .n;ocrri.n;)J(eHh. HeiO 

OTpHMaHO HOBi HayKOBO o6rpyHTOBaHi pe3yJihTaTH, 51Ki B CYKYIIHOCTi p03B '513YIOTh 

KOHKpeTHe HayKOBe 3aB.l(aHH51, lll,O Ma€ lCTOTHe 3HaqeHH51 )l;JI51 p03BHTKY 

BiTqH3H51HOl HayKH, Ta IIOJI51ra€ y KOMIIJieKCHiH po3po6u:i opraHi3aU:iHHO-IIpaBOBHX 

3aca.n; yqacTi a.n;BOKaTa B Me.niau:i'i, lll,O BH3HaqaiOTh cpyHKU:iOHyBaHH51 Ta IIO)l;aJihlliHH 

po3BHTOK Me.n;iau:i'i B IIpasosiH: CHCTeMi YKpa'iHH. 

y IIi.n;cyMKY crri.n 3a3Haql1Tl1, lll,O )l;l1CepTaU:i51 A. B. oiu:aH: «0praHi3aU:iHHO

IIpaBoBi 3aca.n;H yqacTi a.n;BoKaTa B Me.niau:i'i» si.n;IIosi.na€ BHMoraM II. II. 9, 11 

IJop5I.n;Ky IIpHcy.n;)J(eHH51 HayKOBHX CTyiieHiB i IIp11CBO€HH51 sqeHOfO 3BaHH51 
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cTaprnoro HayKosoro crrispo6iTHHKa, 3aTBep.n::>KeHoro ITocTaHOBOIO Ka6iHeTy 

MiHicTpiB YKpa'iHH N!! 567 si.u 24 JIHIIH~ 2013 poKy, a Ti aBTop, AHHa 

BoJIO.UHMHpiBHa Eiu:aM: Ha ocHoBi rry6JiiqHoro 3aXHCTY 3acJiyrosyc rrpHcy.n::JKeHH~ 'iH 

HayKOBOfO CTyrreH~ KaH.[{H.[{aTa IOpi1JJ:l1qHJ1X HayK 3a crreu:iaJibHiCTIO 12.00.10 -

cy.uoycTpiM:; rrpoKypaTypa Ta a.usoKaTypa. 

O<J>iuiuuuu onoueuT: 

HayKoBHH KOHCYJihTaHT 

Bi.U.UiJiy HOpMaTHBHO-IIpaBOBOl po60TI1 

HayKOBO-eKcrrepTHOfO yrrpaBJllHH~ 

BHIIJ,oro crreu:ia.Jii3oBaHoro cy.uy YKpa'iHH . . . 
3 p03fJI~.UY U:HBlJibHHX 1 KpHMIHaJihHHX crrpa 

KaH.[{H.[{aT IOpH.UHqHHX HayK, JJ:OU:eHT 0. 3. XoTHHChKa-Hop 
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