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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. — Харківський національний університет 

внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти та 

науки України — Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу правових засад застосування медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів. Аргументовано, що з появою 

оновленої категорії «публічно-владні управлінські функції» відбулося 

перезавантаження змісту відносин на рівні «держава ‒ громадянин», 

спричинивши перехід на нову сходинку взаємовідносин, де реалізація прав, 

свобод та інтересів громадян забезпечується обслуговувальним характером 

функціонування апарату держави та який позначився появою двостороннього 

впливу сторін у публічно-правових відносинах. 

Доведено, що дискреційні повноваження мають використовуватися 

задля найширшого забезпечення прав людини та громадянина. Наявна 

законодавча варіативність у повноваженнях державного службовця є 

сприятливим чинником для застосування медіації, оскільки можливість 

вибору того чи іншого варіанту рішення сприяє досягненню компромісу, 

більш якісному врахуванню і об’єктивних обставин, і суб’єктивних точок 

зору сторін. Тому дискреційні повноваження мають перетворитися з 

корупційних ризиків на один із перспективних засобів повноцінного 

забезпечення прав громадян. 

Сформульовано авторську дефініцію поняття «медіабельність 

публічно-правових спорів» як сукупність властивостей спору, за обов’язкової 



 3 

наявності яких за взаємною згодою сторін є імовірність його врегулювання за 

допомогою процедури медіації. Розроблено критерії або властивості 

медіабельності публічно-правових спорів.  

Визначено, що медіація як спосіб вирішення публічно-правових спорів 

‒ це організована медіатором гнучка, структурована, конфіденційна 

процедура, побудована на засадах добровільності, рівності та 

співробітництва, у рамках якої сторони намагаються дійти консенсусу задля 

ліквідації публічно-правового спору. 

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, а також можливістю досягнути примирення на будь-якій 

стадії судового процесу, 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, беручи до 

уваги положення ч. 4 ст. 124 Конституції України та ст. 17 КАС України, 

сторони публічно-правового спору мають змогу його уладнати з 

використанням: I. Позасудової медіації; ІІ. Досудової медіації: шляхом 

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, запропоновано єдиним суб’єктом здійснення медіації 

як способу вирішення публічно-правових спорів вважати медіатора.  
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Запропоновано 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. 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 певні етапи. Розкривається правова природа 

медіаційної угоди. 

Сформульовано шляхи вдосконалення правових засад медіації як 

способу вирішення публічно-правового спору. 

Ключові слова: публічно-правовий спір, вирішення, правові засади, 

медіація, критерії медіабельності, медіатор, суб’єкт владних повноважень, 

процедури медіації, медіаційна угода, кімнати медіації, удосконалення. 

 

 

SUMMARY 

Bortnikova A. G. Legal bases for the use of mediation as a way of 

resolving public-legal 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. — Kharkiv 

National University of Internal Affairs Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine — 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Бортнікова А. Г. Систематизація наукових поглядів щодо сутності 

поняття публічно-правові відносини // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2015. Вип. 14. Т. 1. С. 97–99. 



 7 

2. Бортникова А. Г. Медиация как механизм взаимодействия 

государства и гражданского общества в условиях глобализации // Lagea si 

viata. 2015. Noviembrie. С. 32–35. 

3. Бортнікова А. Г. Щодо правового статусу медіатора // Порівняльне 

аналітичне право. 2015. Вип. 4. С. 219–222. URL: 

http://www.pap.in.ua/4_2015/68.pdf. 

4. Бортнікова А. Г. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина 

через їх вираження у публічному інтересі шляхом налагодження 

партнерських відносин держави з громадянським суспільством // Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 5. С. 143–147. 

5. Бортнікова А. Г. Порівняльний аналіз правових засад діючого та 

проекту Кодексу адміністративного судочинства України для застосування 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів  // Порівняльне 

аналітичне право. 2017. Вип. 2. С. 112–116. URL: 

http://www.pap.in.ua/2_2017/31.pdf. 

6. Бортнікова А. Г. Вимоги, що висуваються до медіатора, який 

займається вирішенням публічно-правових спорів // Науково-виробничий 

журнал «Держава і регіони». Сер. Право. 2017. № 3 (57). С. 19–24. 

7. Bortnikova А. Criteria for the mediatability of a public-law dispute // 

Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 6. P. 29–34. 

8. Бортнікова А. Г. Медіаційна угода, укладена за результатами 

вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації // 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Вип. 6. Т. 2. С. 77–80. 

9. Бортнікова А. Г. Запровадження адміністративного менеджменту як 

одного із напрямків реформування державної служби України // Особенности 

адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству 

Европейского союза: сборник тезисов материалов Международной научно-

практической конференции (г. Кишинев, 27–28 марта 2015 г.) / орг. ком.: 

Бужор В. [и др.]. Кишинев: Tipogr. «Cetatea de Sus», 2015. С. 105–108. 

 

http://www.pap.in.ua/4_2015/68.pdf
http://www.pap.in.ua/2_2017/31.pdf


 8 

10. Бортнікова А. Г. Співпраця громадянського суспільства з 

державою як фактор зміни доктрини адміністративного права // Пріоритетні 

напрямки модернізації системи права України: збірник матеріалів науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 23–24 грудня 2016 р.). Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2016. С. 147–150. 

11. Бортнікова А. Г. Взаємопроникнення приватного та публічного 

права як ознака публічних правовідносин // Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах системних реформ: збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 23–24 грудня 2016 р.): у 2-х 

частинах. Херсон: Вдавничий дім «Гельветика», 2016. Ч. 2. С. 52–54. 

12. Бортнікова А. Г. Щодо дискреційних повноважень суб’єкта 

владних повноважень в умовах української правової дійсності // International 

scientific-practical development of legal regulation in Europe: experience of 

Poland and Ukraine: conference proceedings (Sandomierz, January 27–28, 2017). 

Sandomierz, 2017. P. 133–136. 

13. Бортнікова А. Г. Запровадження кімнат медіації у суді для 

вирішення публічно-правових спорів // Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Запоріжжя, 25–26 серпня 2017 р.). Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 72–76. 

14. Бортнікова А. Г. Особливості принципів рівності та 

співробітництва під час застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору // Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 2–3 

червня 2017 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 85–89. 

15. Бортнікова А. Г. Нове визначення поняття «публічно-правового 

спору» у світлі чинності нової редакції КАС України // Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя: Запорізька 



 9 

міська громадська організація «Істина», 2018. С. 74–77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ЗМІСТ 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………...11 

ВСТУП……………………………………………………………………12  

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІАЦІЇ ЯК 

СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ………….21  

1.1. Сутність та особливості публічно-правових спорів…………………….21  

1.2. Види та критерії медіабельності публічно-правових спорів…………...37 

1.3. Поняття та принципи застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів………………………………………………..54 

1.4. Нормативні засади застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів………………………………………………..79 

Висновок до розділу 1…………………………………………………...104 

 

РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ…………………………………………110 

2.1. Правовий статус медіатора та сторін медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів………………………………………………110 

2.2. Порядок здійснення медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів: 

2.2.1 Підготовча стадія…………………………………………………133 

2.2.2 Стадія медіаційних перемовин…………………………………..139 

2.3  Медіаційна угода: особливості укладення та виконання……………….147 

Висновок до розділу 2…………………………………………………...167 

 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК 

СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ………...172 

3.1. Перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду застосування 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів…………...172   

3.2. Шляхи вдосконалення правового регулювання медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів………………………………….186 

Висновок до розділу 3…………………………………………………...200 

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….204  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….210 

ДОДАТКИ……………………………………………………………….244 



 11 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

АВС – альтернативне вирішення спору 

КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України 

ЦК України – Цивільний кодекс України 

Постанова Пленуму ВАС України ‒ постанова Пленуму Вищого 

адміністративного суду України  

ЄС  –  Європейський Союз 

ВР України  –  Верховна Ради України  

ДФС України  – Державна фіскальна служба України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ВСТУП 

 

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 
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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, 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 
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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. 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 
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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; 

–  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 
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(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 

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-
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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 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ 

ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

 

1.1 Сутність та особливості публічно-правого спору 

 

 

Головною ознакою правової держави є гарантованість суб’єктивних 

прав осіб, що перебувають під її юрисдикцією, від порушень з боку органів 

публічної влади [54, c. 216]. Перехід до нової моделі відносин між державою 

і громадянином, що передбачає пріоритет приватних інтересів над 

публічними, об’єктивно призводить до конфліктів [142, c. 5]. Саме тому 

публічно-правовий спір є однією із найважливіших категорій, яка визначає 

гарантії прав особистості в її взаєминах з державою [194, c. 111]. 

Загалом у літературі часто поняття «конфлікт» співвідносять з 

поняттям «спір». Єдиної позиції щодо тотожності або відмінності означених 

категорій у науковій доктрині не сформовано. Не заглиблюючись у це 

питання, ретельно досліджене в юридичній літературі, доцільно зазначити 

таке.  

Етимологічне значення терміна «конфлікт» походить від латинського 

слова «conflictus», що в точному перекладі означає «зіткнення», «суперечка», 

а в довільному – «протидія», «протиборство». Учені визначають сутність 

категорії «конфлікт» як зіткнення і протиборство суспільних суб’єктів з 

метою реалізації своїх суперечливих намірів, досягнення своїх цілей та 

забезпечення власних інтересів [34, c. 15]. Водночас «спір» тлумачать як: 1) 

словесне змагання, обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в 

якому кожна зі сторін відстоює свою думку, свою правоту; 2) взаємне 

претендування на володіння чим-небудь, що вирішується судом [26, c. 241]. 
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Беручи до уваги предмет дисертаційної праці, варто зазначити, що в 

проектах закону України «Про медіацію» вживаються обидва терміни. У 

прийнятому в першому читанні проекті № 3665 від 17 грудня 2015 року 

використано термін «спір», під яким розуміють будь-який конфлікт, 

протистояння або конфліктну ситуацію, що потребує вирішення. При тому, 

що в самому тексті законопроекту для позначення сфери застосування 

медіації вжито одночасно обидва терміни (ч. 1 ст. 3 медіація може 

застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах)), а для визначення поняття 

«медіація» застосовується лише термін «спір» (п. 1 ч. 1 ст. 2 медіація – 

альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів). Альтернативний 

законопроект використовує синонімічний ряд: конфлікт (спір) – 

протистояння двох або більше осіб з приводу істотно значущих для них 

суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, інтересів або цінностей. 

Аналіз інших законопроектів про медіацію показав, що в 

законопроектах, які вносилися народним депутатом України С. В. Ківаловим, 

використано термін «конфлікт» (№ 10301-1 від 19 квітня 2012 року, № 2425а-

1 від 3 липня 2013 року, № 2480-1 від 9 квітня 2015 року), а в проектах, 

внесених А. І. Шкрум, – «спір» (№ 2480 від 27 березня 2015 року).  

І лише проект закону України «Про медіацію» № 2425а від 26 червня 

2013 року розділяв ці поняття, відповідно до якого конфлікт – це розбіжності, 

протилежність інтересів сторін, відмінна позиція двох або більше суб’єктів 

правовідносин, унаслідок чого одній зі сторін чи обом сторонам може бути 

завдана моральна та/або матеріальна шкода; а спір – це конфлікт, переданий 

на розгляд органу, уповноваженому законом. 

З наведеного вбачається, що конфлікт є більш широким поняттям, 

оскільки передбачає зіткнення інтересів сторін, які не завжди можуть бути 

пов’язані з порушенням прав та інтересів сторін, тоді як спір – це відносини, 

в яких перебувають сторони у зв’язку з порушенням, невизнанням їх прав чи 

вчинення дій, спрямованих на таке порушення. Конфлікт без вчасного його 

врегулювання переростає у спір. 
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У наукових джерелах можна віднайти чотири підходи (концепції) до 

розуміння правового спору: процесуальний, матеріальний, дуалістичний і 

конфліктний. Згідно з процесуальним підходом правовий спір виникає 

виключно після звернення одного із суб’єктів спору до суду і є суто 

процесуальним явищем. Інші конфлікти, що існують поза юрисдикційним 

провадженням, не можуть визнаватись правовим спором, оскільки немає 

юридичних фактів, які спричиняли б виникнення правового спору. 

Матеріальний підхід значно ширший і заснований на позиції, що правовий 

спір – це певний вид матеріальних охоронних правовідносин між його 

суб’єктами, які виникають у зв’язку з протидією суб’єктів права в процесі 

реалізації своїх прав, свобод, інтересів. Правовий спір може бути 

врегульований у судовому та позасудовому порядку [54, c. 219]. З позиції 

дуалістичного підходу правовий спір – це одночасне правове явище двох 

видів правовідносин: регулятивних, з яких він виник, і процесуальних, що 

виникають у зв’язку зі зверненням до суду [220, c. 55]. Конфліктний підхід 

розглядає юридичний конфлікт як зовнішній вияв суперечностей, що 

виникли у правових відносинах та які за наявності відповідних юридичних 

фактів набувають форми правового спору. При тому, що юридичний 

конфлікт є одним із видів соціального конфлікту [220, c. 55-59]. 

Н. Є. Хлібороб виділяє два основні підходи до співвідношення понять 

«конфлікт» і «спір»: 1) конфлікт є однією зі стадій розвитку спору – 

виходячи з етимологічного значення понять, будь-який конфлікт виникає зі 

спору, але не кожен спір переростає в конфліктне протистояння сторін; 2) 

правовий спір виникає у зв’язку з вирішенням юридичного конфлікту 

правовими засобами. Юридичний конфлікт може об’єктивуватись у формі 

правового спору або правопорушення. Тобто правопорушення і правовий 

спір є двома видами юридичного конфлікту [220, c. 59-61]. 

Акцентуємо, що саме другий підхід науковці використовують як 

теоретико-правову основу для дослідження проблематики конфліктів у 

публічно-правових відносинах. Так, Д. В. Лученко зауважує, що зовнішнім 
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проявом юридичного конфлікту є правовий спір та правопорушення [109, c. 

148], О. Б. Зеленцовим на цій основі була розроблена теорія адміністративно-

правового спору [75, c. 11]. 

В. Б. Авер’янов наголошує, що виникнення публічно-правового спору є 

відповідною правовою реакцією на конфліктну ситуацію, яка відображає 

сутність об’єктивних і суб’єктивних суперечностей, що склалися і 

виявляються у протистоянні сторін; це така ситуація, коли сторона правових 

відносин, які виникли у сфері виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, досягаючи поставленої мети, допускає вторгнення в 

реалізацію суб’єктивних прав іншої сторони або створює умови, за яких стає 

неможливою реалізація таких прав. Водночас факт існування конфліктної 

ситуації сам собою не породжує публічно-правовий спір, він виникає лише 

тоді, коли одна зі сторін вирішує просити допомоги і втручання третьої 

сторони у розв’язанні спору. Особа може звернутись і до суду, і до 

альтернативних способів вирішення конфліктів. Публічно-правовий спір 

виникає лише після вчинення юридично значущих дій, які спрямовані на 

вирішення конфліктної ситуації, що виникла в конкретних матеріальних 

правовідносинах [220, c. 62-63; 187, с. 124; 54, с. 219-220]. 

На думку Г. Й. Ткач, адміністративно-правовий конфлікт переростає в 

адміністративно-правовий спір тоді, коли громадянин (юридична особа) 

усвідомлює, що зовнішня поведінка суб’єкта владних повноважень, виражена 

у правових актах, інших владних діях або в бездіяльності, спрямована проти 

нього, створює перешкоди задоволенню законних прав та інтересів. Таке 

усвідомлення спонукає особу подати офіційне звернення (адміністративний 

позов) до адміністративного суду, який уповноважений вирішити такий спір, 

втрутитись у протистояння правових позицій. Отже, правовий спір є формою 

юридичного конфлікту [187, c. 124].  

Наприклад, Д. В. Лученко наголошує на тому, що «виникнення 

адміністративно-правового спору не варто пов’язувати з порушенням справи 

за зверненням суб’єкта адміністративно-правових відносин до органу, 
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уповноваженого вирішувати вказані спори. Інший підхід утворював би 

логічну пастку ‒ ми мали б визнати, що скаржник звертається до 

компетентного органу задля вирішення адміністративно-правового спору, 

якого ще не існує. Таке бачення відтворене і в п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України – 

адміністративна справа розуміється як переданий на вирішення 

адміністративного суду публічно-правовий спір. Відповідно, спір існує і до 

порушення адміністративної справи» [109, c. 153]. 

Загалом правовий спір завжди асоціювався з негативним явищем, 

пов’язаним із правопорушенням або перешкодою в реалізації права, що 

призвело до заперечення в радянські часи існування адміністративно-

правового спору як виду публічно-правового спору. Натомість сьогодні 

правовий спір розглядається як закономірне явище для демократичного 

суспільства, засіб захисту порушених прав, свобод та інтересів [54, c. 218]. 

Незважаючи на позитивні зрушення, на сьогодні негативними факторами, які 

стримують розвиток досліджень сутності публічно-правого спору, є 

несприйняття представниками української правової науки поняття 

«публічний» [54, c. 123, 218]. 

До теперішнього часу в КАС України було відсутнє визначення 

публічно-правового спору, однак через цю категорію давалося визначення 

поняття «справа адміністративної юрисдикції», аналіз якого давав змогу 

виокремити ознаки публічно-правового спору. 

Аналіз спеціальних джерел переконує, існує багато наукових дефініцій 

«публічно-правовий спір»[ 54 , c. 128, 208; 187, c. 126; 220, c. 187; 136, c. 

101], але всі вони здебільшого зводяться до переліку ознак, які 

виокремлюються з поняття «справа адміністративної юрисдикції».  

Згідно з КАС України до публічно-правового спору належить спір, у 

якому: 1) хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські 

функції, для виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із 

виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або 2) 

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на основі законодавства, 
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яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта 

владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням 

такою стороною зазначених послуг; або 3) хоча б одна сторона є суб’єктом 

виборчого процесу або процесу референдуму, і спір виник у зв’язку із 

порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень 

або іншої особи. 

Наведене визначення переконує, що реформування зазнали функції, які 

має здійснювати суб’єкт владних повноважень, щоб спір визнавався 

публічно-правовим. Зміни впровадили новітню характеристику функцій 

суб’єкта владних повноважень ‒ публічно-владні управлінські. У 

словосполученні з’явилося нове слово «публічні», яке демонструє 

спрямованість діяльності держави саме на забезпечення прав, свобод та 

інтересів громадян.  

Доцільно звернути увагу, що попереднє бачення владних 

управлінських функцій не одностайне. Більшість праць, у яких розкрито 

сутність цих функцій, пов’язані із дослідженням поняття «суб’єкт владних 

повноважень». Відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України (далі ‒ постанова Пленуму ВАС України) «Про окремі питання 

юрисдикції адміністративних судів» № 8 від 20 травня 2013 року для цілей і 

завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію 

необхідно розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з 

виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань 

[150]. 

Владні управлінські функції мають вузьке та широке значення. 

Розробники редакції КАС України, чинної до 2017 року, а також вчені 

О. А. Банчук, В. М. Бевзенко, І. Б. Коліюшко, Р. О. Куйбіда, Є. О. Яковенко 

використали вузьке значення, згідно з яким владними управлінськими 

функціями, що здійснюються на основі законодавства, зокрема й на 

виконання делегованих повноважень, визнаються будь-які владні 

повноваження у рамках діяльності держави чи місцевого самоврядування, що 



 27 

не належать до законодавчих повноважень і повноважень здійснювати 

правосуддя. М. Є. Вільгушинський влучно зауважив: «це категорія, 

розроблена фактично лише для потреб практики здійснення 

адміністративного судочинства, що, як відомо, обмежене сферою публічного 

управління. У такому розумінні владні повноваження є, за великим 

рахунком, синонімом категорії «управлінські повноваження» [31, с. 12]. 

Що ж до владних повноважень у широкому розумінні, то до їхнього 

кола відповідно мають бути зараховані «управлінські повноваження» і 

повноваження, які реалізуються іншими суб’єктами публічної влади 

(владними повноваженнями парламенту є повноваження приймати закони, а 

судом – здійснювати правосуддя). 

Вивчення праць М. Й. Вільгушинського переконало, що він під 

владними повноваженнями бачив «засновані на нормах публічного права 

можливості суб’єктів публічної влади (суб’єктів владних повноважень) 

видавати юридичні акти та вчиняти дії, спрямовані на забезпечення реалізації 

публічного інтересу [31, с. 12].  

Доцільно акцентувати увагу й на праці Г. Й. Ткач, у якій розкрито 

сутнісні ознаки владних повноважень і визначено поняття «суб’єкт владних 

повноважень», принагідно зауважимо, що викладене зазнало нищівної 

критики від М. Й. Вільгушинського [207, c. 103-104]. За твердженням 

науковця, по-перше, говорити про прописану Г. Й. Ткач притаманність 

владним відносинам імперативних начал неможливо, оскільки на 

сьогоднішньому етапі розвитку адміністративного права влада не зводиться 

тільки до примусу (підкорення, імперативних вимог), бо він виступає 

потенційно можливим способом впливу суб’єкта влади на її об’єкт. До того ж 

влада дедалі більше трансформується в засіб соціального служіння, який не 

може бути за своєю сутністю примусовим. По-друге, владні повноваження 

реалізуються не лише у сфері управління [31, с. 11]. 

Сьогодні, на думку М. В. Джафорової, проблема сутності владних 

управлінських функцій пов’язана із з’ясуванням ролі та місця управління в 
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діяльності органів публічної адміністрації, переглядом сутності державного 

управління, перезавантаженням змісту відносин на рівні «держава-

громадянин» [45, с. 31]. 

Найбільш вдалою та наближеною до теперішньої течії розвитку 

доктрини адміністративного права України є наукова позиція Н. Є. Хлібороб 

щодо перегляду визначення суб’єкта владних повноважень, закріпленого в 

редакції КАС України, яка втратила чинність 15 грудня 2017 року, в частині 

«здійснення ним владних управлінських функцій» на юридичну формулу, 

побудовану на основі категорій «публічна адміністрація», «діяльність 

публічної адміністрації». Пояснюється це тим, що застосування поняття 

«владні управлінські функції» як ознаки суб’єкта владних повноважень 

зумовлює посилення радянського стереотипу про сутність публічно-правових 

відносин як відносин «влади-підпорядкування». А у зв’язку з тим, що 

адміністративне право стало на шлях розвитку сервісної держави, то органи 

публічної адміністрації мають служити правам, свободам та інтересам 

громадян [219, c. 190-192]. 

Як зазначає В. П. Тимощук, «прерогативність терміна «адміністрація» 

зумовлена точнішим ідеологічним визначенням спрямованості діяльності 

влади на «служіння», «обслуговування» кожної окремої людини та 

суспільства загалом. Також прикметник «адміністративний» знімає смислове 

навантаження щодо «управлінського» характеру діяльності органів 

виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування та інших 

уповноважених суб’єктів» [203, с. 9, 17]. 

У такий спосіб, незважаючи на наукові рекомендації, розробники нової 

редакції КАС України пішли досі не баченим шляхом, але і в ньому можна 

простежити відлуння сформованої В. Б. Авер’яновим [1] дихотомії предмета 

адміністративного права, яка передбачає відокремлення у предметі 

адміністративного права владних (управлінський) і невладних (публічно-

сервісних) правовідносин.  

До позитивних моментів слід віднести й появу оновленої категорії 
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«публічно-владні управлінські функції», яке обіцяє перехід на нову сходинку 

взаємовідносин «держава-громадянин».  

Саме поняття «публічний» (від лат. publicus – «суспільний, народний») 

означає, що він, по-перше, відбувається в присутності публіки, людей; 

прилюдний; по-друге, призначений для широкого відвідування, 

користування, громадський [190, c. 383]. 

З додаванням слова «публічні» закріплюється спрямованість діяльності 

держави на задоволення публічного інтересу. Спостерігається перехід до 

обслуговувального характеру функціонування апарату держави. Розміщення 

спочатку слова «публічні» говорить про основоположне значення в державі 

забезпеченості прав, свобод та інтересів громадян. Саме реалізація прав, 

свобод та інтересів громадян є фундаментом, від якого державні органи 

відштовхуються у своїй роботі, незважаючи на присутність імперативних 

начал [18, c. 76]. 

З огляду на це вкрай важливо поділити думку В. В. Галунько про те, що 

переломним моментом для світової спільноти в розумінні того, що є 

публічним інтересом, стало прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 

«Загальної декларації прав людини» від 10 грудня 1948 року та «Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод» від 4 листопада 1953 року 

[27, c. 179-180]. 

Якщо виходити з того, що головною підвалиною демократичного 

режиму є основні права і свободи людини, то доречними будуть висновки, 

зроблені вченими під час дослідження природних прав: 1) будь-який орган 

державної влади обмежений цими правами; 2) кожна особа має певну сферу 

індивідуальної автономії, куди не може втручатись державна влада, навіть 

виданням і застосуванням правових актів; 3) кожна особа при порушенні 

фундаментальних прав може пред’явити юридичні позови до держави, 

незалежно від чинного «конкретизуючого» законодавства [227, c.16–17]. 

Як зазначає В. В. Галунько [27, c. 181], публічний інтерес – це важливі 

для значної кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до 
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законодавчо встановленої компетенції забезпечуються публічною 

адміністрацією. Ю. А. Тихомиров доходить висновку, що публічний інтерес 

‒ це визнаний державою і забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, 

задоволення якого є умовою і гарантією її існування й розвитку [206, c. 55]. 

Важливо зазначити, що в теорії точаться дискусії, що начебто 

публічний інтерес пов’язується з державним і суспільним інтересом. Деякі 

науковці (Р. Е. Гукасян, В. Ф. Яковлєв) вважають усі суспільні інтереси 

публічними, інші ‒ визначають межі між ними. Наприклад, С. А. Сосна 

вважає, що суспільний інтерес є передумовою публічного і погоджується з 

тим, що в публічний він переростає тільки після його врегулювання правом 

[196, c. 19]. В. В. Рачинський розглядає суспільний інтерес як засіб для 

подолання деструктивного потенціалу суперечливих приватних інтересів. 

«Для того щоб окремі індивіди, реалізуючи свої приватні інтереси, 

елементарно не знищили один одного, з’являються особливі «надінтереси» ‒ 

інтереси, у реалізації яких кожен індивідуально зацікавлений найменше (або 

не зацікавлений загалом) і реалізація яких може відбуватися навіть всупереч і 

на шкоду інтересам окремих індивідів, але водночас реалізація цих 

«надінтересів» є метою збереження як усього соціуму, так і, зрештою, 

реалізації інтересів кожного з його індивідів. Існування цих інтересів 

зумовлено існуванням самого суспільства як цілісної системи» [169, c. 38]. 

Отримавши закріплення в праві, суспільний інтерес стає публічним [169, c. 

42]. 

Що стосується співвідношення державних і суспільних інтересів, то 

доречною є думка Н. М. Вагіної відносно того, що держава завжди є 

виразником суспільних інтересів, тому що вона є суспільством, 

організованим особливим чином. Автор вважає, що протиріччя можуть 

виникати тільки між суспільними (державним) інтересами й інтересами 

конкретних державних службовців, оскільки фізичним втіленням державного 

органу завжди є державні службовці, тобто люди, носії індивідуальних, 

приватних інтересів. Отже, у державного органу не може бути особистого 
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інтересу, він лише елемент держави, який був створений волею народу, а 

тому й виражає інтереси народу [28, c. 135]. 

Зважаючи на зазначене й припускаючи можливість застосування 

договірної теорії виникнення держави, ймовірним є те, що держава виникла в 

результаті договору між людьми. Тобто люди визнали неможливість 

самостійного врегулювання відносин між собою і дійшли висновку, що 

найліпшим варіантом розв’язання цієї дилеми буде самообмеження своїх 

прав шляхом передачі частини їх якійсь субстанції, у нашому випадку – 

державі, яка візьме на себе обов’язок прийняти ці права та створити надійний 

механізм урегулювання суспільних відносини між людьми. З огляду на те, 

що люди самі створили цю субстанцію, то вона, відповідно, підкоряється їм. 

Особливість такої субстанції полягає в тому, що вона підкорена не одній 

людині, а всім відразу, а тому на неї покладено відповідальність 

урегулювання суспільних відносин на користь усіх.  

Тому держава виражає інтереси всього суспільства, тобто вона є 

виразником публічних інтересів. Оскільки держава, відповідно до згаданої 

теорії, ‒ це лише субстанція, створена для розв’язання протиріч у суспільстві, 

і до того ж не міфічне утворення, а конкретні державні органи, у яких 

працюють громадяни, яким суспільство довірило владу, тому ніякого 

державного інтересу не повинно бути – тільки публічний, адже держава – це і 

є народ, його воля та інтерес [15, c. 145-146]. 

Зважаючи на те, що людина ‒ істота розумна, але егоїстична і нею 

керують владолюбство та жадоба багатства, бувають випадки, коли вона 

виходить за межі наданих їй прав з управління державою. У такому випадку 

публічні інтереси підміняються, і держава починає виражати інтереси якоїсь 

частини державних управлінців. Така підміна інтересів, пройшовши крізь 

століття свого існування, призвела до катастрофічних перетворень 

правосвідомості громадян. Службовці народу стали повноправними 

господарями суспільства, народ почав сприймати себе підданим держави.  

Нині актуальним стає питання позбавитися цієї вади. Одним зі шляхів 
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вирішення цієї проблеми є налагодження зв’язку між державою і народом. 

Сучасний розвиток людського співіснування зумовив виникнення 

громадянського суспільства, тому потрібно налагодити його взаємодію з 

державою [22, c. 148-149]. У руслі дисертаційної праці саме медіація як 

спосіб вирішення публічно-правових спорів може стати тим механізмом, 

який виведе взаємовідносини громадян з державою на новий рівень, що 

відповідатиме всім канонам європейського товариства. 

Для підтвердження думки доречно навести таке висловлення: 

«Твердження, що інтереси, які захищаються державою, можуть цілком 

відповідати інтересам суспільства, являти собою ідеальну, можливо навіть 

ніколи повністю не досяжну модель, оскільки відносини держава ‒ 

суспільство містять у собі певні протиріччя. Якоюсь мірою ці суб’єкти 

завжди протистоять один одному. Однак розумний державний устрій, з 

одного боку, і розвинене громадянське суспільство, з іншого боку, здатні 

звести ці суперечності до мінімуму» [102, c. 94]. 

Л. А. Морозова, наприклад, вважає, що суспільство повинно перестати 

задовольнятися тим, що над ним панує держава, воно повинно 

підпорядкувати діяльність держави і його апарату своїм інтересам і цілям, 

установити нову систему взаємовідносин між особистістю й державою. При 

цьому необхідно виходити з таких принципів громадянського суспільства, 

як: 1) верховенство права; 2) відсутність монополії на владу; 3) правове 

регулювання процедур вирішення конфліктів; 4) загальна інтелектуальна 

культура аналізу проблем, що виникають  [128, c. 87-93]. 

Зважаючи на вищенаведене, перейдемо до дослідження сутнісних 

ознак публічно-правового спору. Найхарактернішою ознакою публічно-

правового спору є сфера його виникнення – публічно-правові відносини. З 

моменту утвердження Концепції адміністративної реформи в Україні [210], 

прийняття КАС України і до сьогодні на законодавчому рівні не було 

закріплено навіть поняття «публічно-правові відносини», не говорячи вже 

про їхні ознаки. КАС України використовує термін «публічно-правові 
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відносини» для визначення завдань адміністративного судочинства, а також 

за допомогою нього окреслюється сфера функціонування адміністративного 

судочинства. 

Доцільно зауважити, що науковою спільнотою і дотепер не було 

подано однозначне тлумачення поняття «публічно-правових відносин», яке 

задовольнило б більшу частину наукового і практичного світу. На основі 

поглядів учених можна сформулювати власне визначення поняття «публічно-

правові відносини» – це 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 [21, c. 99]. 

Поширеною є думка, що такі відносини характеризуються певною 

нерівністю (підпорядкованістю), однак слід погодитись з Р. С. Мельником, 

що така ознака, як «підпорядкованість одного учасника публічно-правових 

відносин іншому – суб’єкту владних повноважень» дещо суперечить 

оновленій концепції адміністративного права, відповідно до якої пануючі за 

радянських часів адміністративно-управлінські відносини, характерною 

рисою яких саме й було підпорядкування одного суб’єкта іншому, 

трансформувалося переважно в адміністративно-сервісні, у межах яких 

відбувається вирівнювання правових статусів учасників відносин [137, c. 

203].  

Влучною є позиція Н. Є. Хлібороб відносно того, що «в публічно-

правових відносинах за участю фізичних і юридичних осіб не може йтися про 

підпорядкування останніх органам публічної влади, оскільки обидві групи 

суб’єктів однаковою мірою підпорядковані праву та мають діяти на основі 

законодавчо визначених процедур». Найбільш коректною, на думку вченої, є 

така характеристика правового статусу суб’єктів у публічно-правових 

відносинах (однією із сторін яких є фізична чи юридична особа): «публічно-

правові відносини за участю фізичних, юридичних осіб характеризуються 
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таким становищем його сторін, за якого один із суб’єктів діє як представник 

публічної влади та наділений компетенцією вирішувати питання про права, 

свободи та інтереси іншого суб’єкта (приватної особи)» [220, c. 49]. 

Як справедливо зазначають А. Т. Комзюк та Р. С. Мельник, 

закріпленням правового порядку взаємовідносин між публічною владою та 

підвладними на принципі їх рівності правового статусу і є нова ідеологія 

адміністративного права [92, c. 95]. 

За результатами аналізу юридичної літератури, критичного розгляду 

поглядів науковців, а також з урахуванням останніх реформаційних процесів 

адміністративної доктрини щодо виділення специфічних ознак, притаманних 

публічно-правовим відносинам, доречно навести узагальнені ознаки 

публічно-правових відносин, які будуть відповідати 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) взаємопроникненя приватного та публічного права [13, c. 52-54]; 

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 [234, с. 188-202] 

регулювання крізь призму пріоритету прав і свобод людини та громадянина 

та відповідальності держави за свою діяльність перед ними. 
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Наступною ознакою публічно-правового спору є своєрідний 

суб’єктний склад, адже відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України 

обов’язковим учасником публічно-правового спору є суб’єкт владних 

повноважень, який здійснює публічно-владні управлінські функції або надає 

адміністративні послуги. 

Незрозумілою є норма п. п. 3 п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України щодо «іншої 

особи», яка може порушити права суб’єкта виборчого процесу або процесу 

референдуму нарівні із суб’єктом владних повноважень. 

У редакції КАС України, чинній до кінця 2017 року, для визнання 

спору публічно-правовим достатньо, щоб у ньому брав участь суб’єкт 

владних повноважень та здійснював у цих відносинах владні управлінські 

функції. О. В. Скочиляс-Павлів акцентує увагу, що в кожному випадку 

виникнення правового спору за участю суб’єктів публічної адміністрації 

необхідно з’ясовувати, чи реалізував вказаний орган владні управлінські 

функції в правових відносинах, що передували виникненню спору. Також 

учений підкреслює необхідність здійснення владних управлінський функцій 

органом публічної адміністрації саме в тих правовідносинах, у яких виник 

спір [187, c. 125]. На цьому наголошувалося у п. п. 2-3 згаданої вище 

постанови Пленуму ВАС України від 20 травня 2013 року № 8  [150]. 

Нововведення, втілені в КАС України, цілком відповідають сучасним 

тенденціям розвитку адміністративного права, відбитим у працях 

українських науковців та правознавців. Для підтвердження цього варто 

навести точку зору Р. С. Мельника, який вважає, що публічно-правові 

відносини у переважній більшості не є владними за своїм змістом, тобто вони 

виникають частіше не у зв’язку зі здійсненням публічного (державного) 

управління, а у процесі публічно-сервісної діяльності; публічно-сервісні 

відносини можуть виникати не тільки між публічно-владними суб’єктами та 

приватними особами, а й між невладними юридичними особами публічного 

права та приватними особами; публічно-владний суб’єкт не є обов’язковим 

учасником публічно-правових відносин, такі відносини можуть виникати між 
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будь-якими суб’єктами, які володіють публічними правами та обов’язками; 

публічно-правові відносини, можуть виникати і між двома приватними 

особами [137, c. 204].  

С. О. Осятинський зазначає: зазвичай, суб’єкт, наділений публічно-

владними повноваженнями, бере участь у цих відносинах, але не в усіх 

відносинах він виконує владні (управлінські) повноваження. Це все 

пояснюється тим, що роль держави на сьогодні зводиться більше не до 

управління, а до служіння людині. А це спричиняє певне вирівнювання 

правових статусів [137, c. 204]. 

Третьою ознакою публічно-правового спору є реалізація публічного 

інтересу, про який ішлося вище. 

Четверта ознака – предмет публічно-правового спору (те, заради чого 

сторони вступають у протиборство), яким є протиріччя щодо реалізації прав, 

свобод та інтересів, повноважень у публічно-правових відносинах, а також 

реалізації публічно-владних управлінських функцій, наданні 

адміністративних послуг та пов’язаних з ним прав, свобод та інтересів поза 

конкретними правовідносинами [136, c. 102]. 

Відносно предмета адміністративно-правого спору, то це рішення, дії 

чи бездіяльність суб’єктів публічно-правових відносин, які можуть порушити 

права, свободи та інтереси інших суб’єктів публічно-правових відносин. 

Рішення суб’єктів владних повноважень видаються у формі нормативно-

правових актів та актів індивідуальної дії.  

П’ята ознака – окреслені законодавством способи вирішення публічно-

правового спору. Згідно з ч. 1 та ч. 5 ст. 55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб та кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

Як зауважує Н. Є. Хлібороб, усі способи вирішення публічно-правових 

спорів можна поділити на юрисдикційні та неюрисдикційні. Юрисдикційні, 
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своєю чергою, можуть бути судовими (вирішення публічно-правового спору 

в порядку адміністративного судочинства) та позасудовими (вирішення 

публічно-правового спору через звернення до органів прокуратури або 

вищого органу). До неюрисдикційних способів вирішення публічно-правових 

спорів належать такі: медіація, перемовини, фасилітація, човникова 

дипломатія тощо [220, c. 67-69]. 

З огляду на зазначене публічно-правовий спір – спір щодо 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 [18, c. 76]. 

Отже, 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. 

Саме тому медіація як спосіб вирішення публічно-правових спорів має 

стати тим фундаментом, що започаткує новий етап вирішення конфліктів у 

публічно-правових відносинах, який виведе взаємовідносини громадян з 

державою на новий рівень, що відповідатиме всім канонам європейського 

товариства. 

 

 

1.2 Види та критерії медіабельності публічно-правових спорів 

  

 

Розглядаючи медіацію як спосіб вирішення публічно-правових спорів, 

необхідно окреслити діапазон її застосування. Оскільки обсяг публічно-

правових спорів надзвичайно великий, предметом цього дослідження будуть 

публічно-правові спори, що підпадають під юрисдикцію адміністративного 
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судочинства. Однак і ця частина спорів вирізняється багатоманітністю, що 

спонукає до дослідження її видів. 

Відразу доцільно зазначити, що підґрунтям класифікації буде чинне 

законодавство України, а додатковою базою ‒ наукові напрацювання. Слово 

класифікація (фр., англ. classification походить від лат. classis – клас та facio – 

роблю) – система розподілення за групами відповідно до наперед визначених 

ознак [144, c. 491]. Згідно з Академічним тлумачним словником української 

мови класифікація – система розподілу предметів, явищ або понять на класи, 

групи тощо за спільними ознаками, властивостями [193, c. 175].  

Початком аналізу є ч. 1 ст. 19 КАС України, яка визначає публічно-

правові спори, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. 

Отже, першою підставою класифікації публічно-правових спорів 

законодавцем обрано судову підвідомчість, за якої вони поділяються: 1) 

спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних 

актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів 

законом встановлено інший порядок судового провадження; 2) спори з 

приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення 

з публічної служби; 3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу 

реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень; 4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, 

припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

5) за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, коли право 

звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому 

суб’єкту законом; 6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму; 7) спори фізичних чи юридичних осіб із 

розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; 8) спори щодо 

вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з 

мотивів суспільної необхідності; 9) спори щодо оскарження рішень 
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атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших 

подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; 10) спори щодо 

формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, 

обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; 11) спори фізичних чи 

юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у 

правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення 

потреб оборони», за винятком спорів, пов’язаних із укладенням договору з 

переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням 

і виконанням договорів про закупівлю; 12) спори щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про 

правопорушення, передбачені Законом України «Про відповідальність 

перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень»; 13) 

спори щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у 

правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про реабілітацію 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». 

Другою підставою класифікації публічно-правових спорів 

законодавець виділяє форми адміністративного судочинства: 1) у рамках 

загального позовного провадження (ч. 4 ст. 12 КАС України); 2) у рамках 

спрощеного позовного провадження (ч. 6 ст. 12 КАС України). 

Оскільки процедура медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів уніфікована, то наступні підстави класифікації, які можна знайти у 

КАС України - є допоміжними і самостійного значення не мають. З огляду на 

це, наступною основою для класифікації публічно-правових спорів є 

Методичні рекомендації щодо застосування Класифікатора категорій 

адміністративних справ, затверджені рішенням Ради суддів адміністративних 

судів від 31 жовтня 2013 року № 114. У них зазначено, що в основу 

класифікації категорій адміністративних справ можуть бути покладені такі 

класифікаційні ознаки: предмет оскарження (індивідуальний акт, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2920-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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нормативний акт, адміністративний договір); зміст спірних відносин; вид 

суб’єкта владних повноважень – сторони судового процесу; предмет захисту; 

а також варіант класифікації, що ґрунтується на змісті ч. 1 ст. 19 КАС 

України. Проте форми управлінської діяльності не можуть бути застосовані 

як головна класифікаційна ознака, адже особливості управлінської діяльності 

проявляються передусім в юридичному змісті такої діяльності; зі свого боку 

управлінські форми мають підпорядковане (похідне) стосовно нього 

становище. Тому саме зміст управлінської діяльності, а не правова форма 

управління, повинен становити головну класифікаційну ознаку. 

Використання як класифікаційної ознаки суб’єкта владних повноважень – 

сторони судового процесу ‒ підвищує ризик неоднакової судової практики. 

Використання такого критерію, як предмет захисту, не узгоджується з КАС 

України. Щодо ч. 1 ст. 19 КАС України як підстави для класифікації, то вона 

не призначена для внутрішнього поділу всієї сукупності адміністративних 

справ від справ інших судових юрисдикцій [123]. 

Саме тому в Класифікаторі категорій адміністративних справ 

використана одна класифікаційна ознака – юридичний зміст спірних 

правовідносин, за якою усі публічно-правові спори поділені на чотирнадцять 

груп, а деякі з них, своєю чергою, – на підгрупи. Отже, за цим критерієм 

поділено публічно-правові спори, які виникають з приводу: 1) забезпечення 

реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах; 

2) забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації 

статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих 

органів; 3) забезпечення громадського порядку та безпеки, національної 

безпеки та оборони України; 4) реалізації державної політики у сфері освіти, 

науки, культури та спорту; 5) реалізації державної політики у сфері 

економіки; 6) забезпечення сталого розвитку населених пунктів та 

землекористування; 7) охорони навколишнього природного середовища; 8) 

адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за 

дотриманням вимог податкового законодавства; 9) реалізації публічної 
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фінансової політики; 10) реалізації публічної політики у сферах праці, 

зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері 

публічної житлової політики; 11) забезпечення юстиції; 12) відносин 

публічної служби; 13) оскарження актів, дій чи бездіяльності ВР України, 

Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, а також справи про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України; 14) інші справи [89]. 

Н. Є. Хлібороб виділила такі критерії класифікації публічно-правових 

спорів [220, c. 178-179]:  

- за предметом оскарження: 1) пов’язані з оскарженням рішень 

суб’єктів владних повноважень; 2) пов’язані з оскарженням дій суб’єктів 

владних повноважень; 3) пов’язані з оскарженням бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень; 4) предметом яких є адміністративні договори. 

- спори щодо оскарження рішень суб’єкта владних повноважень 

поділяються на такі, що пов’язані з: 1) оскарженням нормативно-правових 

актів; 2) оскарженням індивідуальних актів. 

- за видом суб’єкта владних повноважень: 1) орган (посадова чи 

службова особа) державної влади; 2) орган (посадова особа) місцевого 

самоврядування; 3) суб’єкт, який наділений делегованими повноваженнями. 

А. К. Гасанова всі публічно-правові спори, що належать до юрисдикції 

адміністративних судів, систематизувала за ознакою їх предмета та 

правосуб’єктності учасників публічно-правових відносин, які мають 

звертатися до адміністративного суду. За цією ознакою вчена виокремила 

такі категорії спорів: 1) спори про право (спори фізичних або юридичних осіб 

із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 

(нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), дій чи 

бездіяльності; спори із приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; спори щодо правовідносин, 

пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму); 2) 

компетенційні спори між суб’єктами владних повноважень із приводу 
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реалізації їхньої компетенції у сфері управління, зокрема й делегованих 

повноважень, а також спори, які виникають із приводу укладання, виконання, 

припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 

3) особливі спори (спори за зверненням суб’єкта владних повноважень та 

спори, пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму, в яких 

відповідачами можуть бути засоби масової інформації, підприємства, 

установи, організації, їхні посадові і службові особи, творчі працівники 

засобів масової інформації, кандидати, їхні довірені особи, партії (блоки), 

місцеві організації партій (блоки місцевих організацій партій), їхні посадові 

особи та уповноважені особи, ініціативні групи референдуму, офіційні 

спостерігачі від суб’єктів виборчого процесу [34, c. 42-61]. 

О. М. Ситніченко до запропонованого переліку додає критерій виду 

провадження, що реалізується в діяльності органів публічної адміністрації: 1) 

про видворення за межі України іноземців у випадку вчинення 

правопорушення чи порушення міграційного законодавства; 2) нормотворчі, 

що передбачають процедуру підзаконної нормотворчої діяльності; 3) 

дозвільні, що представлені наразі у формі надання адміністративних послуг; 

4) реєстраційні, зміст яких полягає у вчиненні суб’єктом реєстраційного 

юридичного факту; 5) контрольні, що виражаються в реалізації владними 

суб’єктами контрольних повноважень; 6) атестаційні, що зорієнтовані на 

підготовку та забезпечення кадрової складової [185, c. 73]. 

Утім, як зазначено в юридичній літературі, не до всіх публічно-

правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративного 

судочинства, доцільне застосування процедури медіації.   

Так, О. В. Муза стверджує про неможливість абсолютного 

використання медіації в адміністративному судочинстві [130, c. 241], а 

А. В. Лиско зазначає, що це зумовлено особливостями суб’єктного складу 

адміністративних процесуальних правовідносин, зокрема тим фактом, що 

однією зі сторін завжди виступає орган публічної адміністрації [107]. 

Як слушно зауважує Л. М. Юхтенко, «тенденція сучасного розвитку 
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економіки потребує від органів державної влади зміни свого ставлення до 

спілкування з громадянами та суб’єктами господарювання і тим самим є 

шляхом скорішого запровадження процедури досудового врегулювання 

спору в адміністративній юрисдикції» [235, c. 110]. 

З. В. Красіловська вважає, що всюди, де є взаємодія, можлива медіація, 

адже взаємодія – це життя, а врегулювати спори за допомогою медіаційних 

технік є ознакою розвинутого, демократичного та цивілізованого суспільства 

з високою правовою культурою [99, c. 150]. 

У юридичній науці питання належності адміністративних справ до 

ведення того чи іншого органу розглядається через інститут підвідомчості у 

зв’язку з тим, що медіація не належить до юрисдикційного способу 

вирішення правових спорів, і тому  необхідно формування іншого механізму, 

за допомогою якого можна визначити умови, за наявності яких публічно-

правовий спір може бути врегульований за участю медіатора.  

У юридичному контексті під медіабельністю розуміють ті сфери, у 

яких національне законодавство допускає або не забороняє медіацію (це 

залежить від учасників конфлікту, їх статусу, правовідносин або від будь-

яких інших причин) [126, с. 296]. 

Отже, наявність законодавчо регламентованих обмежень можливості 

застосування медіації зумовлює появу такої категорії, як медіабельність 

спору, так, у ч. 1 ст. 3 проекту Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 

грудня 2015 року обмежена сфера застосування медіації. 

Б. І. Поспєлов пропонує під медіабельністю спору розуміти 

«можливість його вирішення у перспективі» [125, c. 120]. 

Н. М. Грень вважає, що це властивість юридичного конфлікту 

(правового спору), з огляду на яку він може бути врегульований 

безпосередньо сторонами конфлікту (спору) під час проведення процедури 

медіації [39, c. 88]. 

Ю. А. Яковлєва відзначає, що медіабельність визначається можливістю 

здійснення медіації: 1) як особливість конфлікту (спору), в силу якої він 
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може бути прийнятий до врегулювання в процедурі медіації; 2) як 

ймовірність вирішення спору [157, c. 40]. 

Наукова література містить поняття «медіабельності» й у широкому 

розумінні. Наприклад, Ж. А. Мироманофф вбачає в ньому все, що за своїми 

критеріями доступне для медіації. Те, для кого, для чого і коли медіація є 

прийнятною і доцільною або не прийнятною та не доцільною [126,  c. 296]. 

На думку Ю. А. Яковлєвої, це можливість його вирішення шляхом 

проведення переговорів за участю посередника (медіатора), без використання 

примусових механізмів установлення, зміни або припинення відносин і/або 

зобов’язань, а також добровільного виконання сторонами прийнятих у ході 

таких переговорів рішень спору [157, c. 41]. З означеного тлумачення 

випливає, що практично всі конфлікти є медіабельними. 

Відштовхуючись від судження Н. І. Мінкіної про те, що підвідомчість і 

підсудність у своїх визначеннях базуються на властивості юридичної справи, 

а медіабельність ‒ на властивості спору [125, c. 121], доцільно 

проаналізувати критерії медіабельності публічно-правових спорів.  

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови, 

критерій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον — здатність 

розрізнення; засіб судження, мірило, пов’язаного з грец. χρινω — розділяю, 

розрізняю) ‒ це 1) підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; 

2) мірило [191, c. 349]. 

Варто зазначити, що критерії медіабельності спорів малодосліджені. 

Здебільшого це дослідження зарубіжних учених, на основі яких 

вітчизняними науковцями були представлені критерії. Утім, усі вони 

дублюються та побудовані на запропонованій С. І. Калашніковою 

класифікації критеріїв медіабельності цивільних спорів, які поділяються на 

об’єктивні та суб’єктивні фактори. 

Критерії медіабельності публічно-правових спорів ще не розроблені 

українськими науковцями. Лише в кандидатській дисертації 

З. В. Красіловської «Становлення інституту медіації у системі публічного 
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управління: теоретико-правовий аспект» [99] наведено критерії допустимості 

укладання мирових угод в адміністративних спорах із органами публічної 

влади. Заради справедливості зазначимо, що ці критерії були запозичені 

З. В. Красіловською з монографії «Адміністративно-правовий спір: питання 

теорії» [74] О.  Б. Зеленцова, а сама дослідниця сформулювала лише назви 

цих критеріїв. 

На підставі аналізу національної та зарубіжної літератури щодо 

критеріїв медіабельності спору, а також з урахуванням особливостей самого 

публічно-правового спору наведемо критерії медіабельності публічно-

правових спорів: 

1) Легітимність – відсутність прямої заборони на проведення медіації. 

Докладно цей критерій буде розглянуто в п. 1.4. дисертації.   

2) Законність – усі права та обов’язки, а також дії (бездіяльність), які 

можуть лягти в основу медіаційної угоди як результату вирішення публічно-

правового спору, повинні відповідати Конституції та законам України, а 

також міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких надала ВР 

України.  

3) Спеціальна правосуб’єктність – здатність бути учасником 

правовідносин щодо використання медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів, тобто наявність в особи, яка виявила бажання брати участь 

у медіації, повноважень на прийняття рішень по суті спору, а також на саме 

звернення. 

У зв’язку з тим, що ця правосуб’єктність викликана здатністю бути 

суб’єктом медіаційних відносин у рамках адміністративного права, то вона 

називається – спеціальна.   

Загалом правосуб’єктність містить три елементи: 1) правоздатність ‒ 

здатність мати суб’єктивні права і юридичні обов’язки; 2) дієздатність ‒ 

здатність реалізувати права й обов’язки своїми діями; 3) деліктоздатність ‒ 

здатність нести юридичну відповідальність за свої дії [56, c. 338]. КАС 

України навіть має окрему статтю «Адміністративна процесуальна 
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правосуб’єктність». Обсяг правосуб’єктності різних суб’єктів права різний. 

Наприклад, правосуб’єктність органів держави, що володіють владними 

повноваженнями, визначається їхньою компетенцією. З огляду на це вкрай 

важливо, щоб у сторін спору чи їхніх представників були повноваження як на 

звернення за вирішенням публічно-правового спору до медіатора, так і право 

на укладання та підписування медіаційної угоди. 

Неабияке значення має наявність повноважень на вирішення публічно-

правового спору по суті. Можливі варіанти, коли інтереси сторони в 

судовому процесі представляє інша особа, ніж під час проведення процедури 

медіації, наприклад, у медіації бере участь керівник підприємства, а в 

судовому процесі працює юрист. У таких випадках повноваження 

представника на звернення до медіатора і на укладання медіаційної угоди 

мусять бути обговорені, а до медіаційної угоди повинні додаватися 

документи, що підтверджують обрання (призначення) керівника. Бувають 

випадки, коли в суперечці беруть участь структурні підрозділи юридичних 

осіб, філії або представництва, які не завжди мають повноваження на 

прийняття рішень у спорах або не можуть впливати на політику компанії 

щодо конкретної справи. Тому вирішення конфліктної ситуації за допомогою 

медіації у цьому випадку може не бути успішним [157, c. 45-49]. 

У зв’язку зі змінами у Конституції України та КАС України відносно 

досудового врегулювання спору для наявності правосуб’єктності 

обов’язковим є вжиття заходів досудового врегулювання спору за 

домовленістю або у випадку, коли такі заходи є обов’язковими згідно із 

законом.  

4) Наявність дискреційних повноважень (адміністративного розсуду) у 

суб’єкта владних повноважень. Докладно цей критерій буде розглянуто у п. 

1.4. дисертаційної праці.   

5) Компетенційні рамки – варіанти вирішення публічно-правового 

спору повинні не виходити за межі компетенції суб’єкта владних 

повноважень, а межі його дискреційних повноважень (адміністративного 
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розсуду) мають відповідати тим цілям, задля досягнення яких вони були 

йому надані ‒ утвердження і забезпечення прав і свобод людини.  

6) Спір не зачіпає інтересів осіб, які не беруть участь у медіації. 

Процедура медіації орієнтована на досягнення сторонами реальних 

домовленостей і рішень, які виконуються. Тому для врегулювання 

розбіжностей усі суб’єкти спірних правовідносин повинні брати участь у 

медіації. Відповідно, якщо в спірній ситуації суб’єктний склад не може бути 

з точністю визначений, а публічно-правовий спір зачіпає або, очевидно, може 

зашкодити правам і законним інтересам третіх осіб, які не беруть участі в 

медіації, такий спір не може бути предметом процедури медіації. 

До того ж зазначена заборона не має категоричного характеру, оскільки 

допускається можливість проведення процедури медіації за умови згоди цих 

осіб і сторін спору. В іншому випадку правовий спір, який стосується прав 

осіб, які не були залучені до процедури медіації, визнається немедіабельним 

[125, c. 121-122]. 

Варто розмежовувати суб’єктний склад спору і склад учасників (або 

сторін) процесу, бо в практиці медіації часто трапляються випадки, коли спір 

прямо або опосередковано зачіпає інтереси осіб, які не були залучені до 

участі в судовому процесі. І якщо медіатор має змогу залучити їх для участі в 

процедурі медіації, то в рамках судового процесу їхня зацікавленість у 

результаті справи далеко не завжди очевидна. Утім, медіаційна угода, 

укладена за результатами медіації як способу вирішення публічно-правового 

спору за участю таких осіб, як правило, впливає на їхні права і обов’язки. У 

цьому випадку вона не суперечить закону і має ширші рамки, ніж угода про 

примирення, яка не може порушувати права та інтереси осіб, які не були 

залучені до участі в справі [157, c. 43-44]. 

Другим складником цього критерію виступає те, що договір за 

результатами медіації не повинен містити положень, які суперечать 

інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. 

7) Перспектива оформлення результатів медіації згідно з нормами 
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матеріального та процесуального права (так званий критерій дієвості 

медіаційної угоди). Докладніше у п. 2.3. дисертаційної праці. 

8) Добровільність – наявність вільного волевиявлення. Цей критерій 

належить до групи суб’єктивних факторів. Доцільно зазначити, що 

можливість і бажання сторін вести переговори є ключовими аспектами 

медіабельності спору, оскільки відсутність волевиявлення сторони на 

передачу спору медіатору для вирішення робить такий спір з процесуального 

погляду немедіабельним. Необхідно зазначити, що в цьому випадку йдеться 

саме про згоду вести переговори. За своєю суттю вона ще не означає 

готовність і бажання сторін вирішити конфлікт. На практиці в процесі 

проведення процедури медіації позиція сторони щодо можливості вирішення 

спору із застосуванням медіації у багатьох випадках змінюється. Надання 

медіації конструктивного характеру, інтеграція інтересів сторін і формування 

орієнтованості на співпрацю у вирішенні конфлікту здебільшого залежать від 

професіоналізму та досвіду медіатора. Готовність же вести переговори в 

цьому випадку є запорукою успішної медіації. У рамках судового процесу 

висловлена згода на застосування процедури медіації є достатньою для того, 

щоб зробити висновок про наявність передумов для можливості 

позасудового врегулювання [157, c. 50-53]. 

У спеціальній літературі виділяють й інші критерії суб’єктивного 

фактору, але їх варто розглядати в сукупності як фактори, що впливають на 

вільне волевиявлення сторін. Серед них можна виділити такі: тривалий 

характер відносин і наявність взаємозалежності; комплексний, 

багатоплановий характер спору; бажаність іншого (відмінного від судового 

рішення) способу вирішення спору; зацікавленість сторін у збереженні 

конфіденційності; баланс ресурсів сторін [237, с. 24; 82, с. 106; 94, с. 92; 78, с. 

39]. 

Категорії публічно-правового спору. Як зазначалося вище, не всі види 

публічно-правового спору, які підпадають під юрисдикцію адміністративного 

судочинства, володіють медіабельністю. Аналіз їх показав, що нова редакція 
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КАС України додала до свого переліку ще чотири види публічно-правових 

спорів, що підпадають під юрисдикцію адміністративного судочинства. 

Однак спори немедіабельного характеру досі присутні.  

Наразі українські вчені та правники дійшли висновку, що абсолютною 

медіабельністю володіють такі публічно-правові спори: оскарження правових 

актів індивідуальної дії, дії чи бездіяльність органу місцевого 

самоврядування чи посадової або службової особи органу місцевого 

самоврядування; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби, за винятком випадків, якщо 

відповідачами в таких справах є ВР України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний банк 

України, Верховний суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи 

центрального рівня; спори, що виникають з приводу укладання, виконання, 

припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів 

(можливі винятки за суб’єктним складом); окремі спори за зверненням 

суб’єкта владних повноважень; усі адміністративні справи щодо спорів 

фізичних осіб з суб’єктом владних повноважень з приводу обчислення, 

призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних 

виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат дітям війни, 

інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, 

пільг (можливі винятки за суб’єктним складом); окремі виборчі спори; спори 

з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої 

служби; спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині 

доступу до публічної інформації [98, c. 204-205; 130, с. 241-242]. 

Одноголосно З. В. Красіловська, А. В. Лиско, О. В. Муза вважають, що 

не можуть вирішуватися за допомогою медіації такі публічно-правові спори: 

окремі спори між суб’єктом владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління, зокрема і делегованих повноважень 

(наприклад, між міністерствами з реалізації спірних напрямів діяльності  в 
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одній сфері); окремі спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму; у спорах, учасниками яких можуть бути 

вищі органи державної влади та їх посадові особи (під час оскарження актів, 

дій чи бездіяльності вищих органів державної влади та їх посадових осіб; з 

приводу прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби (наприклад, звільнення Президентом України міністра 

Кабінету Міністрів України)) [98, c. 203; 130, с. 241; 106]. 

Найбільш дискусійним є запровадження медіації у податкових спорах. 

Так, на думку Ю. В. Божко, податковий орган та платник податків не можуть 

домовитися про мирне врегулювання податкового спору, зокрема й за участю 

адміністративного суду, який розглядає справу, оскільки норми податкового 

права, їх зміст та тлумачення загалом не можуть бути предметом 

домовленості сторін публічно-правових (податкових) правовідносин [7, c. 

182]. Водночас С. С. Білуга наголошує на тому, що в податкових спорах 

досудове врегулювання як спосіб вирішення конфлікту може мати додаткові 

переваги через конфіденційність процедури, нерозголошення інформації про 

наявні суперечки із податковими органами та борги особи-підприємця, а 

також можливість виходу за межі предмета спору. А роль судді в податкових 

спорах, які вирішуються на компромісній основі, полягає в оцінці 

відповідності умов угоди чинному законодавству [7, c. 189-190]. Останню 

позицію розділяє більша частина не лише наукового світу, а й практика, 

підкріплена законодавством таких зарубіжних країн, як Сполучені Штати 

Америки (далі – США), Нідерланди, Німеччина, Польща, Російська 

Федерація. В Україні це питання висвітлене у дисертаційних працях 

В. С. Кіценка «Правова природа податкових спорів в Україні» [89], 

В. М. Свириденка «Правові аспекти конфліктів у сфері податкових відносин: 

питання теорії та практики правового регулювання» [183], Є. О. Яковенка 

«Оскарження органів Державної податкової служби України в порядку 

здійснення адміністративного судочинства» [236]. З огляду на зазначене 

доцільним вважаємо віднесення податкових спорів до медіабельних. 
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Щодо спорів, пов’язаних із виборчим правом і процесом референдуму, 

то доцільно навести використану З. В. Красіловською цитату з доповіді 

секретаря пленуму Вищого адміністративного суду України М. І. Смоковича, 

згідно з якою «на виборах Президента України у 2014 році до 

адміністративних судів по захист своїх прав звернулося майже 5 тисяч 

суб’єктів. Під час виборів народних депутатів у 2015 році – 2,5 тисячі 

звернень. Та якщо аналізувати за категоріями справ, то левова частина 

звернень на виборах президента – 98 % ‒ стосувалася уточнення списків, 

зміни місця виборчої адреси та місця голосування (4 831 справа)» [98, c. 204]. 

Варто погодитися з О. В. Музою в тому, що всі спори, які виникають з 

приводу рішень, дії чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у 

справах про притягнення до адміністративної відповідальності, не можуть 

вирішуватися за допомогою медіації, адже йдеться про адміністративні 

делікти та застосування заходів адміністративного примусу. Пояснюється це 

тим, що попередньо визначено склад адміністративного проступку та вид 

адміністративного стягнення. Так, у ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських 

перевезень» від 10 січня 2002 року № 2920-III сказано, що постанову про 

накладення штрафу, яка прийнята посадовою особою, може бути оскаржено 

протягом десяти днів з дня її винесення до місцевого суду за 

місцезнаходженням відповідного органу охорони державного кордону 

України, рішення якого є остаточним [60]. 

Немедіабельними є спори фізичних чи юридичних осіб щодо 

оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що 

виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за 

виключенням спорів, пов’язаних із укладанням договору з переможцем 

переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням 

договорів про закупівлю. Пов’язано це з тим, що закон побудований на 

імперативних нормах, а отже, в суб’єкта владних вповноважень немає 
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дискреційних повноважень, що виключають медіацію. Наприклад, у ст. 183-7 

зазначено, що суд адміністративну справу вирішує у дводенний термін з дня 

надходження позовної заяви. Неприбуття в судове засідання осіб, які були 

належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду. Судові 

рішення за результатами розгляду таких справ можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення. Суд 

апеляційної інстанції за результатами апеляційного розгляду не може 

повернути справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної 

інстанції є остаточним. Терміни подання позовних заяв і апеляційних скарг, 

установлені цієї статтею, не можуть бути поновлені. Позовні заяви, 

апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без 

розгляду [67].  

Неможливе примирення у справах щодо визнання нормативно-

правових актів недійсними. Оскільки, як зазначає С. С. Білуга, відповідність 

оскаржуваного акта вищої юридичної сили є предметом спору. Отже, 

перевірка відповідності акта примирення закону в цьому випадку фактично 

означатиме розгляд справи по суті [7, с. 178]. 

Досвід роботи Херсонського центру примирення засвідчує, що 

зазвичай примирення сторін не може стосуватися нормативно-правових 

актів, оскільки дія цих актів зачіпає права, свободи, інтереси та обов’язки не 

лише позивача, а й значного кола інших осіб. Наприклад, якщо сторони 

погодяться на відшкодування шкоди, а позивач не наполягатиме на визнанні 

цього акта протиправним і нечинним, тоді є всі підстави відмовити у 

визнанні примирення на таких умовах. Але якщо відповідач погодиться 

змінити нормативно-правовий акт у законний спосіб чи визнати його таким, 

що втратив чинність, а позивач не буде наполягати на відшкодуванні 

завданої цим актом шкоди, тоді примирення на таких умовах буде 

допустимим [119, c. 58].  

Як не дивно, спори щодо вилучення або примусового відчуження 

майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності також 
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можуть вирішуватися за допомогою медіації, оскільки сторони можуть 

домовитися про варіант компенсації, який задовольнить обох, і таким чином 

дія суб’єкта владних повноважень не буде оскаржена в судовому порядку, що 

позитивно впливає на імідж держави. 

Наприклад, з червня 2010 року по жовтень 2011 року суддями-

медіаторами Вінницького окружного адміністративного суду було проведено 

31 процедуру медіації, з яких у 20 випадках досягнуто позитивного 

результату. Показовим, що до суб’єктного складо входили: органи Головної 

державної інспекції на автомобільному транспорті (7 справ), органи 

Пенсійного фонду (5 справ), Вінницьке обласне відділення Фонду 

соціального захисту інвалідів  (4 справи), органи Державної податкової 

служби (3 справи), органи Контрольно-ревізійного управління  (3 справи), 

органи Державної виконавчої служби (2 справи), Вінницька обласна 

державна адміністрація та її управління (2 справи), Головне управління 

Держкомзему у Вінницькій області (1 справа), Управління МВС України у 

Вінницькій області (1 справа), Державна інспекція з контролю за цінами у 

Вінницькій області (1 справа), Територіальне управління 

Держгірпромнагляду по Вінницькій області (1 справа), Вінницьке 

регіональне відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств 

(1 справа), КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (1 справа) 

[198]. 

Отже, під медіабельністю публічно-правових спорів доцільно розуміти 

сукупність властивостей спору, за обов’язкової наявності яких і за взаємної 

згоди сторін є ймовірність його врегулювання за допомогою процедури 

медіації. 

Властивостями або ж критеріями медіабельності публічно-правового 

спору є такі: 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 
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результатів медіації згідно з нормами матеріального та процесуального права 

(так званий критерій дієвості медіаційної угоди); 8) добровільність [243, c. 

33]. 

 

 

1.3 Поняття та принципи застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правового спору 

 

 

Від початку зародження людства протиріччя, конфлікти і спори були 

невіддільною складовою життя суспільства. Кожна людина має властиві 

лише їй інтереси й потреби, які піддаються кореляції залежно від внутрішніх 

або зовнішніх чинників та обставин. У процесі життя людина зіштовхується з 

потребами чи інтересами іншої людини або людей, і між ними виникають 

конфлікти [76, c. 130]. 

«Неминучість виникнення суперечностей є виявом закону єдності та 

боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку. За цим 

законом будь-яке явище чи ситуація розглядається як єдність протилежних 

сторін, що взаємовиключають одна одну, долають опір свого антиподу, 

проте, водночас, не можуть існувати окремо. Єдність протилежностей завжди 

умовна, а їх боротьба абсолютна» [2, с. 1].  

Зважаючи на те, що конфліктів і спорів неможливо уникнути, 

необхідно навчитися їх ефективно вирішувати. Саме тому слушною є думка 

Н. А. Мазаракі відносно того, що завданням держави мусить бути створення 

умов для вирішення конфліктів та захисту охоронюваних законом прав та 

інтересів громадян [111, с. 92]. Найбільш поширеним способом захисту 

порушених прав і законних інтересів є подання позову до суду. Як зазначає 

суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду 

В. В. Кафарський, на практиці не завжди доведення, вирішення спору по суті 

за судовою процедурою виявляється найбільш доцільним. Підтримку 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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знаходять простіші і гнучкіші процедури, що сприяють вирішенню спорів з 

меншими витратами для досягнення регулювання [84, с. 153].  

У науковій літературі поширена думка, що історія вирішення 

конфліктів – це історія зміни трьох його основних форм: насильницької 

(антиправової), судової (за допомогою примусового відновлення порушеного 

права в судовому порядку) і примирної [239, с. 31; 58, с. 216-218; 145, с. 32-

33]. 

Сьогоднішній стан української правової дійсності відповідає другій 

формі ‒ вирішення конфліктів з позиції права. Однак, як показує щорічний 

звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини, станом на 31 грудня 2016 року Україна 

посідала перше місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді в 

Європейському суді й основною причиною цього є невиконання або тривале 

виконання рішень національних судів, а на виконання рішень Європейського 

суду з державного бюджету України за 2016 рік було сплачено 612 294 315, 

54 грн. [232, с. 1-3]. 

Вітчизняний і міжнародний досвід свідчить, що запровадження 

альтернативних методів урегулювання спорів поряд із системою правосуддя 

є найефективнішою передумовою вирішення правових конфліктів та спорів. 

Неможливо не погодитись з думкою В. І. Цимбалюка, що універсальним 

способом вирішення правових конфліктів, який динамічно розвивається і 

відповідає викликам сучасного світу, є медіація [221, с. 56]. 

Тому, «якщо країни Європи, що мають багату традиціями, добру 

функціональну систему правосуддя, взяли цей метод на озброєння, 

інтегрувавши медіацію у правову систему, то українським законодавцям у 

період здійснення судової реформи слід уважно вивчити цей досвід та 

поширити його на національну практику» [71, с. 88]. 

Медіація входить до пакету методів позасудового неформального 

врегулювання спорів, які отримали назву «альтернативне вирішення спорів», 

або ABC (в англомовній літературі – ADR (Alternative Dispute Resolution)). 
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АВС визначають як групу процесів, за допомогою яких вирішуються спори, 

конфлікти і справи без звернення до судових розглядів [175, c. 10]. 

Український науковець бачить у них сукупність різноманітних 

погоджувальних процедур, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене 

врегулювання правових конфліктів, за допомогою недержавних механізмів та 

методів, які забезпечують швидке й ефективне вирішення спорів, на основі 

узгодження позицій та інтересів сторін, при мінімальних затратах часу й 

коштів зацікавлених осіб [181, c. 252].  

Зарубіжна практика нараховує більше двадцяти альтернативних 

способів вирішення спорів. Але якими б не були критерії класифікації 

способів АВС, усі вони мають право на існування, оскільки ці способи 

існують паралельно з офіційним судочинством, тобто виступають 

додатковою гарантією реалізації конституційного права на вибір найбільш 

адекватного варіанту вирішення спору чи конфлікту з метою захисту прав і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Як свідчить наука та 

практика, саме медіація є «серцем» руху АВС, бо є найбільш довершеною та 

найпоширенішою альтернативою судам. 

У науковій літературі прийнято розрізняти дві історично сформовані 

форми примирення з використанням посередника: 1) традиційне 

посередництво; 2) сучасна медіація.  

Традиційне посередництво було одним із перших способів вирішення 

конфліктів, що з’явилося ще до виникнення держави і в якому функції 

посередника, як правило, виконували найбільш авторитетні члени громади 

[39, c. 65-68]. 

Що стосується використання медіації в її чистому вигляді, то тут 

доречно погодитися зі слушною думкою О. М. Спектор про те, що її 

впровадження в українську правову систему належить до так званого явища 

правової акультурації, під якою розуміють щеплення однієї правової системи 

до іншої [197, c. 137]. 

Ось чому поява сучасної медіації пов’язується саме з розвитком руху 
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способів АВС в США, в основі якого лежить «гарвардський метод» ведення 

переговорів, розроблений професорами Р. Фішером та В. Юрі. «Учені 

сформулювали базові правила переговорного процесу, дотримуючись яких, 

сторони в абсолютній більшості випадків здатні досягти розумної угоди. 

Суть цього методу полягає в тому, що під час врегулювання спору сторони 

спільно вирішують загальну проблему, керуючись, з одного боку, 

об’єктивними стандартами, а з іншого – власними інтересами і дійсними 

потребами. Медіація в її сучасній формі застосовує цей підхід. Так, у 

класичній медіації основним завданням медіатора ‒ допомогти сторонам, які 

не володіють досконало переговорними компетентностями, побудувати 

комунікацію за «гарвардським методом» [82, c. 77]. 

Незважаючи на здавалось би мінорне зауваження О. М. Спектор щодо 

появи медіації на теренах України, започаткований ще з первісного ладу 

процес обміну інформацією між людьми свідчить про великі шанси розвитку 

медіації в українській правовій системі. До того ж досвід упровадження 

медіації в зарубіжних країнах тільки підтверджує успішність розвитку 

процедури в різних правових системах. З огляду на це перейдемо до розгляду 

терміна «медіація». 

Термін «медіація» походить від грецького терміна «medos» 

(нейтральний, незалежний від сторони), а також від латинських термінів 

«mediatio» (посередництво) та «mediare» (бути посередником у спорі) [242, c. 

13-14] й активно використовується в зарубіжних країнах (англійський – 

«mediation», французький ‒ «la mediation», німецький – «die mediation»). 

У сучасній літературі термін «медіація» визначають як процедуру, 

метод, форму, процес, засіб вирішення конфлікту. Одразу доцільно зазначити 

зауваження О. А. Максурова, який вважає, що неправильно розглядати 

медіацію як процедуру, процес, спосіб, систему прийомів, метод та ін. На 

думку науковця, медіацію потрібно розглядати у двох значеннях: у 

інституціональному (статичному) і динамічному (діяльнісному). У 

статичному значенні медіація ‒ це правовий інститут, до складу якого 



 58 

входять власна методологія, принципи, сукупність норм і т.ін. У 

динамічному – це різновид юридичної діяльності (юридичних практики та 

технології) [112, c. 62]. 

Загалом медіація є комплексним соціальним інститутом, до вивчення 

якого потрібно підходити з міждисциплінарних позицій. Основні ідеї 

медіації, її принципи та механізми впливу на поведінку людини 

розкриваються у працях представників таких наукових напрямів, як 

юридична конфліктологія, соціологія, психологія, соціальна антропологія. 

Юриспруденція почала займатися вивченням медіації з початку правового 

регулювання цієї сфери суспільного життя. 

Неюридичний зміст цього поняття розкривається у Великому 

тлумачному словнику української мови, у якому медіацію визначено як 

міжнародне посередництво, мирний спосіб розв’язання міжнародних 

конфліктів за допомогою держави, яка не бере участі у конфлікті [29, c. 664]. 

У соціальній психології вчені розглядають медіацію як специфічну 

форму регулювання спірних питань, конфліктів, узгодження інтересів за 

участю нейтральної сторони [111, c. 94]. 

Науковцями було вироблено вузьке та широке тлумачення медіації 

[113, c. 43; 101, с. 127-128]. Відповідно до вузького – це особливий метод 

надання посередницьких послуг сторонам конфлікту, який полягає в пошуку 

взаємовигідної угоди та наданні кваліфікованої консультативної допомоги 

через переговори за участі третьої (нейтральної) сторони. 

У широкому значенні медіація – це врегулювання конфлікту за 

допомогою нейтрального посередника (офіційного або неофіційного), що 

застосовується в усіх сферах суспільного життя, зокрема й державно-

правовій. Погоджувальні процедури на практиці застосовуються для 

врегулювання конфліктів (спорів) на всіх рівнях і в усіх сферах людського 

життя. Скрізь, де є людина і людські взаємини, застосовується медіація 

загалом, або, принаймні, її окремі елементи. 

Виходячи з тієї обставини, що зарубіжний досвід є основою 
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впровадження медіації в Україні, доцільно вивчити погляди зарубіжних 

науковців щодо тлумачення дефініції «медіація». Христоф Бесемер у своїй 

книзі «Медіація. Посередництво в конфліктах» визначає медіацію як 

технологію вирішення конфлікту за участю нейтральної третьої сторони [6, c. 

14]. 

Варто звернути увагу, що в зарубіжній літературі, зокрема такі вчені, 

як Л. Боуль та М. Несик, виділяють два підходи до визначення поняття 

медіації – концептуальний, що передбачає визначення поняття через основні 

принципи, цілі та завдання процедури примирення за участю посередника, та 

описовий ‒ більше наближений до практики (процедура врегулювання 

конфлікту, за якої сторони суперечки зустрічаються з медіатором і 

розмовляють, після чого роблять спробу вирішити протиріччя) [138, с. 172].  

З огляду на це актуальним для нас є розгляд наукового дослідження 

М. Я. Поліщук [148], що відрізняється ґрунтовним аналізом зарубіжних 

видань, присвячених вивченню поняття медіації. У праці дослідниця 

проаналізувала досить широкий спектр дефініцій, що дало їй змогу дійти 

висновку, що всі вони подібні й об’єднує їх те, що, по-перше, це добровільна 

процедура (процес); по-друге, обов’язковим учасником завжди є нейтральна 

сторона (медіатор), функція якої ‒ допомогти сторонам дійти консенсусу; по-

третє, за результатами вирішення спору укладається угода [148, с. 135-136]. 

Серед українських вчених, які займалися тлумаченням поняття 

«медіація», доцільно виділити Ю. Д. Притику [159, с. 112], О. В. Белінську 

[5, c. 158], В. В. Рєзнікова [175, c. 14], Г. О. Ульянову [214, c. 66], С. І. Запару 

[71, c. 89], Т. Є. Крисань [101, c. 128-129], О. М. Демидович [42, c. 28].  

Центр ефективного врегулювання спорів (CEDR) визначає медіацію як 

«гнучкий конфіденційний процес, під час якого незалежна сторона активно 

допомагає зацікавленим сторонам досягти згоди щодо врегулювання 

конфлікту або суперечки, але останнє слово під час ухвалення рішення чи 

умов угоди з урегулювання спору залишається за зацікавленими сторонами» 

[49, c. 73-74; 111, с. 95]. 



 60 

Потрібно зазначити, що в науковій і практичній діяльності досить часто 

паралельно використовують терміни «медіація» та «примирення», тобто 

процес посередництва називають по-різному. Так, у Російській Федерації, 

Федеративній Республіці Німеччині застосовується термін «примирення», а в 

країнах Західної Європи за основу взято дефініцію «медіація». 

В Україні спостерігається паралельне вживання термінів «медіація», 

«примирення», «посередництво», «переговори», що свідчить про потребу 

розроблення уніфікованої українськомовної термінології у сфері розв’язання 

конфліктів. Для попередження плутанини розглянемо, що розуміють під 

цими поняттями. Почнемо з посередництва, оскільки цей термін частіше 

вживається в спеціальній літературі як синонім зарубіжного слова 

«медіація».  

Конфліктологія «посередництво» визначає як: 1) процес, у якому третя 

сторона (посередник) допомагає сторонам спірної (конфліктної) ситуації 

провести переговори, спрямовані на досягнення взаємоприйнятного рішення 

[35]; 2) сприяння процесу досягнення домовленості між двома сторонами, яке 

здійснюється третьою стороною [53]. 

Що стосується «переговорів», то їх розуміють як форму взаємозв’язку 

між людьми, яка призначена для досягнення угоди, коли обидві сторони 

мають однакові або протилежні інтереси [53]. Іноді ототожнюють поняття 

«переговори» з іноземним терміном «негоціація». За словником іншомовних 

слів негоціація («negotiatio», от лат. «negotiare» ‒ торгувати) ‒ торгові 

переговори, зносини для укладення умов, переважно між країнами. У цьому 

ж словнику подається синонім – посередництво [225]. 

У юридичній літературі прийнято визначати поняття «переговори» або 

«негоціація» («negotiation») як спосіб врегулювання економіко-правового 

спору безпосередньо сторонами без участі інших осіб, тобто без допомоги 

сторонніх осіб [11, c. 163]. 

Примирення ‒ спосіб врегулювання спору, коли третя особа наділена 

правами самостійно розробляти й рекомендувати умови врегулювання спору 



 61 

між сторонами, необов’язковими для прийняття, але які повинні належним 

чином бути розглянуті, взаємні пропозиції і пропозиції посередника [139]. 

Проведений аналіз понять дає підстави стверджувати, що 

відповідником іноземного слова «медіація» є українське слово 

«посередництво», підтвердженням цього є характерні ознаки дефініцій. Так, 

особливою ознакою, яка відрізняє посередництво від переговорів, є те, що в 

рамках переговорів конфлікт вирішується силами самих  сторін конфлікту, а 

в рамках посередництва – залучається третя особа. Різниця між примиренням 

і посередництвом полягає в тому, що третя сторона, яка залучається для 

вирішення конфлікту, у примиренні самостійно має право розробляти і 

рекомендувати умови врегулювання спору між сторонами, на відмінну від 

посередництва, де третя сторона – тільки допомагає сторонам самостійно 

дійти згоди. 

У цьому річищі є актуальною думка С. І. Запари про доречність 

застосування поняття «медіація». Обґрунтуванням позиції слугує, на думку 

вченого, сама історія слова «посередник», яка в українському звучанні має 

далеко не завжди приємну асоціацію. Саме тому, вважає вчений, щоб 

примирні процедури ще на початку викликали емпатію та сприйняття, 

важливо, щоб й особа, яка здійснювала посередництво, викликала довіру. А 

наявність прихильників національної альтернативи слову «медіація» 

пояснюється науковцем здебільшого патріотичними причинами – 

необхідністю розбудови національних категорій та понять, адже термін 

«медіатор» має іншомовне походження [71, c. 88].  

До речі, ця точка зору відображена у дисертаційних працях 

С. І. Калашнікової «Медіація у сфері цивільної юрисдикції» [82] та 

М. С. Іванової «Медіація як спосіб захисту прав та інтересів подружжя при 

розірванні шлюбу» [77].  

Отже, зважаючи на вищевикладене, а також на те, що у проектах 

законів України «Про медіацію» все-таки використовувався термін 

«медіація», та спираючись на зроблений Україною європейський вектор 
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розвитку, більш доречним буде використання терміна «медіація». 

Що стосується нормативного визначення поняття медіації, то 

формальне визначення медіації міститься у ст. 1 Типового закону 

ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру»[205]. 

Як слушно зауважив Є. А. Євмененко, наведене визначення містить основні 

ознаки медіації: третю сторону залучають за рішенням сторін спору, основна 

мета такого залучення – мирне врегулювання спору, спосіб врегулювання 

спору, запропонований третьою стороною, не є обов’язковим для сторін [49, 

c. 73]. 

Визначення цього терміна надається в п. (а) ст. 3 Директиви 2008/52, 

яку прийняв Європейський парламент та Рада Європейського Союзу (далі – 

ЄС) 21 травня 2008 pоку «Про деякі аспекти медіації в цивільних та 

комерційних справах» [46]. 

Перше національне законодавче закріплення поняття «медіація» 

розміщувалося у п. 5 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, 

схваленого Указом Президента України «Про Концепцію вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів» № 361/2006 від 10 травня 2006 року [97], яке 

згодом дублюється у наказі Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про 

надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 4 травня 

2016 року № 320 [161]. 

Наступна законодавча згадка про поняття «медіація» міститься у п. 14 

Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України «Про 

затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
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подолати» від 03 вересня 2012 № 537 [140]. 

Ще одне законодавче визначення поняття «медіація» наявне в п.п. 4 п. 

3 Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації), 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України «Про 

затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва 

(медіації)» 17 серпня 2016 № 892 [44]. Цей наказ цілком присвячений 

посередництву (медіації) як соціальній послузі, однак його положення не 

повною мірою відповідають загальноприйнятому у світі розумінню природи 

та принципів медіації, зокрема не можна погодитись з ототожненням 

посередництва та медіації, що червоною ниткою проходить через весь цей 

відомчий акт. У дійсності ж, кожна медіація є посередництвом, але не кожне 

посередництво є медіацією [100, с. 3]. 

Отже, як бачимо, на законодавчому рівні відсутнє повноцінне 

визначення поняття «медіація», але з наявних найбільш повною є дефініція, 

наведена в Державному стандарті соціальної послуги посередництва 

(медіації). Недоліком визначення, наведеного в Концепції вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів, є те, що ним передбачена лише діяльність 

професійних посередників, а це значно звужує можливості використання 

медіації (позасудова, досудова медіація). Що стосується визначення в 

Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, то воно 

містить лише загальні ознаки, які не зовсім доречні для процедури медіації. 

Стосовно визначення поняття «медіація» у спеціалізованому 

нормативно-правовому акті, то наразі законодавство України не містить 

закону про медіацію, але відповідно до прийнятого в першому читанні 

законопроекту «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року, медіація 

визначається як «альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за 

допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 

структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх 
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спору» [165].  

Слід зазначити, що саме поняття «медіація» зазнавало змін у процесі 

розгляду ВР України законопроектів про медіацію. Загалом до ВР України 

вносилося десять проектів закону про медіацію (№ 7481 від 17 грудня 2010 

року, № 8137 від 21 лютого 2011 року, № 10301 від 5 квітня 2012 року, № 

10301-1 від 19 квітня 2014 року, № 2425а від 26 червня 2013 року, № 2425а-1 

від 03 липня 2013 року, № 2480 від 27 березня 2015 року, № 2480-1 від 09 

квітня 2015 року, № 3665 від 17 грудня 2015 року, № 3665-1 від 29 грудня 

2015 року). 

Проаналізувавши підходи до визначення поняття медіації, точки зору 

вчених, міжнародні нормативно-правові акти, чинні закони України, а також 

проекти законів про медіацію, ми дійшли висновку, що для визначення 

сутнісних ознак медіації, що застосується для вирішення публічно-правових 

спорів, необхідно дослідити її принципи. 

Як зазначає Ю. Д. Притика, «наріжним каменем побудови будь-якого 

правового механізму розв’язання правових конфліктів, чи державного (у 

формі здійснення правосуддя), чи альтернативних способів, куди, зокрема, 

відноситься і медіація, є система принципів» [158, c. 87]. 

Термін «принцип» (лат. principium ‒ начало, основа) у тлумачному 

словнику української мови визначено як: 1) основне вихідне положення якої-

небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму та ін.; 2) особливість, 

покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення 

або здійснення чогось; 3) переконання, норма, правило, яким керується хто-

небудь у житті, поведінці [192, c. 693]. 

З точки зору теорії держави і права, принципи права – «це керівні ідеї, 

що характеризують зміст права, його сутність і призначення в суспільстві. З 

одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого ‒ є найбільш 

загальними нормами, які діють у всій сфері правового регулювання і 

поширюються на всіх суб’єктів» [3, с. 204]. 

У юридичній літературі принципи права розглядають з об’єктивної та 
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суб’єктивної сторони. Принципи права, які відображають його об’єктивні 

властивості, зумовлені закономірностями розвитку цього суспільства, всією 

гамою історично притаманних йому інтересів, потреб, протиріч і компромісів 

різних класів, груп і прошарків населення. А з суб’єктивної сторони в них 

втілюється їх суб’єктивне сприйняття членами суспільства: їхні моральні і 

правові погляди, почуття, вимоги, які виражаються в різних ученнях, теоріях, 

напрямах праворозуміння [103, c. 47]. 

У зв’язку з тим, що законодавчого визначення категорії «принципи 

медіації» не існує, наведемо формулювання з найбільш ґрунтовної праці на 

пострадянському просторові, присвяченої дослідженню саме принципів 

медіації: «принципи медіації – це вихідні, основоположні начала, ідеї, 

морально-етичні норми і процесуальні основи конструктивної взаємодії 

сторін медіативного процесу (діяльності учасників медіапроцедури), загальні 

вимоги проведення примирної процедури, дотримання й застосування яких 

гарантує її учасникам вирішення конфлікту і можливість побудови 

подальших правовідносин» [230, c. 43]. 

У юридичній літературі є чималий перелік принципів медіації та 

варіантів їх класифікації [80, c. 131;
 
158, c. 88; 229, с. 83-91; 39, с. 74-81]. 

Здебільшого виділена вченими багатоманітність принципів медіації є лише 

розширеним тлумаченням основних принципів медіації, закріплених 

міжнародно-правовими актами. Як правило, виділяють чотири основні 

принципи медіації ‒ добровільність, нейтральність і безпристрасність 

медіатора, рівноправність сторін, конфіденційність. 

Стосовно принципів медіації, закріплених українським 

законодавством, то, на жаль, вони лише опосередковано наведені в п. 7 

Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації), у якому 

сказано, що соціальна послуга є добровільною процедурою та надається за 

взаємною згодою сторін конфлікту/спору на підставі принципів доступності, 

незалежності, захисту та безпеки отримувачів соціальної послуги, 

добровільної участі, рівності та активності сторін посередництва (медіації), 
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незалежності, нейтральності посередника/медіатора, конфіденційності 

інформації щодо посередництва (медіації) [44]. Однак посередництво 

(медіація), згідно з Переліком платних соціальних послуг [140], є лише 

одним із видів соціальної послуги, тому віднесення принципів, на яких 

будується надання соціальних послуг, є неправильним. У цьому випадку 

можемо говорити лише про орієнтир на принципи, які можуть бути властиві 

й медіації. 

У проекті закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо введення процедури медіації)» наголошено на тому, що 

процедура медіації повинна проводиться з дотриманням таких принципів, як: 

добровільність, законність, недопустимість втручання в процедуру медіації, 

конфіденційність [155]. 

Неодноразові законопроекти про медіацію називали принципами 

медіації: добровільність участі, активність і самовизначення сторін медіації; 

незалежність і нейтральність, толерантність медіатора; конфіденційність 

інформації щодо медіації. 

Розкриємо найбільш важливі принципи медіації, у яких концентрується 

сутність медіаційної процедури, але з урахуванням особливостей публічно-

правових спорів. 

Першим базовим принципом медіації є добровільність, дія якого 

поширюється на всі етапи та стадії медіації. Цей принцип закріплений у 

Типовому законі ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну погоджувальну 

процедуру» [204] і в Директиві 2008/52/ ЄС щодо деяких аспектів медіації в 

цивільних і комерційних справах [46]. 

У науковій літературі прийнято розглядати принцип добровільності 

стосовно сторін медіації та самого медіатора. Зміст принципу добровільності 

щодо сторін медіації розкривається через три аспекти [110, с. 25]: 1) участь у 

медіації є добровільною (свобода вступу) [104, c. 5], на відмінну від розгляду 

і вирішення справи в суді, звернення однієї зі сторін до медіатора для 

проведення примирної процедури не є для іншої сторони обов’язком брати 
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участь у медіації; 2) свобода виходу з процедури медіації; 3) свобода у 

визначенні умов медіаційної угоди.  

Зважаючи на те, що метою дослідження є використання медіації як 

способу врегулювання публічно-правових спорів, учасником якого є 

особливий суб’єкт – суб’єкт владних повноважень, то вкрай важливо 

розглянути особливості поширення принципу добровільності медіації на 

цього суб’єкта.  

Конституція України проголосила: по-перше, «права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (ч. 2 ст. 3); по-друге, 

«органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів 

України» (ч. 2 ст. 6); по-третє, «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України» (ч. 2 ст. 19). 

Тобто держава в особі органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових та службових осіб зобов’язана 

забезпечувати права і свободи людини, але в рамках, визначених 

Конституцією та законами. Якщо проаналізувати закони, то всі вони 

передбачають пріоритет прав і свобод людини та громадянина. Тому 

виправданою є думка В. В. Кафарського, що саме досягнення компромісу 

між органом публічної адміністрації та громадянином є одним із пріоритетів 

та завдань діяльності держави та місцевого самоврядування [84, c. 158].  

Тому в повноваженнях суб’єктів владних повноважень на 

конституційному рівні передбачено можливість використання медіації, 

оскільки відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-

якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань. Отже, медіація є одним із таких 
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конституційних засобів захисту прав, а обов’язком суб’єкта владних 

повноважень є забезпечення прав свобод людини та громадянина в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  

З огляду на це вбачається, що правильніше говорити про використання 

медіації для суб’єкта владних повноважень як про обов’язок, тому що ця 

конституційна можливість є додатковою гарантією забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина. Обов’язковість медіації для суб’єкта владних 

повноважень повинна розглядатись як первинний елемент його повноважень, 

від якості здійснення якого залежить рівень забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в державі. Ось чому запровадження в українську 

правову дійсність уже закріпленого в Основному законі повноваження щодо 

використання медіації суб’єктом владних повноважень, повинно стати 

пріоритетним способом врегулювання конфліктів між представниками 

громадянського суспільства та державою. 

Зазначимо, що обов’язковість використання медіації суб’єктом владних 

повноважень не спростовує принципу добровільності процедури медіації, 

адже пропозиція або згода суб’єкта владних повноважень на проведення 

медіації залежить тільки від взаємної згоди сторін спору. Обов’язковість 

потрібно розглядати як ознаку становлення «людиноцентристської» ідеології, 

перетворення державного службовця на «службовця народу». 

Отже, принцип добровільності процедури медіації зберігається, адже 

тільки воля сторін конфлікту може бути підставою для використання цього 

альтернативного способу вирішення спору. Будь-яка сторона конфлікту  

може і запропонувати, і відмовитися від медіації. Особливість становища 

суб’єкта владних повноважень полягає в тому, що він, згідно з 

«людиноцентристською» ідеологією, первісно зацікавлений у вирішенні 

конфлікту для того, щоб якнайкраще забезпечити права і свободи людини та 

громадянина. Для нього медіація є одним із можливих способів вирішення 

проблеми, тому він не має права нею нехтувати. Саме завдяки природній 

зацікавленості суб’єкта владних повноважень в утвердженні й забезпеченні 
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прав і свобод людини медіація розглядається як обов’язковий елемент його 

повноважень. Проте з моменту прийняття рішення про проведення 

процедури медіації набувають чинності її закони. І права учасників 

зрівнюються.  

Стосовно поширення принципу добровільності на медіатора, то його 

сутність зводиться до того, що медіатор бере участь у процедурі добровільно 

і може в будь-який момент відмовитися від участі в ній, навіть не починаючи 

процедури. Ця добровільність участі пов’язується з дією принципів 

нейтральності та вимогами до професіоналізму медіатора. Тобто медіатор 

може вийти з процедури, якщо він не впевнений, що зможе зберегти 

нейтральність, та якщо він вважає, що не володіє достатніми навичками для 

врегулювання спору. 

Ще одним принципом медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів можна виділити ініціативність. Відразу слід зазначити, що 

ініціативність є складовою частиною принципу добровільності процедури 

медіації. Утім, його самостійність пояснюється тим, що тільки завдяки 

наявності у сторін конфлікту бажання та активних дій направлених на  

використання процедури медіації для вирішення публічно-правовового 

спору, забезпечується його реалістичність. Саме завдяки ініціативі сторін 

відкривається процедура медіації, обирається медіатор, визначається коло 

обговорюваних ними питань, варіанти врегулювання спору між ними, зміст 

договору за результатами медіації, строки та способи його виконання, інші 

питання стосовно їх спору та процедури медіації. За ініціативою сторін 

можуть навіть отримуватися консультації різних спеціалістів (експертів)  в 

залежності від конфлікту, але остаточне рішення приймається виключно 

сторонами медіації. У проектах законів України про медіацію зміст цього 

принципу ілюструють принципи активності та самовизначення сторін або 

просто принцип активності сторін. 

Незважаючи на те, що проект закону України «Про медіацію» № 3665 

від 17 грудня 2015 року, який було прийнято в першому читанні, не містить 
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такого принципу медіації, як рівність, але враховуючи можливість 

застосування медіації в публічно-правових відносинах, його існування 

виправдовується. До того ж в інших законопроектах, законодавстві 

зарубіжних країн і науковій літературі цей принцип виділяється. Аналогом 

його в адміністративному судочинстві є принцип рівності всіх учасників 

адміністративного процесу перед законом та судом. 

У ст. 6 проекту закону «Про медіацію» № 2480 від 27 березня 2015 

року до принципу рівності відносились й такі вимоги: медіатор має виявляти 

рівну увагу та доброзичливість до сторін медіації, а також зобов’язаний 

надавати сторонам медіації однакові за якістю послуги [164].  Однак із цим 

положенням неможливо погодитись, оскільки правильним буде їх віднесення 

до принципу нейтральності медіатора, або ще його називають принципом 

толерантності медіатора, про що свідчать законопроекти № 10301-1 від 19 

квітня 2012 року та № 2425а від 26 червня 2013 року. 

Якщо в нашій країні для змісту цього принципу хочуть виділити 

окрему статтю, або навіть декілька, то наприклад у Федеральному законі 

Російської Федерації «Про альтернативну процедуру врегулювання спорів за 

участю посередника (процедура медіації)» [216] його дія проявляється не 

сконцентровано, а розосереджено в окремих нормах закону. 

Отже, під принципом рівності розуміємо правило, за яким жодна зі 

сторін не має привілеїв щодо іншої сторони; обидві сторони мають одинакові 

можливості на здійснення всіх процедурних дій.  

Доцільно зазначити, що говорити про рівноправність можна тільки у 

відношенні сторін процедури медіації. Принагідно зазначимо, що висловлена 

Г. В. Севастьяновим думка про те, що нібито принцип рівності поширюється 

і на сторін, і на медіатора, не була підтримана і зазнала критики 

С. І. Калашнікової, а згодом критичну позицію підтримала М. С. Іванова [82, 

c. 55-56; 77, с. 57-58]. 

Що стосується поширення принципу рівності медіації на суб’єкта 

владних повноважень як учасника медіації, то у свідомості українського 
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народу заклався стереотип, що нібито органи державної влади є господарями 

держави, які мають необмежені права й можливості. Людина ж є найнижчою 

сходинкою, яка вдовольняється від державних службовців дарами своїх, як 

це не парадоксально, – законних прав. Причиною такої ситуації є чинна ще з 

радянських часів «державоцентристська» ідеологія, усепроникна корупція, 

низький рівень правосвідомості населення. Проте українське законодавство 

малює зовсім інший світ буття. Відповідно до його норм, саме людина, її 

права і свободи визначають зміст і спрямованість держави. Природа закону 

покликана забезпечити реалізацію прав людини, і для цього в численних 

нормативно-правових актах закріплюється, як саме ціла система державних 

органів повинна свою діяльність організувати та яким способом компетенцію 

краще реалізувати. 

Саме тому, незважаючи на численні регалії суб’єкта владних 

повноважень, у відносинах з громадянами вони повинні розглядатися як 

рівноправні суб’єкти відносин, навіть попри те, що суб’єкт владних 

повноважень виконує владні управлінські функції [19, c. 86]. 

Усе це свідчить про те, що вступаючи в будь-які відносини з 

громадянами, суб’єкт владних повноважень діє у рамках компетенції, 

передбаченої нормативно-правовими актами. Повноваження, виражені у 

правах та обов’язках суб’єкта владних повноважень, чітко регламентовані, 

проте не позбавлені безальтернативності способів і методів їх здійснення. 

Ось чому наявність у змісті компетенції можливості суб’єкта владних 

повноважень на свій розсуд вибирати той чи той варіант використання 

наданих прав і обов’язків є саме тим фактором, який надає змогу налагодити 

зв’язок держави з громадянським суспільством. 

Отже, вступаючи у процедуру медіації, суб’єкт владних повноважень 

має одинакові права з фізичною чи юридичною особою. Здійснення ним 

владних управлінських функцій не позначається на обсязі його прав у 

процедурі медіації. Особливість його стану зводиться до того, що він діє у 

рамках повноважень, передбачених нормативно-правовими актами, а тому в 
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процесі вирішення спору за допомогою медіації має право пропонувати та 

погоджуватися на варіанти рішень, які прописані у законі і які 

регламентують його дії відповідно до ситуації, яка виникла [19, c. 87]. 

У науковій літературі склалася думка, що принцип рівності медіації не 

має самостійного значення, а розглядається як передумова принципу 

співробітництва, згідно з яким сторони під час пошуку варіантів вирішення 

спору повинні сприяти один одному для досягнення компромісу.  

Загалом принцип співробітництва медіації є антиподом принципу 

змагальності адміністративного судочинства, оскільки у процесі 

використання медіації для вирішення навіть публічно-правового спору, 

сторони не повинні обґрунтовувати та доказувати свої вимоги та 

заперечення, а мають разом розробляти варіанти, які приведуть їх до 

консенсусу. Як відомо, щоб реалізувати принцип змагальності, необхідно 

забезпечити процесуально рівні права. Так, в адміністративному судочинстві 

для зрівняння прав суб’єкта владних повноважень з громадянином 

передбачено у ч. 2 ст. 77 КАС України обов’язок доказування правомірності 

свого рішення, дії чи бездіяльності за суб’єктом владних повноважень. 

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. 

Сьогодні розвиток демократичних засад сягнув того рівня, коли на 

перший план стало 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» (ст. 23 

Конституції України). Викликана ця потреба завдяки усвідомленню 

громадянами своєї причетності до державотворення. Тільки від виваженості, 

злагодженості та поступливості, співпраці громадянського суспільства і 
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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» [127, c. 24]. 

Нагальним є позбавлення від взятої ще за радянських часів 

«державоцентристської» ідеології, яка засіла у свідомості громадян. 

Державні службовці, присягаючи «вірно служити народу України» [65], 

продовжують нехтувати основним джерелом влади, сприймати народ як 

об’єкт керування, порушуючи цим конституційний принцип. Через це 

потребує реформування державна служба, необхідно запровадження нового 

типу держслужбовців, метою роботи яких буде – служіння народу [22, c. 149-

150]. 

Ураховуючи, що змінам піддаються обидві сторони соціального 

організму країни, їхні взаємовідносини повинні будуватися на таких 

обов’язкових принципах ефективної співпраці, як рівноправність і 

відповідальність. 

Уважається, 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) [19, c. 87-88]. 

Принцип незалежності трапляються принципи нейтральності, 

неупередженості медіатора; ця закономірність простежується і в законах про 

медіацію. Наприклад, у Молдові та Білорусії виділено всі три принципи 

(незалежність, нейтральність та неупередженість медіатора), у Росії та 

Казахстані – неупередженість та незалежність. 

Оскільки українське законодавство про медіацію ще не сформоване, а 
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наявні законопроекти неоднозначні у питанні добору необхідних принципів, 

усі ці факти призводять до нагальності їх дослідження. 

Вимоги незалежності й неупередженості медіатора встановлені в ч. 4, 

ч. 5 ст. 5 Типового закону ЮНСІТРАЛ «Про міжнародні комерційні 

погоджувальні процедури», утім їх зміст і співвідношення не розкриті. 

Почнемо з того, що у ст. 2 Європейського кодексу поведінки медіаторів  

проводиться відмінність між незалежністю й нейтральністю, з однієї сторони, 

та неупередженістю – з іншої сторони.  

Відповідно до п. 2.1. ст. 2 цього Кодексу незалежність та нейтральність 

медіатора – це позиція, коли «медіатор не має права діяти або, якщо він 

почав діяти, продовжувати діяти, без з’ясування попередньо всіх обставин, 

які можуть або могли б вплинути на його незалежність чи викликати 

конфлікт інтересів. Обов’язок з’ясування таких обставин є постійною 

вимогою впродовж усього процесу медіації. Такими обставинами Кодекс 

визначає: 1) будь-які особисті або ділові відносини з однією зі сторін; 2) 

будь-яка пряма або непряма, фінансова або інша зацікавленість у результатах 

медіації; 3) попередня діяльність медіатора або кого-небудь з його компанії, 

підприємства в будь-якому іншому статусі, крім медіатора, на користь однієї 

зі сторін. У Кодексі зазначається, що в таких випадках медіатор може 

погодитися на проведення медіації або продовжити проведення медіації 

тільки, якщо він упевнений у своїй здатності здійснювати медіацію з 

дотриманням повної незалежності і нейтралітету, забезпечуючи повну 

об’єктивність, і при безперечно вираженій згоді сторін» [50]. 

До речі, перелік вимог, за наявності яких медіатор повинен припинити 

свою діяльність, міститься в українських законопроектах про медіацію (ст. 9 

№ 2452а від 26 червня 2013 року, ст. 10  № 3665-1 від 29 грудня 2015 року). 

Більш виправданим видається використання міжнародного нормативно-

правового акту, не спричиняючи зарегульованості вітчизняного закону. 

Проте для практичної діяльності буде корисним створення локальних 

кодексів медіації, у яких будуть зосереджуватися деталі процесу. 
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У науковій літературі обставини, за наявності яких медіатор повинен 

припинити свою діяльність, віднесено до принципу неупередженості 

медіатора, а в Європейському кодексі поведінки медіатора вони 

демонструють принципи нейтральності та незалежності медіатора. Згідно з ч. 

2.2. ст. 2 Кодексу неупередженість – це позиція, коли «медіатор завжди 

повинен діяти абсолютно об’єктивно по відношенню до кожної зі сторін і 

прагнути бути сприйнятим як діючий і прагнучим надавати послуги кожній зі 

сторін відносно того, що стосується медіації однаковим чином, з повагою до 

процесу медіації» [50]. 

Водночас прийнятий у першому читанні законопроект № 3665 від 17 

грудня 2015 року зміст принципу неупередженості, закріплений Кодексом 

медіаторів, називає нейтральність медіатора, хоча розкриваючи його зміст, 

згадує, що медіатор є нейтральною (неупередженою) особою, яка допомагає 

сторонам спору досягти порозуміння, налагодити та проводити переговори. 

Під час проведення процедури медіації медіатор прагне до забезпечення 

неупередженого підходу стосовно сторін і враховує при цьому всі обставини 

справи. А перелік вимог, за наявності яких медіатор повинен припинити 

свою діяльність, розміщується у ст. 11 Вибір та призначення медіатора. 

Як слушно зауважує М. С. Іванова, термін «нейтральність» дозволяє 

відрізнити принцип медіації від подібних основ діяльності судів (зокрема й 

третейських), а також органів нотаріату, інших юрисдикційних органів [77, c. 

53]. Незалежність судової влади, її підкорення тільки закону закріплені 

статтями 126 і 129 Конституції України. Також відповідно до ст. 7 КАС 

України суд при вирішенні справи керується принципом законності й 

вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана ВР України, а також 

застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та 

законами України. 

Зважаючи на зазначене, доцільно погодитись з думкою Л. Н. Ракітіної 
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про те, що в принципі незалежності судів існує зворотна сторона: 

підпорядкування суддів тільки Конституції і закону, яка практично 

реалізується в їхньому підпорядкуванні (в сенсі ‒ обов’язок керуватися) 

практично всім відомим видам нормативно-правових актів, якими вони 

зобов’язані керуватися під час здійснення правосуддя [230, c. 60].  

Тому незалежність суддів – це принцип, який визначає одночасно і 

будову судів, і їхній процес роботи. Медіатор не має права робити висновки з 

будь-якого спірного питання й виносити рішення. Основне завдання 

медіатора полягає у забезпеченні взаєморозуміння між сторонами. Він 

повинен організувати процедуру переговорів так, щоб сторони самостійно 

дійшли до найбільш прийнятної для кожної сторони угоди, а відтак, до 

врегулювання конфлікту. Отже, на відміну від суддів, медіатори мають 

більшу самостійність, тобто більш незалежні. Основна ідея медіації полягає в 

тому, що сторони самостійно виробляють варіанти врегулювання спору. У 

зв’язку з цим зовнішній вплив на медіатора не має сенсу і не призведе до 

негативних наслідків [77, c. 53-54; 230, с. 61; 82, с. 42]. 

З огляду на зазначене видається, що до принципу неупередженості 

медіатора потрібно відносити його неможливість проявляти особисту 

зацікавленість під час вирішення спору. 

Думка кожної зі сторін однаково важлива для медіатора. Медіатор не 

має право висловлювати власну думку щодо сутності конфлікту. Концепція 

безсторонності медіатора – центральна в процесі медіації. Безсторонність 

означає свободу від фаворитизму та неупередженість. Як зазначає 

О. В. Аллахвердова, «у будь-якої людини можуть з’являтися власті почуття 

та оцінки щодо правильності або справедливості поведінки будь-якої зі 

сторін, симпатії чи упередження стосовно тих, хто конфліктує. Але всі свої 

почуття та оцінки медіатор повинен залишити за рамками процедури 

медіації» [103, c. 49]. Для медіатора клієнтами є обидва учасники спору. 

До принципу нейтральності варто відносини обов’язок медіатора 

негайно повідомити про наявність або можливість під час проведення 
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процедури медіації обставин, які можуть вплинути на його незалежність і 

неупередженість. А принцип незалежності медіатора означає, що медіатор не 

повинен перебувати під впливом громадян, юридичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та 

службових осіб, які обмежують або заздалегідь зумовлюють ту або іншу дію. 

Конфіденційність є базовим принципом проведення медіації, а також 

однією із тих основних переваг, якої позбавлений судовий розгляд справи 

(відкритість та публічність). Цей принцип закріплений у ст. 7 Директиви 

№ 2008/52/ЄС «Про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних і 

комерційних справах» від 21 травня 2008 року [46], а також у ст. 4 

Європейського кодексу поведінки медіаторів [50]. 

На думку Українського Центру Медіації, усе, що відбувається під час 

медіації, має конфіденційний характер. Будь-яка інформація, записи, звіти 

або інші документи, надані медіатору під час підготовки до медіації або 

вироблені в процесі медіації, є конфіденційними. Медіатор не має права 

розкривати іншій стороні або іншій особі інформацію, отриману від сторони 

під час приватної зустрічі, без згоди на те сторони, яка надала таку 

інформацію. Конфіденційність є обов’язковою умовою угоди про проведення 

медіації, яку підписують усі учасники медіації [121]. 

Подібні тлумачення трапляються і в зарубіжній та вітчизняній науковій 

літературі, і в законодавстві зарубіжних країн та українських законопроектах 

про медіацію. У літературі зазначено, що принцип конфіденційності має два 

рівні – зовнішній (правила надання інформації щодо медіації третім особам) і 

внутрішній (правила використання інформації у рамках самої процедури 

медіації) [8, c. 248-249]. 

Потрібно мати на увазі, що медіатор не може бути примушений давати 

свідчення в судовому або третейському розгляді щодо обставин, які стали 

йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків медіатора, за винятком 

випадків, коли це вимагається для забезпечення захисту інтересів дітей або 

запобігання шкоди фізичному або психологічному здоров’ю особи або коли 
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розкриття змісту договору за результатом медіації є необхідним для 

примусового виконання цього договору [165]. 

Навіть у п. 2 ч. 1 ст. 66 КАС України передбачено, що не можуть бути 

допитані як свідки особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці 

відомості, що були їм довірені у зв’язку із наданням послуг посередництва 

(медіації) під час проведення позасудового врегулювання спору, - про такі 

відомості. 

Якщо справа розглядається в суді, і сторони, які брали участь у 

медіації, починають покликатися на відомості, які були отримані під час 

проведення процедури медіації, водночас жодна зі сторін не починає 

суперечити, то вважається, що суд може прийняти їх за докази, посилаючись 

на норму про медіацію щодо можливості розголошення інформації за 

взаємною згодою сторін. Для допустимості доказу в суді такої інформації 

потрібно буде надати до суду угоду про проведення медіації, у якій 

передбачатиметься можливість розголошення інформації за взаємною згодою 

сторін, або договір, який був укладений за результатами проведення медіації, 

у якому міститься інформація, на яку покликаються сторони в суді. 

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 [66]. 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 
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збереженням свого професіонального обличчя. 

Отже, основними принципами медіації, необхідними для вирішення 

публічно-правових спорів, є такі: добровільність, ініціативність, рівність та 

співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і незалежність 

медіатора, конфіденційність. 

Медіація як спосіб вирішення публічно-правових спорів ‒ це 

організована медіатором гнучка, структурована, конфіденційна процедура, 

побудована на засадах добровільності, рівності та співробітництва, у рамках 

якої сторони намагаються дійти консенсусу задля ліквідації публічно-

правового спору. 

 

 

1.4 Нормативні засади застосування медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів 

 

 

Сучасний темп розвитку суспільства викликає потребу отримання 

максимального ефекту від процесу взаємодії з партнером, одночасно 

витрачаючи мінімальну кількість часу, все це зумовлює появу нових способів 

урегулювання конфліктних ситуацій. Медіація як один з альтернативних 

способів вирішення конфліктів є не тільки унікальним інструментом для 

оновленого підходу до конфлікту, а й «інвестицією» у розвиток української 

правової культури та суспільних відносин. 

На пострадянському просторі побутує стереотип, що нібито 

імперативний характер публічно-правових відносин виключає можливість 

застосування медіації для врегулювання суперечок у публічно-правовій 

сфері. Водночас розвиток громадянського суспільства, зростання 

самостійності й автономності суб’єктів суспільних відносин призводить до 

поступового інтегрування приватноправових основ у публічно-правову 
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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 [195, c. 187]. 

У зв’язку з відсутністю в Україні спеціалізованого закону про медіацію 

нормативні засади застосування медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів, з урахуванням ієрархічності, доцільно розділити на чотири 

тематичні блоки: 1) загальні; 2) дискреція; 3) партнерські відносини; 

4) адміністративний компроміс.  

Потрібно зазначити, що спроби прийняти закон про медіацію мають 

тривалу історію, яка бере свій початок з 2004 року [129, c. 49], пізніше у ВР 

України було зареєстровано ще дев’ять законопроектів про медіацію, про які 

йшлося в п. 1.3. дисертаційної праці. Зауважимо лише, що сфера їх 

застосування поширювалася на адміністративні справи. Надією на появу 

спеціалізованого закону про медіацію в Україні став законопроект № 3665 

від 17 грудня 2015 року, який був прийнятий 3 листопада 2016 року за основу 

в першому читанні; однак комітету ВР України з питань правової політики та 

правосуддя доручено доопрацювати його з урахуванням слушних положень 

альтернативного законопроекту «Про медіацію» № 3665-1 від 29 грудня 2015 

року та зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і 

внести його на розгляд ВР України у другому читанні. 

Ч. 1 ст. 3 проекту закону «Про медіацію» № 3665-1 від 29 грудня 2015 

року дає підстави вважати, що передбачена в цьому проекті процедура 

медіації поширюється на публічно-правові спори, які є предметом розгляду 

дисертаційної праці. Це пояснюється тим, що в законопроекті сфера 

застосування медіації поширюється на адміністративні спори, які, відповідно 

до вищепроведеного аналізу, є видом публічно-правових спорів.  

Варто мати на увазі, що законопроект необхідно розглядати як 

«рамковий закон про медіацію», тому що специфіка публічно-правових 

відносин потребує прийняття локальних нормативно-правових актів. Навіть 
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наявність факту відсутності в низці законопроектів про медіацію положень 

про особливості медіації в адміністративних спорах у розділах, присвячених 

особливостям медіації в окремих категоріях спорів, говорить лише про 

загальний характер положень закону та про нерозвиненість в Україні медіації 

у сфері публічно-правових відносин. Тож під час вирішення публічно-

правових спорів за допомогою медіації закон про медіацію відіграватиме 

роль загальних положень, основоположних принципів, на яких будуть 

побудовані спеціальні нормативно-правові акти, що закріплюватимуть 

особливості здійснення процедури медіації саме як способу вирішення 

публічно-правових спорів. Про це зазначено у ст. 1 законопроекту  № 3665 

від 17 грудня 2015 року. Прийняття закону про медіацію остаточно зніме 

сумніви в доцільності використання медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів та започаткує законність її правових наслідків.  

На думку В. І.  Мотиль, завданням цього рамкового закону є 

імплементація директиви ЄС про медіацію, яка, своєю чергою, сприятиме 

«інтеграції цього інституту в правову систему України, а також сприятиме її 

популяризації». Першочерговим завданням науковець називає внесення змін 

до чинного законодавства з метою «усунення перешкод для практичного 

застосування медіації» [135, c. 79].  

Саме тому на сьогодні для легального застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів потрібно використовувати всю 

сукупність нормативно-правових актів, присвячених можливості 

врегулювання публічно-правового спору за допомогою процедури медіації. 

Через те, що сфера публічно-правових відносин надзвичайна широка, то і 

кількість нормативно-правових актів – велика. А це спонукає до їх 

тематичного поділу.  

Перший блок загальних нормативних засад застосування медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів становить Конституція 

України, яка ще з 1996 року ч. 5 ст. 55 опосередковано передбачала 

можливість використання медіації як способу вирішення публічно-правових 
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спорів, а у 2016 році набрали чинності конституційні зміни, що 

запроваджують обов’язковий досудовий порядок урегулювання спорів у 

випадках, передбачених законом. Як зазначено в пояснювальній записці до 

законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-VIII [154], мотивами 

розроблення таких змін є зменшення навантаження на суди та забезпечення 

належного підґрунтя для розвитку альтернативних методів урегулювання 

спорів. 

Упродовж 2015 – 2016 років у рамках проекту «Сприяння практичному 

запровадженню медіації в Україні та налагодженню взаємодії з судовою 

системою», що відбувався за підтримки американського народу, наданої 

через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту 

«Справедливе правосуддя», було проведено низку експертних зустрічей та 

круглих столів із представниками різних інституцій, зацікавлених у розвитку 

медіації. За результатами цих обговорень напрацьовано рекомендації із 

законодавчого врегулювання медіації в Україні [121].  

Аналіз її складників засвідчив, що стан правового регулювання медіації 

в Україні розробляється в правильному напрямі. Демонстрацією цього, 

незважаючи на відсутність спеціального закону про медіацію, є наявність 

конституційного положення про гарантування державою можливості 

кожному будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права 

і свободи від порушень і противоправних посягань, що стало на довгі роки 

законодавчим полем для законності проведення медіації. У цьому річищі 

доречно навести вислів експерта Проекту USAID «Справедливе правосуддя» 

Біла Марша про те, що не завжди кількість здійснених медіацій залежить від 

її законодавчого врегулювання [209]. 

Наступними загальними нормативними засадами застосування медіації 

як способу вирішення публічно-правових спорів з урахуванням ієрархічності 

є такі міжнародні нормативно-правові акти, як ст. 33 Статуту ООН, яка з-

поміж засобів мирного вирішення спорів містить також і медіацію [200]. 
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Зрозуміло, що це положення, як і статут ООН, загалом регулює відносини 

між державами й іншими суб’єктами міжнародних відносин і лише 

опосередковано впливає на сферу внутрішньодержавних відносин. Разом із 

тим, у рамках ООН було розроблено і ряд інших документів щодо медіації, 

які не обмежуються сферою міжнародних відносин (Типовий закон 

ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну та комерційну примирювальну процедуру з 

настановами щодо її впровадження та застосування» [206], Кодекс етики та 

деонтології медіаторів [91]. 

Варто виділити Європейську конвенцію про захист прав людини та 

основних свобод 1950 року [93], Рекомендацію № Rес (86) 12 Комітету 

міністрів Ради Європи від 16 вересня 1986 року щодо заходів із 

попередження та зменшення надмірного робочого навантаження в судах 

[171], подібні положення якої були закладені й у низці інших рекомендацій 

Комітету Міністрів Ради Європи, а саме Рекомендації № Rec (81) 7 щодо 

заходів, які полегшують доступ до правосуддя від 14 травня 1981 року [174].  

Для нашого дослідження найбільш вагомою є Рекомендація Rес (2001) 

9 Комітету Міністрів Ради Європи щодо альтернатив судовому розгляду 

спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними особами 

від 5 вересня 2001 року, у якій наголошено на перевагах альтернатив 

судовому розгляду спорів та рекомендовано урядам держав-членів сприяти 

використанню альтернативних засобів. У документі зазначається, що 

застосування медіації можна було б зробити обов’язковою попередньою 

умовою судового розгляду. Запропоновано використовувати її як в 

позасудовому порядку загалом, чи ж до початку судового процесу або в його 

перебігу. Основними перевагами медіації є те, що вона уможливлює швидке 

й дешеве врегулювання спору, дружнє врегулювання, вирішення спорів на 

засадах справедливості, а не тільки відповідно до суворих правових норм, і 

більш широкі межі розсуду, а також спонукає до наближення 

адміністративних органів до громадськості. 

Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 року 
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ухвалено Керівні принципи № 15 для кращого виконання наявної 

Рекомендації щодо альтернатив судовому розгляду спорів між 

адміністративними органами і сторонами-приватними особами [51, c. 498-

539]. 

Ураховуючи наміри України стати повноправним членом ЄС, слід 

назвати Угоду про асоціацію між Україною, з одного боку, та ЄС і їхніми 

державами-членам, з іншого, якою закріплено пріоритетність посередництва 

у розв’язанні всіх протиріч, що виникають з приводу того чи іншого питання 

[210]. Директива 2008/52/ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про 

деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах» від 21 травня 

2008 року зобов’язує держави-члени до імплементації її положень та 

прийняття необхідних для цього нормативно-правових актів [51, c. 540-548].  

Тут варто погодитися з думкою В. І. Мотиля про те, що законодавство 

ЄС не є обов’язковим для України, але з огляду на широкомасштабний 

процес адаптації Україною права ЄС, а також перспективи майбутнього 

членства, Україні доцільно імплементувати також і положення цих правових 

актів у національне законодавство [129, c. 48]. 

Українські юристи та іноземні колеги пропонують не чекати на 

законодавче врегулювання процедури медіації та застосовувати її вже 

сьогодні. Тим більше, що українське законодавство вже містить національне 

бачення процедури медіації у країні, яке відображено в низці нормативно-

правових актів. 

Одним із таких нормативно-правових актів є КАС України, у якому ще 

з 2010 року існує норма, що містить положення про можливість досудового 

порядку вирішення спору, однак у самому КАС України не розкривається 

його сутність. Утім, упровадження процедур медіації у сферу 

адміністративного судочинства розпочалося разом із створенням 

адміністративної юстиції в Україні, а саме з моменту набрання чинності (1 

вересня 2005 року) КАС України. КАС України містить положення про 

можливість використання класичної моделі медіації як способу вирішення 
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публічно-правових спорів. Пояснюється це тим, що зміст ст. 190 КАС 

України не обмежує та не регламентує процедуру примирення у частині 

способу її здійснення. Про що детальніше буде йтися далі. 

Поворотним моментом у розвитку медіації на території України стало 

прийняття 3 жовтня 2017 року Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» № 6232 [61]. 

Вагомими є положення п. 5 Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10 травня 2006 року 

№ 361/2006 [98], аналогічну позицію якої викладено в п. 10 заяви Ради суддів 

України «Про концептуальні підходи Ради суддів України до подальшого 

здійснення судово-правової реформи в Україні» від 26 травня 2006 року 

[162]. 

Важливими є п.п. 10 п. 5.4 Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015[201]. 

Упровадження медіації в Україні було включено до Плану дій щодо 

імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, 

відображених Групою Світового банку в методології рейтингу «Ведення 

бізнесу» на 2016 рік (пункт 9), затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р [143]. 

Вагомим є рішення Конституційного Суду № 15-рп/2002 від 9 серпня 

2002 року [178]. На думку міжнародного експерта Т. М. Кисельової, це 

рішення має значення для медіації, оскільки будь-яке досудове врегулювання 

спорів за волевиявленням суб’єктів є правомірним. «Це вмикає «зелене 

світло» для розвитку третейського судочинства і медіації», ‒ наголосила вона 

[208]. 

У такий спосіб блок загальних нормативних засад застосування 
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медіації як способу вирішення публічно-правових спорів виконує роль 

загальних положень (а точніше преамбули), які закріплюють прерогативність 

застосування саме процедури медіації для вирішення публічно-правових 

спорів. Особливістю цього блоку є те, що більшість національних 

нормативно-правових актів, які входять до її складу, приймалися задля 

національного відображення положень міжнародного законодавства про 

медіацію, у більшості випадків з метою розширення положень Рекомендації 

Rес (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи щодо альтернатив судовому 

розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними 

особами від 5 вересня 2001 року та Керівних принципів № 15 від 7 грудня 

2007 року для кращого виконання наявної Рекомендації щодо альтернатив 

судовому розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами ‒ 

приватними особами. 

І лише КАС України в цьому блоці загальних засад виконує роль 

спеціалізованого акта, оскільки в ньому містяться норми, які безпосередньо 

демонструють можливість втілення процедури медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів у рамках судового процесу під час здійснення 

адміністративного судочинства. 

Другим тематичним блоком нормативних засад застосування медіації 

як способу вирішення публічно-правових спорів є дискреція, оскільки 

особливим учасником публічно-правових відносин є суб’єкт владних 

повноважень. У науковій літературі склалася думка, що небажання, а також 

відсутність повноважень у цього суб’єкта щодо проведення медіації, слугує 

стримувальним фактором поширення медіаційних процедур для вирішення 

публічно-правових спорів. З. В. Красіловська ці фактори назвала причинами 

психологічного (боязнь чиновника відповідальності за самостійно прийняте 

рішення) та юридичного («заборонено все, крім того, що прямо дозволено») 

характеру [99, c. 142].  

Наявність в арсеналі державного службовця дискреційних повноважень 

дозволяє ці фактори подолати. Discretionnaire (франц.) – слово французького 



 87 

походження, яке означає залежність від особистого розсуду. Discretio (лат.) – 

рішення посадової особи або державного органу, віднесеного до їх 

компетенції питання на власний розсуд в порядку реалізації дискреційної 

влади [47, c. 16]. 

Що стосується законодавчого закріплення, то визначення дискреційних 

повноважень на міжнародному рівні містить Рекомендація № R (80) 2 

Комітету Міністрів Ради Європи Державам-членам стосовно реалізації 

адміністративними органами влади дискреційних повноважень [173]. В 

Україні законодавче визначення дискреційних повноважень міститься лише в 

Методології проведення антикорупційної експертизи [124], їхні ознаки 

наведено у роз’ясненні Міністерства юстиції України від 12 квітня 2011 року 

[180]. 

Ключовим є те, що межі поведінки (розсуду) суб’єкта владних 

повноважень мають бути однозначно визначені в законі, бо в протилежному 

випадку це може призвести до порушення права та охоронюваних законом 

інтересів особи. Такий висновок можна зробити з рішення Конституційного 

Суду України від 8 червня 2016 року (№ 3-рп/2016) [177]. 

Якщо мету повноважень у законі не визначено, то необхідно виходити 

із загальної мети, визначеної в ст. 3 Конституції України, – утвердження і 

забезпечення прав людини є головним обов’язком держави. З цього 

випливає, що саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок 

дотримуватися принципу верховенства права у процесі реалізації 

дискреційних повноважень, і тільки від його професійних якостей, 

компетентності, налаштованості на служіння народу, а не особистої вигоди, 

залежить комплексність (фундаментальність) реалізації прав людини. 

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 
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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 [24, с. 135-136]. 

Дискреційні повноваження мають використовуватися задля 

найширшого забезпечення прав людини та громадянина. Наявна законодавча 

варіативність у повноваженнях державного службовця є сприятливим 

чинником для застосування медіації, оскільки можливість вибору того чи 

того варіанту рішення сприяє досягненню компромісу, більш якісному 

врахуванню і об’єктивних обставин, і суб’єктивних точок зору сторін. Тому 

дискреційні повноваження повинні перетворитися з корупційних ризиків на 

один із перспективних засобів повноцінного забезпечення прав громадян. 

Отже, законодавче підґрунтя для використання медіації в повноваженнях 

органів державної влади наявне. 

Третій блок нормативних засад застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів становлять партнерські відносини. 

Досягнення компромісу в суспільстві повинно стати метою існування 

держави, для досягнення якої необхідно впроваджувати заходи, які 

поширюються на всі рівні суспільної та державної взаємодії. Свідченням 

цього виступає Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» 

від 18 грудня 2006 року, у п. 6 якої передбачено, що особа має вміти 

конструктивно спілкуватись у різних середовищах, бути толерантною, 

виражати свої та сприймати чужі думки, показувати різноманіття особистих 

цінностей та повагу до інших, і бути готовою долати упередження та 

знаходити компроміси [171].  

Інститут медіації вбудований у розроблені принципи програми ООН 

«Врядування та стійкий розвиток людського потенціалу», зокрема такі: 

орієнтація на консенсус, рівність і врахування інтересів, ефективність і 

результативність, відповідальність, на чому наголошувала у своїй 
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кандидатській дисертації З. В. Красіловська [99, c. 168-169]. 

Отже, 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 [231]. 

Навіть соціальний діалог в Україні побудований на принципі взаємної 

поваги та пошуку компромісних рішень [69].  

Про бажання органів державної влади спілкуватися та доходити 

консенсусу з представниками громадянського суспільства свідчить 

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки [211]. 

Більше того, у «Типовому профілі професійної компетентності посади 

керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності 

осіб, які претендують на зайняття цієї посади», який, на жаль, втратив 

чинність на підставі наказу Національного агентства України з питань 

державної служби «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

наказів Головного управління державної служби України та Національного 

агентства України з питань державної служби» від 12 квітня 2016 року № 75 

[132], у п. 2.3. (перелік умінь та навичок, необхідних для виконання 

посадових обов’язків) містилося положення, відповідно до якого посадовець 

повинен володіти вмінням вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, 

знаходити компромісні рішення; умінням проводити обговорення, 

збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору [205]. 

Завдяки блоку цих засад на арену української правової дійсності 

виходять дві повноправні сторони публічно-правового спору, 

взаємовідносини яких побудовані на засадах партнерства, кінцевою метою 

яких є досягнення консенсусу. А це, своєю чергою, відкриває шлях до 

використання медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. 
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І останнім блоком нормативних засад є адміністративний компроміс. 

Як слушно зауважує З. В. Красіловська, органи державної влади самі 

відчувають необхідність у спілкуванні з суб’єктами господарювання під час 

виконання своїх службових обов’язків, про що свідчать законодавчо 

визначені процедури консультування [99, c. 142-143]. 

У дисертаційний працях та наукових публікаціях зустрічається 

пропозиція віднесення податкового та митного компромісів до предвісників 

застосування механізмів АВС. Утім, по-перше, конструкція цих компромісів, 

яка відображена у Податковому та Митному кодексах України, вважається 

нічим іншим як податковою або митною амністіями. Підтвердженням цього є 

визначення компромісу саме через режим звільнення від юридичної 

відповідальності, яке повністю відображає суть амністії як повного або 

часткового звільнення від юридичної відповідальності [226].  

А по-друге, для застосування медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів не має підстав, оскільки при досягненні податкового та 

митного компромісів взагалі відсутній публічно-правовий спір, а наявне 

досягнення взаємних інтересів. 

Справа у тім, що поняття податкового компромісу значно ширше від 

поняття податкового компромісу, закріпленого у Податковому кодексі 

України [62, 132], і воно включає різні механізми ефективної та 

взаємовигідної взаємодії між платником податків і податковими органами як 

на етапі спірних правовідносин, так і до моменту їх виникнення. Як наслідок, 

потенційно медіація може бути застосована у врегулюванні податкових 

спорів. Однак варто зауважити, що її запровадження потребує внесення змін 

до Податкового кодексу України [226]. 

Сьогодні процесуальні норми КАС України дозволяють здійснити таке 

примирення, незважаючи на відсутність відповідних змін у положеннях 

матеріального права – Податкового кодексу України. Судова практика 

свідчить про активне застосування механізму примирення в податкових 

спорах [226] (наприклад, ухвала Івано-Франківського окружного 
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адміністративного суду у справі № 809/1290/17 від 12 березня 2018 року).  

Таким чином, як зазначає В. Л. Шарнопільський зміст цієї ухвали 

свідчить про започаткування альтернативного вирішення спору. Зазначений 

текст достатньо чітко демонструє бажання як підприємців, так і податківців 

до взаємовигідного вирішення спірної ситуації [226]. 

Більше того Митний кодекс України містить численні процедури 

узгодження з платником податків (декларантом) на консультативній основі 

питання державної митної справи (ст. 21, 23, 57, 59, 60, 361), завдяки 

наявності яких відкривається можливість використання медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів. 

Слід зазначити, що до порядку денного ВР України було включено 

законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

введення процедури медіації)» від 28 грудня 2014 року № 1666, який за 

результатами розгляду був віднесений до питання, яке доручається 

підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії. Метою законопроекту є 

запровадження процедури досудової медіації в податкових та митних спорах 

між платниками податків та органами ДФС України, що дасть змогу 

зменшити кількість податкових та митних спорів і збільшити кількість 

надходжень до бюджету за рахунок податків, які сплачуються в результаті 

досягнення примирення. Для реалізації поставленої мети законопроектом 

пропонується внести зміни до ст. 14 Податкового кодексу України, 

доповнивши її визначенням поняття «процедура медіації» та новою ст. 56-1, 

що встановлює саму процедуру медіації [30].  

У пояснювальній записці законопроекту зазначений експеримент, 

сутність якого неодноразово була розкрита в дисертаційних працях. 

Акцентуємо увагу лише на тому, що він є певним прототипом запровадження 

в Україні процедури медіації у податкових спорах, за 2 місяці проведення 

якої у 2013 році було досягнуто примирення з платниками податків, що дало 

змогу одразу залучити до бюджету 5,6 млрд. грн. [156]. 

Керівник Українського центру медіації, президент Національної 
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Асоціації медіаторів України Г. І. Єрьоменко зазначає: «загалом поява такого 

законопроекту – річ дуже позитивна, адже: 1) держава «повертається 

обличчям» до медіації та платника податку; 2) компроміс все одно кращий, 

ніж «переговори з нульовим результатом» [118]. 

Проте, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на 

створення партнерських відносин між платниками та органами державної 

влади, 18 грудня 2014 року було підписано Меморандум про партнерство та 

співробітництво між ДФС України та Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація платників податків України». Аналогічні 

меморандуми з початку 2015 року були укладені територіальними органами. 

Для забезпечення об’єктивності в роботі з платниками, створення 

ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами 

фіскальної служби та платниками, участі громадськості в реалізації 

податкової та митної політики ДФС України та Асоціація створюють 

постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) 

питань у сфері оподаткування та митного оформлення [123].  

Навіть у Стратегії розвитку Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація платників податків України» на період до 2018 року одним із 

напрямів діяльності передбачено активізацію роботи Узгоджувальної комісії 

з розгляду проблемних(спірних) питань у сфері оподаткування та митного 

оформлення між Асоціацією та ДФС України як дієвого інструменту 

вирішення конфліктів і суперечок між ДФС України та бізнес-середовищем 

та розбудову співробітництва та партнерства, налагодження комунікативного 

зв’язку платників податків з органами влади всіх рівнів та органами 

місцевого самоврядування [203]. 

З огляду на зазначене, погоджуємося з твердженням 

О. Д. Сидєльнікова, що після того, як у сфері матеріального права 

розширюється дискреція державного органу влади, одразу ж і виростає 

відсоток адміністративних справ, які завершуються примиренням сторін. 

Тобто зміни в матеріальному законі є відображенням впливу 
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адміністративно-правової диспозитивності на практику застосування 

примирення сторін в адміністративному судочинстві [184, c. 98-99]. 

Далі в дисертації О. Д. Сидєльніков наголошує, що в сучасному 

адміністративному праві простежується тенденція до підвищення ролі 

приватних осіб у взаємовідносинах із державою. Орган державної влади 

більше не є одноосібним лідером у цій сфері. Більше того, вказані процеси 

лібералізації, на думку науковця, мають продовжуватися, централізація 

державного управління має послаблюватися, і суб’єктам адміністративних 

відносин має надаватися більший простір для саморегуляції їхніх відносин. 

Так, приватним особам, з одного боку, має надаватися більше диспозитивних 

прав при взаємодії з державною владою, а для публічних органів потрібно 

розширити спектр дискреційних повноважень, що дозволить їм більш 

ефективно реалізовувати владні повноваження та невідкладно реагувати на 

запити суспільства [184, c. 43-44]. 

Докладно розглянемо, як медіація як спосіб вирішення публічно-

правових спорів реалізується у рамках КАС України. Так, адміністративний 

позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до адміністративного 

суду, де вона в день надходження реєструється в Єдиній судовій 

інформаційно-телекомунікаційній системі (яка починає функціонувати через 

90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у 

газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про 

створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи), а до її створення, згідно з автоматизованою 

системою документообігу суду, не пізніше наступного дня передається судді. 

Після одержання позовної заяви суддя з’ясовує, чи є підстави для повернення 

позовної заяви, залишення її без руху або відмови у відкритті провадження в 

адміністративній справі. Додатково у новій редакції КАС України підставою 

для повернення позовної заяви виділено ненадання доказів звернення до 

відповідача для досудового врегулювання спорів у випадках, у яких законом 

визначено обов’язковість досудового врегулювання, або на момент звернення 
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позивача із позовом не сплив визначений законом строк для досудового 

врегулювання спору (п. 4 ч. 4 ст. 169 КАС України ). Це призводить до того, 

що обов’язковою умовою змісту позовної заяви є зазначення відомостей про 

вжиття заходів досудового врегулювання (п. 6 ч. 5 ст. 160 КАС України). Усе 

це виступає гарантією, яка слугує ефективним стимулом для поширення 

досудового порядку вирішення публічно-правових спорів. 

У разі додержання всіх вимог, установлених законодавством, і 

відсутності перешкод суддя приймає позовну заяву й відкриває на її підставі 

провадження в адміністративній справі. Уже на цій стадії, не дочікуюсь 

відкриття підготовчого провадження, користуючись своїм диспозитивним 

правом 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 КАС України), сторона може подати клопотання 

чи заяву (п. 3 ч. 2 ст. 44 КАС України) щодо проведення процедури медіації 

для вирішення публічно-правового спору. Ч. 2 ст. 17 КАС України зобов’язує 

відповідно до завдань адміністративного судочинства суб’єкта владних 

повноважень погодитись на пропозицію фізичної або юридичної особи 

провести процедуру медіації для вирішення публічно-правового спору. Отже, 

ініціатива фізичної або юридичної особи щодо проведення медіації не 

потребує згоди суб’єкта владних повноважень, але пропозиція суб’єкта 

владних повноважень потребує санкціонування. Якщо сторони в 

позасудовому порядку вирішують це питання, то відповідно до ч. 1 ст. 17 

КАС України сторони можуть за домовленістю подати спільне клопотання 

про проведення процедури медіації для вирішення публічно-правого спору. 

Для реалізації права на вирішення публічно-правового спору шляхом 

проведення медіації сторонам потрібно подати клопотання. Відповідно до п. 

3 ч. 2 ст. 44 КАС України учасники справи мають право подавати заяви та 

клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування 

щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти 

заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Важливим кроком уперед є 
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наявність вимог до форми та змісту письмових заяв, клопотань та заперечень 

(ст. 167 КАС України). 

У законі чітко прописано, що клопотання про надання часу для 

примирення/проведення медіації повинно бути від обох сторін. Як зазначає 

О. Д. Сидєльніков, можливі випадки, коли сторона процесу вперше виступає 

з ініціативою щодо примирення в судовому засіданні, а жодному іншому 

учаснику процесу ще не відомо про такі наміри. У такому випадку, на думку 

науковця, «суд повинен з’ясувати думку протилежної сторони щодо її 

ставлення до задоволення/відхилення подібного клопотання. Якщо думка 

сторони буде негативною, то суд дійсно має відмовити у задоволенні 

клопотання, оскільки існує висока ймовірність того, що за відведений час 

примирення не буде досягнуто. Доречно погодитись з ученим відносно того, 

що у випадку, якщо сторона залишає долю цього питання на розгляд суду, то 

клопотання має бути задоволеним, оскільки у подібних неоднозначних 

ситуаціях адміністративний суд має віддавати перевагу мирному 

врегулюванню, а не судовому вирішенню справи» [184, c. 122-123]. 

На противагу цьому М. С. Іванова вважає, що саме суд для виконання 

покладеного на нього обов’язку повинен сприяти примиренню сторін 

шляхом проявлення ініціативи або підтримки однієї зі сторін судового 

процесу в її намірі врегулювати спір мирним шляхом і, як наслідок, 

направити справу до медіатора (навіть за наявності заперечень з боку одного 

з учасників спору). Учена схиляється до того, що це інформаційна зустріч 

(зустріч з медіатором, на якій сторонам буде роз’яснено сутність та переваги 

процедури медіації), і за її результатами сторони повинні будуть приймати 

рішення про участь чи відмову у процесі медіації [77, c. 49-51]. 

Отже, якщо сторони вирішили провести процедуру медіації для 

врегулювання публічно-правового спору, то правильним виявляється 

подання спільного клопотання про проведення медіації до адміністративного 

суду. Це клопотання може мати форму єдиного документа за підписом обох 

сторін, або клопотання про проведення медіації від однієї сторони, та 



 96 

клопотання про згоду на проведення медіації від іншої сторони. 

Отже, проходить перша обов’язкова стадія – стадія відкриття 

провадження у справі, за якою йде проведення комплексу заходів, 

необхідних для забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного 

розгляду справи по суті – підготовче провадження, що здійснює суддя 

адміністративного суду, який відкрив провадження у справі.  

Не зважаючи на те, що спрямованість вказаної стадії визначається 

підготовкою справи до розгляду по суті, зміна самого завдання 

адміністративного судочинства зі «справедливого, неупередженого, 

своєчасного розгляду спорів» на «ефективний захист порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» 

спонукає всі дії суду підпорядковуватися цій меті. Одним зі способів такого 

ефективного захисту прав та інтересів на цій стадії адміністративного 

процесу може бути медіація, використання якої забезпечується наявністю 

норм про: 1) обов’язковість проведення підготовчого засідання у кожній 

судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного 

провадження (ст. 180 КАС України), у рамках якого суд повинен з’ясувати, 

чи бажають сторони вирішити спір шляхом примирення (п. 2 ч. 2 ст. 180 

України); 2) ініціатива на примирення з боку сторін процесу (ст. 190 КАС 

України). 

Отже, на сьогодні потрібен перегляд ролі суддів у процесі, а саме 

запровадження її спрямованості на мирне вирішення конфлікту. У рамках 

підготовчого провадження суддя повинен виконати головну мету цього 

провадження – правильний та своєчасний розгляд справи по суті. Для цього 

на підготовчому засіданні суд має роз’яснити сторонам можливість 

скористатися диспозитивним правом на примирення. Одним зі способів 

такого примирення є медіація. Завданням судді на цьому етапі повинно бути 

не тільки цитування сторонам положень КАС України щодо можливості 

примирення, а й роз’яснення переваг, недоліків та наслідків кожного 

можливого способу вирішення конфлікту. У сторін має скластися повноцінне 
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бачення ситуації, шляхів її вирішення, а також наслідків обрання 

конкретного способу вирішення спору. Суддя повинен докласти максимум 

зусиль для того, щоб сторони мали змогу уладнати конфлікт мирним 

шляхом. Саме тому від його роз’яснень та дій, направлених на пошук 

компромісу між сторонами, залежить виконання мети підготовчого 

провадження. Тому для суду примирення сторін (незалежно від його 

способу) повинно бути пріоритетним. Медіація для судді має бути одним зі 

способів ефективного захисту прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб. Тим більше, що у КАС України закріплений обов’язок суду 

сприяти примиренню під час розгляду справи по суті (ч. 5 ст. 194). 

Дієвість використання медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів у рамках підготовчого провадження забезпечується 

наявністю норм про відкладення підготовчого засідання (п. 3 ч. 2 ст. 181 КАС 

України) у межах, визначених ч. 4 ст. 173 КАС України строку підготовчого 

провадження (шістдесят днів, у виняткових випадках продовжується не 

більше, ніж на тридцять днів за клопотанням сторін або із ініціативи суду). 

Отже, максимальний строк для проведення медіації у рамках підготовчого 

провадження не повинен перевищувати вісімдесяти восьми днів. Так, 

користуючись п. 10 і п. 18 ч. 2 ст. 180 КАС України, суддя за заявою чи 

клопотанням сторін може вирішити питання строку проведення медіації як 

способу вирішення публічно-правового спору, забезпечивши цим 

правильний і своєчасний розгляд справи по суті. 

Потребує уваги те, що на інших стадіях судового розгляду 

адміністративної справи для реалізації обраної сторонами процедури медіації 

як способу вирішення публічно-правового спору провадження зупиняється, а 

не відкладається, що тягне за собою зупинення перебігу всіх процесуальних 

строків у справі (і установлених законом, і призначених судом), що значно 

розширює часові межі процедури медіації. А це, своєю чергою, може стати 

передумовою для зловживання недобросовісними учасниками судового 

процесу процесуальними правами. Виходячи з норм КАС України у цій 



 98 

ситуації, суд є безпорадним, оскільки в ч. 2 ст. 45 представлений перелік 

вичерпних дій, які суперечать завданню адміністративного судочинства, за 

наявності яких суд має право визнати їх як зловживання процесуальними 

правами. На думку законодавця, під час проведення процедури медіації 

зловживання може бути тільки в узгодженні умов примирення, спрямованих 

на шкоду прав третіх осіб. Утім, можливо, це правова колізія, яка потребує 

доопрацювання. 

У випадку успішно проведеної процедури медіації на підготовчому 

засіданні суд може закрити провадження у справі, оформивши це як відмову 

від позову, визнання позову чи примирення сторін (ч. 4 ст. 183 КАС 

України).  

Якщо на цьому етапі не вдалось уладнати публічно-правовий спір 

шляхом медіації, то під час розгляду справи по суті у сторін зберігається така 

спроба завдяки можливості зупинення провадження у випадку звернення 

обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення ‒ до 

закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні (ч. 3 ст. 193 КАС 

України).  

На розгляд справи по суті виділяється тридцять днів, а сам розгляд 

справи по суті суд розпочинає не пізніше, ніж через шістдесят днів з дня 

відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку 

підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення 

такого строку (ст. 192 КАС України). О. В. Бєлінська вважає, що мета цієї 

статті – вбереження учасників процесу від затягування судового 

провадження, а також забезпечення у їхніх власних інтересах якомога 

швидшого надання правового захисту. Тому, якщо сторони вирішують 

зупинити провадження у справі, користуючись своїм диспозитивним правом 

(ч. 3 ст. 9 КАС України), для проведення процедури медіації, то це 

розцінюється як досягнення взаємовигідного врегулювання спору, тому не 

виникає конфлікту з нормами ч. 2 ст. 193 КАС України [5, c. 167]. 

Отже, прийнята редакція ніяких протиріч із затягуванням судового 
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процесу не створює, а навпаки містить революційне положення для 

адміністративного процесу – обов’язок судді під час розгляду справи по суді 

сприяти примиренню сторін (ч. 5 ст. 194 КАС України). Для цього додатково 

міститься норма, яка зобов’язує головуючого суддю з’ясовувати в учасників 

справи наявність заяв і клопотань, пов’язаних із розглядом справи, які не 

були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні (ст. 204 КАС 

України).  

Варто звернути увагу, що прийнята редакція КАС України збільшила 

строк звернення до адміністративного суду в разі, якщо законом передбачена 

можливість/обов’язковість досудового порядку вирішення спору і позивач 

скористався цим порядком до трьох/шести місяців (ч. 4 ст. 122 КАС 

України). 

Відповідно до КАС України примирення може стосуватися лише прав 

та обов’язків сторін і предмета адміністративного спору. Оскільки 

примирення є рішенням сторін, а не інших осіб, які беруть участь у справі, то 

воно не повинно зачіпати їхніх прав та обов’язків. Що ж стосується предмета 

адміністративного позову, то ним є матеріально-правові вимоги позивача до 

відповідача, що виникають зі спірних правовідносин та відносно яких суд 

повинен прийняти постанову. Умови примирення виводяться у межах 

дискреції (розсуду), які закон допускає для суб’єкта владних повноважень 

[119, c. 58]. Мета медіації ‒ сприяти вичерпанню конфлікту між сторонами, 

тому обмеження її рамками предмета адміністративного спору звужує її 

можливості. З огляду на це правильно говорити, що за результатами 

проведення медіації до суду подаються умови примирення, які стосуються 

предмета адміністративного спору, а не самої медіаційної угоди.  

А втім, прийнята редакція КАС України уже містить положення, яке 

завбачно вміщує умови примирення за результатами проведення медіації: 

сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета 

спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних 

законом інтересів третіх осіб (ч. 1 ст. 190 КАС України). Більше того, 
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передбачається апеляційне оскарження умов примирення (п. 8 ч. 1 ст. 294 

КАС України). Докладніше про медіаційну угоду буде в п. 2.3. дисертації. 

Після того, як сторонам вдалося владнати публічно-правовий спір за 

допомогою медіації, за клопотанням сторін або за ініціативою суду не 

пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення 

обставин, що викликали його зупинення, провадження у справі поновлюється 

(ч. 1 ст. 237 КАС України).  

Керуючись ч. 3 ст. 9 та ч. 5 ст. 47 КАС України, в адміністративному 

процесі поряд із закінченням провадження шляхом прийняття судового 

рішення є можливість унаслідок успішної медіації закрити провадження у 

справі на підставі: 

- cтадія підготовчого провадження: ч. 4 ст. 184 КАС України (відмова 

від позову або визнання позову ‒ ст. 189 КАС України, примирення сторін ‒ 

ст. 190 КАС України), залишення позову без розгляду – п. 5 ч. 1 та ч. 2 ст. 

240 КАС України; 

- cтадія розгляду справи по суті: п. 2 ч. 1 ст. 238 КАС позивач 

відмовився від позову і відмову прийнято судом, визнання позову – ч. 6 ст. 

242 КАС України, примирення сторін ‒ п. 3 ч. 1 ст. 238 КАС України; 

- cтадія апеляційного провадження: відмова від позову та примирення 

сторін – ч. 1 ст. 314 КАС України; 

- cтадія касаційного провадження: відмова від позову та примирення 

сторін – ст. 348 КАС України [20, c. 112-115]. 

Варто звернути увагу, що навіть у випадку проведення спрощеного 

судового провадження медіація не втрачає актуальності, зважаючи на 

наявність ч. 5 ст. 47 КАС України. Як слушно зауважив І. В. Завальнюк, 

«специфіка спрощеного провадження обумовлює обмеження диспозитивних 

прав сторін процесу в можливості вибору форми провадження, а також у 

праві на примирення, визнання позову та відмови від позову на стадії 

судового розгляду справи, оскільки її швидкоплинність унеможливлює 

своєчасне донесення цього рішення до суду. Окрім того, в особливому 
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(непозовному) провадженні як різновиді спрощеного провадження звужено 

можливість обрання способу захисту порушеного права позивачем, оскільки 

їх чітко визначено у КАС України, а їх зміна тягне за собою повернення в 

ординарну позовну форму» [55, с. 144]. 

Наразі КАС України містить положення, яке кардинально змінює 

порядок досудового врегулювання спору. Зміст норми ч. 1 ст. 17 КАС 

України дублює положення ч. 4 ст. 124 Конституції України. Але ч. 2 ст. 17 

КАС України зобов’язує суб’єкта владних повноважень скористатися 

досудовим порядком вирішення спору для відновлення порушених прав та 

законних інтересів, не чекаючи пред’явлення позову. Ураховуючи положення 

ч. 1 ст. 17 КАС України про вживання за згодою сторін заходів для 

досудового врегулювання спору, ч. 2 ст. 17 КАС України встановлює 

обов’язок суб’єкта владних повноважень самостійно проявити ініціативу на 

їх проведення або в разі ініціативи фізичної чи юридичної особи погодитись 

на його проведення. Виходить ситуація, відповідно до якої медіація може 

стати одним із способів досудового порядку вирішення спору. 

Відразу необхідно зазначити, що в роботі використовується 

термінологія, відповідно до якої медіація, яка проводиться до звернення з 

позовом до адміністративного суду, іменується «позасудова медіація». 

Використання поняття «досудова медіація» пояснюється тим, що в її рамках 

вирішується публічно-правовий спір до винесення рішення суду, саме яким 

він і вирішується. Тобто суд ніяк не причетний до рішення сторін, він лише 

спочатку погоджується або пропонує медіацію як один зі способів 

ефективного захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб, який може 

бути використаний у рамках судового процесу, а потім це рішення приводить 

у відповідність до норм КАС України. А отже, про судову медіацію не може 

йтися навіть, якщо на підставі медіаційної угоди буде затверджена угода про 

примирення. Вживання терміна «судова медіація» більш доречне й 

вмотивоване, коли йдеться про безпосереднє використання медіаційних 

технік суддями (наприклад, урегулювання спору за участі судді). Хоча це, 
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звісно, не медіація у її природній сутності. 

Що стосується наявності в Конституції України та КАС України норм 

про досудове врегулювання спору, то з обраними найменуваннями в роботі 

теж не виникає протиріч, оскільки тут термін вживається у широкому 

розумінні, що передбачає будь-який спосіб врегулювання спору незалежно 

від моменту його використання і поза межами судового розгляду, і в його 

рамках. 

Отже, якщо медіацію розглядати одним із способів досудового 

вирішення спору, то КАС України містить положення про два види 

обов’язкової медіації як способу вирішення публічно-правового спору: 1) у 

випадку можливості/обов’язковості законодавчого передбачення (ч. 4 ст. 

122); 2) за домовленістю сторін (ст. 17). Якщо перший вид обов’язкової 

медіації існує з минулої редакції КАС України, то другий відкриває 

можливості для використання медіації як способу вирішення публічно-

правового спору, оскільки положення «за домовленістю між собою» (ч. 1 ст. 

17) та безальтернативне погодження суб’єкта владних повноважень (ч. 2 ст. 

17) уможливлює застосування медіації як способу вирішення публічно-

правового спору на будь-якій стадії розвитку конфлікту. 

Узявши за основу ідею «будинку правосуддя з багатьма дверима» 

професора Ф. Сандера [239, c. 32] з урахуванням норм КАС України, 

виділено моделі медіації як способу вирішення публічно-правових спорів. 

Так, зазначено, що сторони публічно-правового спору можуть, ураховуючи 

положення ч. 4 ст. 124 Конституції України та ст. 17 КАС України, 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. 

У зв’язку з цим пропонується запровадження в суді медіаторів, які 

займалися б лише вирішенням публічно-правових спорів, докладніше про це 

йтиметься в п. 2.1. дисертаційної праці.  
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Отож, оновлений КАС України значно розширює можливості 

використання медіації для вирішення публічно-правових спорів. Насамперед, 

зміна завдання адміністративного судочинства з «розгляду справи» на 

«ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб» спонукали введення однієї 

із важливих функцій судді – сприяння примиренню сторін. Це, своєю чергою, 

зумовило запровадження норм, які гарантують досудовий порядок вирішення 

спору, а у випадках його обов’язковості – не допускають судового розгляду 

без спроби його ліквідації позасудовим шляхом. 

Відповідно до КАС України процедура медіації складається з етапів: 

1) досудова медіація у випадку її обов’язковості або домовленості про її 

проведення (ч. 4 п. 2 ст. 169 КАС України позивач до відкриття провадження 

у справі може подати заяву про її відкликання; 2) подання клопотання до 

суду сторонами, які бажають примиритися; 3) зупинення провадження у 

справі на час, необхідний сторонам для примирення; 4) перевірка медіаційної 

угоди, за результатами якої: а) продовжується судовий розгляд у разі 

прийняття судом ухвали про відмову в затвердженні медіаційної угоди або б) 

закривається провадження шляхом затвердження умов медіаційної угоди 

(статус виконавчого документу), прийняття ухвал про відмову від 

адміністративного позову, визнання позовних вимог; 5) апеляційне 

оскарження умов медіаційної угоди; 6) примусове виконання умов 

медіаційної угоди; 7) медіація між сторонами виконавчого провадження; 8) 

медіація на стадіях апеляційного та касаційного провадження. 

Отже, підкріплений правовими нормами принцип диспозитивності у 

КАС України надає сторонам фактичну, а не формальну свободу на будь-якій 

стадії судового процесу відмовитись від позову або примиритися, предмет 

якого до того ж може виходити за межі предмета спору, якщо це не порушує 

вимоги закону і права третіх осіб. А це, зі свого боку, відкриває можливості 

для використання медіації як способу вирішення публічно-правових спорів 

[20, c. 115-116]. 
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На сьогодні чотири блоки нормативних засад становлять правову 

основу для застосування медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів, нейтралізуючи в такий спосіб відсутність відповідних положень 

спеціалізованого закону про медіацію. 

Варто зазначити, що з кожним днем збільшується кількість 

законодавчих актів, які вважають пріоритетними партнерські відносини між 

державою та громадянами, вводяться численні процедури досягнення 

компромісу, виходить на перший план вирішення конфліктів з позиції 

інтересів, проходить переорієнтація правосвідомості у бік зайняття людиною 

єдиного джерела влади, відбувається трансформація державного службовця у 

«службовця народу». Усе це зумовлює поширення медіації як одного із 

дієвих засобів забезпечення прав, свобод та інтересів громадян. 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. 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. 

Його сутнісні ознаки такі: 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. 

2. Публічно-правовий спір є однією із найважливіших категорій, яка 

визначає гарантії прав особистості в її взаєминах з державою. З появою 

оновленої категорії «публічно-владні управлінські функції», у якій 

простежується відлуння сформованої В. Б. Авер’яновим дихотомії предмета 

адміністративного права, що передбачає відокремлення в предметі владних 
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(управлінських) і невладних (публічно-сервісних) правовідносин, відбулося 

перезавантаження змісту відносин на рівні «держава ‒ громадянин». 

Відбувся перехід на нову сходинку взаємовідносин, де реалізація прав, 

свобод та інтересів громадян забезпечується обслуговувальним характером 

функціонування апарату держави, що спричинило появу двостороннього 

впливу сторін у публічно-правових відносинах. 

3. 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. 

4. Зважаючи на надзвичайно великий обсяг публічно-правових спорів та 

багатоманітність їх видів, що розглядаються в 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. 

5. Розглядаючи медіацію як спосіб вирішення публічно-правових 

спорів для окреслення діапазону її застосування, розроблено 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 
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в медіації; 7) перспектива оформлення результатів медіації згідно з нормами 

матеріального та процесуального права (так званий критерій дієвості 

медіаційної угоди); 8) добровільність. 

6. Сформовано авторську дефініцію поняття «медіабельність публічно-

правових спорів» ‒ сукупність властивостей спору, за обов’язкової наявності 

яких, за взаємною згодою сторін є ймовірність його врегулювання за 

допомогою процедури медіації. 

7. Доведено, що поява медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів належить до так званого явища правової  акультурації. Ось 

чому поява сучасної медіації пов’язується саме з розвитком руху АВС в 

США, в основі якого лежить «гарвардський метод» ведення переговорів, 

розроблений професорами Р. Фішером та В.Юрі. 

8. Надано дефініцію поняття «медіація як спосіб вирішення публічно-

правових спорів», під якою розуміють 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. 

9. Виділено основні принципи медіації, необхідні для вирішення 

публічно-правового спору: добровільність, ініціативність, рівність та 

співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і незалежність 

медіатора, конфіденційність. 

Відзначено, що завдяки природній зацікавленості суб’єкта владних 

повноважень в утвердженні й забезпеченні прав і свобод людини та 

громадянина, медіація розглядається як обов’язковий елемент його 

повноважень, від якості здійснення якого залежить рівень забезпеченості 

прав і свобод людини та громадянина в державі. Доведено, що обов’язковість 

використання медіації суб’єктом владних повноважень не спростовує 

принцип добровільності процедури медіації, адже пропозиція або згода 

суб’єкта владних повноважень на проведення медіації залежить тільки від 

взаємної згоди сторін спору. Обов’язковість потрібно розглядати як ознаку 
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становлення «людиноцентристської» ідеології, перетворення державного 

службовця на «службовця народу». 

Констатовано, що система державних органів повинна переформувати 

свою діяльність в безальтернативну форму – служіння народу. Повинна бути 

налагоджена співпраця державних органів з членами громадянського 

суспільства, яка будуватиметься на пошуках компромісів і спільного 

вироблення консенсусних рішень. Налагодження ефективного механізму 

взаємодії громадянського суспільства із державними органами та органами 

місцевого самоврядування на засадах партнерства та взаємної 

відповідальності сприятиме досягненню європейських стандартів 

забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Відзначено, що принцип конфіденційності медіації надає представнику 

держави можливість виправити ситуацію, не розголошуючи її, тим самим 

зберігаючи імідж держави. 

10. На сьогодні чотири блоки нормативних засад становлять правову 

основу для застосування медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів, нейтралізуючи в такий спосіб відсутність відповідних положень 

спеціалізованого закону про медіацію.  

Блок загальних нормативних засад застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів виконує роль загальних положень (а 

точніше преамбули), які закріплюють прерогативність застосування саме 

процедури медіації для вирішення публічно-правових спорів. І лише КАС 

України в цьому блоці загальних засад виконує роль спеціалізованого акта, 

оскільки в ньому містяться норми, які безпосередньо демонструють 

можливість втілення процедури медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів у рамках судового процесу під час здійснення 

адміністративного судочинства. 

Завдяки блоку дискреції наявна законодавча варіативність у 

повноваженнях державного службовця виступає сприятливим чинником для 

використання медіації, оскільки можливість вибору того чи того варіанта 
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рішення сприяє досягненню компромісу, більш якісному врахуванню і 

об’єктивних обставин, і суб’єктивних точок зору сторін, зумовлюючи 

найширше забезпечення прав фізичних та юридичних осіб. 

Третім блоком є партнерські відносини, завдяки яким на арену 

української правової дійсності виходять дві повноправні сторони публічно-

правового спору, взаємовідносини яких побудовані на засадах партнерства і 

кінцевою метою яких є досягнення консенсусу.  

Блок адміністративний компроміс відкриває шлях до появи 

нормативно-правових актів, у яких безпосередньо передбачена можливість 

використання процедури медіації як способу вирішення публічно-правового 

спору. 

11. 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. 

12. При розгляді медіації як одного зі способів досудового вирішення 

спору, виділено в рамках КАС України 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). Положення «за 

домовленістю між собою» (ч. 1 ст. 17 КАС України) та безальтернативне 

погодження суб’єкта владних повноважень (ч. 2 ст. 17 КАС України) 
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уможливлює застосування медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів на будь-якій стадії розвитку конфлікту. 

13. 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, 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.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ  

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

 

2.1 Правовий статус медіатора та сторін медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів 

 

 

У п. 4 ч. 1 ст. 2 проекту Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 

грудня 2015 року учасниками медіації виділено медіатора (медіаторів), 

сторін медіації, їх представників, законних представників, перекладачів, 

експертів та інших осіб визначених за домовленістю сторін медіації.  

Тобто законопроект містить положення лише про учасників медіації, до 

складу яких входить медіатор (медіатори). Водночас ніяких положень про 

суб’єктів здійснення медіації не міститься. Але поняття «учасник», згідно з 

Академічним тлумачним словником української мови, позначає того, хто 

бере або брав участь у чому-небудь [188, c. 531]. 

 У філософському контексті суб’єкт (лат. subjectum - те, що лежить 

внизу, знаходиться в основі) – це поняття, яке означає носія діяльності, що 

пізнає світ навколо себе та впливає на нього [217, c. 613]. Згідно з 

Академічним тлумачним словником української мови – це особа, група осіб, 

організація та ін., яким належить активна роль у певному процесі, акті 

[189, c. 814].  

Як видно з визначень, поняття «суб’єкт» і «учасник» мають різне 

смислове навантаження. Саме тому в п. 2 ч. 1 ст. 2 вищенаведеного 

законопроекту окремо виділяється медіатор як незалежний посередник, який 

допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації. Це дає підстави 

вважати, що медіатор – це єдиний суб’єкт здійснення медіації. Хоча в 

процедурі медіації може брати участь і декілька медіаторів, а самі медіатори 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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мають право на створення медіаторських організацій, однак лише медіатор 

може здійснювати процедуру медіації, адже саме від його вмінь, знань, 

компетенцій залежатиме, наскільки успішним буде процес медіації. 

Свідченням чого виступає положення законопроекту про надання послуг 

медіації на професійних засадах.  

Метою нашого дослідження є розгляд суб’єктів здійснення медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів, тому слід виходити з того, що 

в Україні відсутнє чітке розуміння та одностайність щодо того, яким чином 

медіація має бути «вбудована» в українську правову систему. Це спонукає 

звернутися до концепцій позасудової та досудової медіацій, вивчення яких 

зумовлює поділ на види суб’єктів здійснення медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів ‒ незалежного професійного медіатора, який 

практикує приватно та медіатора, який працює в кімнаті медіації при суді. 

Також можливий поділ медіаторів за ознакою оплати його послуг: 1) 

медіатор, послуги якого сплачуються на комерційній основі; 2) медіатор, 

робота якого фінансується за рахунок донорського фінансування. 

Акцентуємо, що в межах позасудової та досудової медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів означені види медіаторів можуть 

перетинатися, створюючи підвиди. Для обґрунтування зазначеного слід 

перейти до дослідження. 

Так, якщо до позасудової медіації в юридичної спільноти склалося 

позитивне ставлення, то досудова викликає жваву дискусію. Концепція 

позасудової медіації передбачає порядок розв’язання спору між сторонами, 

який проводиться незалежною третьою стороною (зовнішнім медіатором), 

який у досудовому порядку намагається допомогти сторонам дійти згоди. 

Вона є автономним способом вирішення правових спорів і, за прикладом 

третейського судочинства, повинна функціонувати паралельно із судовим 

процесом, а в ідеалі – передувати йому. Такий задум покладено в основу 

діяльності медіаторних груп, які вже функціонують на території України 

[10, c. 182]. 
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Концепція досудової медіації є самостійною моделлю медіації, 

інтегрованою в судову систему країни. В Україні вона впроваджувалася 

програмами «Прозорість та ефективність судової системи України» та 

«Освіта суддів – для економічного розвитку».  

На сьогодні залежно від ролі судді в процедурі медіації склалося 

декілька варіантів реалізації досудової медіації: 1) залучення для проведення 

медіації спеціалізованих організацій або медіаторів, які практикують 

приватно («приватна медіація в рамках судового процесу»); 2) проведення 

медіації в суді співробітниками суду, зокрема й суддями («медіація 

інкорпорована в судовий процес»); 3) проведення медіації безпосередньо 

суддею, який розглядає справу («інтеграція медитативної технології в 

судовий процес») [104, c. 113-115; 72, с. 126]. 

Якщо в позасудовій медіації та приватній медіації у рамках судового 

процесу правовий статус медіатора не викликає особливих нарікань, а лише 

потребує деталізації, то останні два варіанти реалізації досудової медіації 

викликають чимало запитань. Найбільш дискусійним є варіант проведення 

медіації безпосередньо суддею, який розглядає справу («інтеграція 

медитативної технології в судовий процес»). Нам видається, що цей варіант 

не належить до класичної медіації, а є одним із перспективних видів судової 

діяльності (судового примирення), який набирає обертів. Свідченням цього є 

наявність норм у КАС України щодо сприяння судді примиренню сторін, а 

також норми щодо обов’язку судді у рамках підготовчого засідання з’ясувати 

бажання сторін щодо примирення та обов’язку зупинення провадження у 

справі на час, необхідний для примирення, у разі клопотання сторін про це на 

будь-якій стадії судового провадження. 

Важливою ознакою моделей досудової медіації є те, що суддя-медіатор 

не може розглядати справу по суті в разі, якщо процес примирення не 

досягне мети. А у випадку інтеграції медитативної технології в судовий 

процес, сприяння мирному врегулюванню, що також передбачає певний 

спектр активних дій судді в напрямі примирення, делегується тому судді, 
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який розглядає справу по суті. Отже, йдеться про перегляд ролі судді та 

розвитку потенціалу, що закладений в основі цієї професії відповідно до 

тенденцій гуманізації, демократизації, спрощення та деформалізації процесу 

вирішення конфліктів [222, c. 283-284]. Тим більше, що Рекомендація Ради 

Європи № 94 12 від 13 жовтня 1994 року визнала одним із засобів зміцнення 

незалежності суддів їхній обов’язок заохочувати сторони до дружнього 

врегулювання [172].   

Навіть новела прийнятої редакції КАС України процедури 

врегулювання спору за участі судді (Глава 4) не належить до класичної 

медіації, а є самостійним способом альтернативного вирішення публічно-

правового спору, який має і позитивні сторони, і недоліки. 

Запропонована процедура врегулювання спору за участю судді, за 

словами голови комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів 

України В. В. Ситюка під час форуму «Позасудове врегулювання 

суперечок», призведе до того, що судді під час врегулювання спору будуть 

розглядати його з позиції оцінки доказів і норм права, розмова зі сторонами, 

якщо не повністю то певною мірою, буде спрямовуватися в юридичне русло, 

адже «суддя-медіатор завжди залишається суддею». 

«Важливо пам’ятати, що суддя вирішує спір на підставі норм права і 

доказів, які надають йому сторони. У той час як медіатор працює з 

інтересами сторін, їхніми емоціями. У процедурі медіації норми права і 

доказова база не мають вирішального значення, адже медіатор допомагає 

сторонам знайти спільні інтереси, бо не завжди вони видимі. Медіатор 

налагоджує між сторонами ефективну комунікацію і допомагає їм самостійно 

прийняти спільні рішення, які повинні задовольнити обидві сторони спору», 

‒ зауважив В. В. Ситюк [73]. 

Л. Д. Романадзе, віце-президент Української академії медіації, говорить 

про доречність розглядати інститут урегулювання спору за участю судді як 

нову в українській практиці гібридну примирливу процедуру, яка не є 

медіацією [182, c. 3]. Суддя Одеського апеляційного адміністративного суду 
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Л. Є. Зуєва зазначає, що це не медіація в класичному її розумінні, а один зі 

способів альтернативного вирішення спору [167].  

З цього приводу доречним буде зазначити про існування декількох 

типів примирної діяльності в суді та помилкове використання спільного 

терміна для їх позначення. Як стверджує А. С.  Цибуляк-Кустевич, в Україні 

наразі для позначення процесу примирення суддею використовується термін 

«присудова медіація». Однак він може асоціюватися з примиренням 

медіаторами, які працюють «при судах». Раціональне зерно у світлі 

сформованої проблеми вбачається в пропозиції, висловленій під час круглого 

столу в Ресурсному центрі медіації Російської Федерації, де за участю 

науковців і медіаторів-практиків було рекомендовано термін «судова 

медіація» замінити на «судове примирення», а замість поняття «судовий 

медіатор» використовувати словосполучення «судовий примиритель». Тому, 

на думку науковиці, у разі законодавчого наділення суддів повноваженнями 

щодо примирення доцільніше вживати термін «судове примирення»; а для 

позначення примирення професійними медіаторами у справах, що порушені 

в суді, - «судова медіація» [222, c. 284]. 

Отже, різноманітні процедури врегулювання спору за участі судді, як і 

дії судді, спрямовані на дружнє врегулювання публічно-правового спору, не 

мають нічого спільного з класичною моделлю медіації, яка існує в Україні 

понад 20 років. Ототожнення цих процедур урегулювання спору з 

процедурою медіації неправомірне, оскільки для класичної медіації 

притаманне її здійснення, по-перше, професійним медіатором, який є 

незалежним і нейтральним учасником; по-друге, з дотриманням принципів 

медіації; по-третє, рішення приймається лише сторонами, але в рамках 

організованої медіатором процедури, на відміну від процедури врегулювання 

спору, під час якої завдяки авторитету, напрацьованій юридичній практиці та 

спеціальним знанням суддя спрямовує учасників у переговорах, 

допомагаючи знайти або, замість них, пропонуючи варіант вирішення спору, 

який задовольнить обидві сторони конфлікту. Крім того, варто розуміти, що 
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спектр процедур урегулювання спору, які можуть використовуватися в суді, 

надзвичайно широкий, а тому застосування спільного підходу й терміна для 

позначення різних видів примирення в судді є помилковим, оскільки це може 

суттєво ускладнити подальше дослідження та, відповідно, не сприятиме 

розвитку й удосконаленню наукових ідей. Тим більше, що кожна процедура 

має лише їй властиві принципи та особливості, хоча за певними ознаками 

вона перетинається з іншими способами вирішення спору (наприклад, 

процедура врегулювання спору за участі судді з медіацією та консилітацією. 

Отже, позиція відносно монополізації суддями медіації є надуманою, 

оскільки і процедура врегулювання спору за участю судді, і дії судді, 

спрямовані на дружнє врегулювання публічно-правового спору, належать до 

судового примирення. 

Виходячи з мети проекту закону України «Про медіацію» № 3665 від 

17 грудня 2015 року - надання послуг медіації на професійних засадах та 

запровадження інституту медіації в суспільстві, поширення практики 

мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення 

збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою, 

доходимо висновку, що залишаються перші два варіанти реалізації досудової 

медіації, які прийнятні для вирішення публічно-правового спору. 

Характерною ознакою цих видів медіації є її здійснення професійними 

медіаторами. 

Стосовно другого варіанта реалізації досудової медіації - проведення 

медіації в суді співробітниками суду, зокрема й суддями («медіація 

інкорпорована в судовий процес»), виникає питання щодо поєднання в одній 

особі судді й медіатора. Доречними будуть висновки М. Я. Поліщук, яка 

вважає, перше - це суперечить одному з головних завдань медіації, яке 

полягає у зменшенні навантаження на судові органи. З розвитком судової 

медіації до спорів, які суддя має розглянути в судовому порядку, додалися 

спори, у вирішенні яких суддя має посприяти сторонам під час переговорів. 

До того ж робота суддів стала складнішою і потребує більш ретельної 
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підготовки для забезпечення позитивного проведення медіації.  

З цим положенням вкрай важко погодитися, адже, як зазначає А. С. 

Цибуляк-Кустевич, за наявності законодавчого механізму, психологічних 

інструментів для ефективного проведення примирних процедур, судді в разі 

примирення сторін до судового розгляду мають можливість зосередитись на 

вирішенні більш складних справ чи справ, що не підлягають примиренню. До 

того ж, збільшення відсотка закінчених миром справ сприятиме зменшенню 

навантаження на суддів апеляційних судів (бо прийняті в результаті 

компромісу рішення зазвичай не оскаржуються) та, відповідно, стане 

суттєвим кроком у реалізації принципу процесуальної економії [222, c. 290]. 

Другим М. Я. Поліщук називає  ризик вияву судового примусу. Третє – 

виконуючи функції медіатора з урахуванням свого офіційного статусу, суддя 

має також зважати на специфічні вимоги, які ставляться до особи 

посередника і можуть не завжди узгоджуватись із загальноприйнятими 

правилами здійснення правосуддя [147, c. 160-161]. 

Навіть якщо розглядати варіант проведення процедури медіації для 

врегулювання публічно-правового спору суддею-медіатором, який при цьому 

звільнений від обов’язку здійснювати судочинство в цій судовій справі, то 

суддя – це уповноважена особа судового органу, з огляду на це він повинен 

діяти в межах компетенції, визначеної для нього законом, зокрема й 

підпорядковуватись вимогам процесуальної форми. За таких умов потрібно 

або вводити особливу процесуальну процедуру, яка відповідала б принципам 

медіації, а не адміністративно-процесуальному праву, або спосіб 

примирення, який застосовуватимуть судді, не буде кваліфікуватись як 

медіація [10, c. 183-184]. 

Однак проведене Н. М. Грень у межах дисертаційної праці «Реалізація 

прав людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: 

теоретико-правове дослідження» опитування 43 суддів львівських окружного 

адміністративного суду, апеляційного адміністративного суду і апеляційного 

господарського суду щодо можливості працівниками суду, окрім судді бути 
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медіатором, засвідчує категоричну неприйнятність (0%) ними такої позиції 

для України. На їхню думку, це має бути суддя, який пройшов відповідну 

підготовку у сфері медіаційної процедури, якого вибрали для цього сторони 

[39, c. 143, 240]. 

Найбільше нарікань викликає саме одночасне поєднання функцій 

чинного судді та медіатора, виявляється, що для врегулювання публічно-

правового спору доречним буде відмовитися від послуг такого судді-

медіатора. Оскільки, зважаючи на особливого учасника публічно-правових 

відносин, суддя та суб’єкт владних повноважень виступають представниками 

влади, хоча й різних гілок, то таке поєднання може вплинути на незалежність 

медіатора, незважаючи на те, що утвердження та забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. Наявність такої ситуації 

забезпечується існуванням «державоцентристської» ідеології на теренах 

України. 

Видається, що в рамках досудової медіації, яка проводиться для 

врегулювання публічно-правого спору, слушним буде введення медіаторів-

професіоналів. Це може бути і комерційна медіація, і можливість 

скористатися послугами медіаторів, які працюють при судах. Але медіатори, 

які працюватимуть при судах, не можуть бути чинними суддями.  

У зв’язку з цим доречним є розгляд особливостей правового статусу 

медіатора при застосуванні позасудової та досудової медіації для вирішення 

публічно-правового спору. Але спочатку слід зазначити, що в науковій 

літературі виокремлено три підходи (механізми) до правового регулювання 

медіації, які наявні в зарубіжних країнах. 

Відповідно до першого підходу ринково-договірного регулювання 

(США, Англія, Австралія), медіація розглядається як послуга, що надається 

мадіаторами, які практикують приватно та організаціями, що здійснюють 

діяльність із забезпечення проведення процедури медіації (як один з 

напрямів підприємницької діяльності). Друга група механізмів правового 

регулювання медіації розглядає медіацію як один із видів професійної 
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діяльності, яка здійснюється за наявності певного контролю з боку держави, 

так званий публічно-правовий підхід, або законодавче регулювання. 

Відповідно до третього підходу (саморегулювального), медіація 

розглядається як один із видів професійної діяльності, проте встановлення 

стандартів та контроль за їхнім дотриманням здійснюється самостійно 

професійними організаціями медіаторів (Німеччина) [82, с. 80-84; 86, с. 230-

231]. 

Щодо питання запровадження медіації в українську правову систему, 

то, виходячи зі змісту проекту закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 

грудня 2015 року, робимо висновок, що в Україні правове регулювання 

медіації тяжіє до саморегулювального механізму. Підтвердженням цього є 

створені в Україні різноманітні організації, які займаються підготовкою 

медіаторів та веденням реєстрів (списків) медіаторів: Український центр 

порозуміння, Український центр медіації (УЦМ), започаткований при Києво-

Могилянській бізнес-школі, Школа медіації при Академії адвокатури 

України, громадська організація «Національна асоціація медіаторів України», 

громадська спілка «Українська академія медіації», Центр медіації при 

Київській торгівельно-промисловій палаті. 

Про тенденцію зростання попиту на медіаційні організації свідчать дані 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, відповідно до якого зареєстровано Всеукраїнську 

громадську організацію «Група медіація», громадську організація 

«Медіатор», Буську районну молодіжну організацію «Медіація», ТОВ 

«Українська професійна медіація», ТОВ «Медіація» та безліч ТОВ та ПП 

«Медіатор» [52]. 

Виходячи з саморегулювальної орієнтації правового регулювання 

відносин медіації та зважаючи на ознаки професіоналізму медіатора, 

розглянемо, які вимоги висуваються до особи, яка бажає стати медіатором. 

Відповідно до проектів законів України «Про медіацію», які були 

внесені до парламенту, до медіатора висуваються вимоги вікового цензу, 
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наявність ступеня освіти та професійної підготовки, а також вимоги, за 

наявності яких особі заборонено займатися медіаційною діяльністю. 

Почнемо розгляд із вікового цензу. Аналіз законопроектів засвідчує, 

що вік, з якого особа може претендувати на статус медіатора, починається з 

18 років, потім іде 21-річний вік і закінчується вибір досягненням особою 25 

років. Відразу доцільно зазначити, що законопроекти, які визначають 

можливість набуття статусу медіатора з досягненням 18 років, побудовані на 

кшталт Федерального закону Російської Федерації «Про альтернативні 

процедури врегулювання спорів за участі посередника (процедура медіації)» 

№ 193 ФЗ від 27 липня 2010 року, ст. 15 та 16 якого передбачають здійснення 

процедури медіації на непрофесійній основі з 18 років, а на професійній – з 

25 років. Так само, як і в українських законопроектах, але з однією 

відмінністю – з 25 років медіатор має право набуття статусу уповноваженого 

медіатора, відмінністю якого від звичайного медіатора є наявність повної 

вищої освіти, проходження атестації та занесення до реєстру уповноважених 

медіаторів, що засвідчується свідоцтвом установленого зразка. 

Вивчення вікового цензу медіаторів країн СНД та ближнього 

зарубіжжя дає змогу переконатися у віковій градації. Так, у Казахстані 

непрофесійним медіатором може бути особа, яка досягла 40 років, а 

професійним медіатором ‒ 25-річна особа, що має вищу освіту та пройшла 

професійне навчання. У Японії медіатору повинно бути від 40 до 70 років. 

Вбачається, що медіатору, який займається врегулюванням публічно-

правових спорів повинно бути не менше 25 років, адже згідно з Віковою 

класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме з 25 років 

починається молодий вік [33], який характеризується завершенням розвитку 

тих суспільних процесів, які почалися в попередньому віці. Відбувається 

подальше вдосконалення в галузі трудової діяльності, досягнення певного 

позитивного результату в професійному і кар’єрному становищі. У 25 років у 

людини з’являється життєвий та професійний досвід, мудрість, які дають 

змогу приймати виважені справедливі та неупереджені рішення. 
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Розглянемо вимоги щодо ступіню освіти. Згідно з ч. 1 ст. 16 

згадуваного проекту Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 

2015 року медіатором може бути фізична особа, яка має вищу або 

професійно-технічну освіту. 

Аналіз визначень, представлених у п. 5 ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 3 Законах 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01 липня 2014 року [59] та «Про 

професійно-технічну освіту» № 103/98-ВР від 10 лютого 1994 року [68], 

переконав, що спостерігається принципова відмінність у способах мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостях, морально-етичних 

цінностях, інших компетентностях, завдяки яким медіатор, оволодівши 

медіаційними знаннями й техніками, має змогу використовувати їх на 

практиці крізь призму своєї нейтральності. Тим більше, що специфіка 

публічно-правових відносин потребує від медіатора спеціальних знань. 

Звідси простежується необхідність дослідити питання стосовно спеціальності 

вищої освіти, яку повинен отримати медіатор, який займається 

врегулюванням публічно-правових спорів. 

Загалом, у спеціаальній літературі та практичній діяльності склалося 

бачення, що для медіатора краще мати юридичну, психологічну чи 

педагогічну вищі освіти. Утім, І. Г. Гусєв відзначає, що однією з перепон у 

процесі засвоєння медіаційних компетенцій є незбіжність професійних 

«точок зору» на конфлікт та способи його розв’язання у медіації та інших 

допоміжних практиках. 

Так, у юристів проблеми із незбіжністю професійних позицій пов’язані 

з неможливістю «переступити» через переконання, з тим, що все має бути 

вирішено за законом та одна зі сторін конфлікту завжди винна більше за 

іншу, а тому одна зі сторін суперечки завжди програє. Упевненість у тому, 

що розв’язання конфлікту є можливим лише за законом, призводить до 

неможливості прийняти одне з базових положень медіації про те, що люди «є 

власниками свого конфлікту», а державі (в особі юристів) не завжди потрібно 

втручатись у те, як сторони конфлікту домовились розв’язати суперечку. У 
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цьому випадку маємо приклад прояву так званої філософії «приватизації 

конфлікту», що становить основу професійної позиції юристів, на чому 

наголошував всесвітньо відомий норвезький кримінолог Н. Крісті в праці 

«Конфлікт як власність», у якій висвітлено проблему «монополії юристів» на 

конфлікти та відчуження самих людей від розв’язання власних проблем. 

Психологи поглинуті пошуком психологічних першоджерел 

виникнення конфлікту, тим самим вступаючи у розріз із медіаційним 

принципом «орієнтації на майбутнє». Замість зосередження на проблемі 

виходу із ситуації відповідно до принципу «менше про минуле, більше про 

конкретне, актуальне розв’язання конфлікту», психологи починають 

несвідомо займатися збором «психологічного анамнезу». 

Проблемою педагогів є експертність погляду на будь-яку проблему та 

знання «правильного» шляху практичного виходу з будь-якої ситуації. Це 

стає на заваді напрацюванню нейтральної позиції, що не дозволяє медіатору 

надавати поради, підштовхувати учасників до «правильного» варіанта 

розв’язання ситуації, а також давати моральну оцінку їхнім діям під час 

конфлікту [41, c. 20]. 

Утім, незважаючи на наявні недоліки спеціальностей, медіатор повинен 

володіти як психологічними знаннями та навичками, за допомогою яких він 

будує діалог між сторонами публічно-правового спору та з’ясовує інтереси, 

які стоять за позиціями сторін, так і педагогічною майстерністю, завдяки ій 

він навчає сторони процесу знаходження консенсусу. Юридичні знання 

допомагають медіаторові, який займається вирішенням публічно-правового 

спору, визначити медіабельність публічно-правового спору, організувати 

процедуру медіації та завершити її шляхом оформлення медіаційної угоди, 

оцінюючи правомірність дій та пропозицій сторін медіації на предмет 

відповідності закону. Але, якщо перші два види знань медіатор може 

отримати під час професійної підготовки, то юридичні знання ‒ лише 

шляхом здобуття юридичної освіти. З урахуванням специфіки публічно-

правових відносин та необхідності оформлення медіаційної угоди в рамках 
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дискреційних повноважень суб’єкта владних повноважень, наявність 

юридичної освіти для медіатора, який займається вирішенням публічно-

правового спору, є необхідною [23, c. 220]. 

Щодо професійної підготовки. Про необхідність спеціальної 

підготовки медіаторів йдеться в п. 16 Директиви 2008/52/ЕС від 23 травня 

2008 року, згідно з яким для забезпечення взаємної довіри в питаннях 

конфіденційності, дії строків давності, а також визнання і виконання угод, 

досягнутих у результаті проведення медіації, держави-члени повинні будь-

яким чином, який вони вважають адекватним, заохочувати навчання 

медіаторів та сприяти введенню ефективних механізмів контролю якості 

щодо надання послуг медіації [46]. П. 1.1. Європейського кодексу поведінки 

медіаторів зобов’язує їх бути компетентними та добре обізнаними з 

процедурою медіації [50].  

Аналіз наукової літератури, законодавства зарубіжних країн та 

проектів законів України «Про медіацію» показав, що професійна підготовка 

медіаторів має включати теоретичне та практичне навчання. Проводити 

навчання медіаторів можуть фізичні та юридичні особи будь-якої форми 

власності та організаційно-правової форми, зокрема й освітні заклади, які 

здійснюють професійне навчання медіаторів і видають сертифікати. 

Зважаючи на домінування в Україні саморегулювального механізму 

правового регулювання відносин медіації, спеціальна підготовка медіаторів 

здійснюється фізичними та юридичними особами, програми яких були 

акредитовані об’єднаннями медіаторів. На цьому наголошується у проекті 

Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року. Наразі на 

території України діє кілька організацій, які займаються навчанням 

медіаторів, кожна з яких має свою програму навчання. 

Вітчизняні законопроекти про медіацію по-різному визначали кількість 

навчальних годин, необхідних для здобуття медіаційних знань і навичок. 

Починаючи зі спільних 40 годин та закінчуючи не менш як 120 академічними 

годинами теоретичного та практичного навчання, останнє з яких повинно 
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складати не менш як 60 академічних годин. Проте у прийнятому в першому 

читанні законопроекті йдеться про 90 академічних годин початкового 

навчання, зокрема й не менше 45 академічних годин навчання практичних 

навичок. У п. 4 Кодексу етики медіатора Українського центру медіації 

зазначається, що мінімальний обсяг навчання повинен складати 40 

астрономічних годин, з яких 60 % часу повинні складати практичні заняття, 

спрямовані на відпрацювання навичок медіатора [90]. А в п. 3.2. Статуту 

громадської організації «Національна асоціація медіаторів України» 

записано, що її членами можуть бути особи, які пройшли спеціальне 

навчання у сфері медіації не менше 40 годин в Україні або за її межами 

[199, c. 7]. Отже, на сьогодні в Україні через відсутність спеціального закону 

про медіацію для здобуття статусу медіатора, який пройшов професійне 

навчання, достатньо 40 годин.  

Наприклад, у Білорусі загальна кількість навчальних годин освітньої 

програми навчальних курсів у сфері медіації визначається установами і має 

становити для фізичних осіб, які мають вищу юридичну освіту, не менше 140 

навчальних годин, а для осіб, які мають іншу вищу освіту, - не менше 170 

навчальних годин [149]. У Казахстані затверджені освітні програми в галузі 

професійної медіації: «Загальний курс медіації» - 48 годин, дає право 

займатися медіацією на професійній основі; «Спеціалізований курс медіації» 

- 50 годин, дає право працювати медіатором широкого профілю. І медіатор, 

який опанував усі три ступеня, включаючи «Курс підготовки тренерів 

медіації» - 32 години, може викладати як тренер медіації [156]. Російська 

Федерація пішла шляхом надання організаціям ліцензій на здійснення 

навчання медіаторів, які вже самостійно розробляють програми підготовки. 

Організації, що здійснюють спеціальну підготовку з медіації, повинні 

забезпечувати як підготовку на базовому рівні, так і підвищення кваліфікації 

медіаторів, метою якого є проведення процедур медіації в ефективний, 

неупереджений та компетентний спосіб щодо сторін. Так, Український центр 

медіації за підтримки німецько-українського партнерського проекту 
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представляє оnline симулятор для відпрацювання навичок медіатора, який 

дозволяє перевірити і «прокачати» медіаційні навички та розвинути 

компетенції медіатора, а також визначити зони розвитку [134]. 

Загалом організації, які займаються підготовкою медіаторів, на своїх 

сайтах розмішують докладну інформацію про програму підготовки. Так, 

Український центр медіації пропонує курс «Базові навички медіатора», який 

складається з 2 модулів по 3 дні, програма якого спрямована на 

відпрацювання учасниками навичок ефективного медіатора. Після 

проходження двох модулів учасники отримають сертифікат Українського 

центру медіації та Києво-Могилянської бізнес-школи про закінчення 

базового курсу, який дає право на самостійне проведення медіацій та участі у 

спеціальних курсах «Особливості проведення медіації сімейних спорів» і 

«Мистецтво медіації». Також Український центр медіації пропонує 

підготовку за такими програмами: «Бізнес-медіатор» (Wirtschaftsmediator/in 

(IHK), Сімейна медіація, Організаційна медіація та розвиток компетенцій 

співробітництва для менеджерів, Переговори за інтересами (Гарвардська 

переговорна модель в дії), Емоційна компетентність менеджера, Прямі 

консультації з дітьми у сімейній медіації [212]. 

Наприклад, у Російській Федерації Федеральна державна бюджетна 

освітня установа додаткової професійної освіти проводить підвищення 

кваліфікації та професійну перепідготовку з питань застосування процедури 

медіації на підставі ліцензії на право ведення освітньої діяльності 

(реєстраційний № 1890 від 27 вересня 2011 року, яка видана Федеральною 

службою з нагляду в галузі освіти і науки). Навчання медіації проходить за 

стандартною затвердженою програмою з видачею посвідчення про 

підвищення кваліфікації державного вишу або диплома про професійну 

перепідготовку (залежно від обраного формату навчання медіації). На базі 

цього закладу можна пройти такі програми: «Медіація. Базовий курс» 120 

академічних годин, «Медіація. Особливості застосування медіації» 312 

академічних годин, «Медіація. Курс підготовки тренерів медіації» 576 
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академічних годин [116]. 

На сьогодні в Україні підготовкою медіаторів займаються організації 

буд-якої форми власності та організаційно-правової форми, програми 

підготовки яких затверджуються самими ж організаціями, що свідчить про 

нерозвиненість інституту медіації в країні, на відміну від рівня розвитку 

професійної підготовки медіаторів країн ЄС, який сягнув наявності в 

закладах вищої освіти окремої спеціальності «Розв’язання конфліктів», а 

також системи професійного становлення медіатора з розв’язання конфліктів, 

яке відбувається в кілька етапів і може реалізовуватися на різних рівнях 

системи освіти [42, c. 40-41]. 

Наприклад, Українська академія медіації пропонує в межах українсько-

німецького пілотного проекту «Правник-медіатор» 2016-2017 

«Спеціалізований Базовий курс «Медіація» для правників» (складається з 4-х 

модулів та становить загалом 90 годин (теоретичних і практичних) занять; 

кожен модуль включає три повних робочих дні (усього 12 днів з 9:00 до 

18:00), який покликаний здобуттям навичок медіатора підвищити 

кваліфікацію правника, що дасть змогу краще сприяти взаєморозумінню та 

конструктивній взаємодії між сторонами конфлікту/спору; виробити вміння 

виявляти потреби та інтереси сторін конфлікту, клієнтів; сприяє 

вдосконаленню навичок формулювання питань, активного слухання; викличе 

довіру та добру репутацію [198]. 

Що стосується підготовки медіаторів, які будуть спеціалізуватися на 

вирішенні публічно-правових спорів, то доречним видається запровадження 

проходження претендентом на здобуття статусу медіатора, який займається 

вирішенням публічно-правових спорів, програм підготовки «Базовий курс 

медіації» та курсу «Медіація як спосіб вирішення публічно-правового 

спору», після кожного з яких необхідно проходити стажування. Загалом, 

слушним є введення для медіаторів, які працюють з правовими 

конфліктами/спорами, «Спеціалізованого курсу медіації», у рамках якого 

надаються поглиблені знання.   
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З приводу цього наведемо образне висловлення Г. В. Єрьоменко: «деякі 

вважають, що після читання спеціальної літератури (добре, якщо якісної), 

можна стати медіаторами. І при цьому навчатися водити машину за книжкою 

ніхто не намагається. Всі бажають отримати практику водіння автомобіля. 

Чому? Тому що це небезпечно для свого життя. А це означає, що медіації 

слід учитися» [37]. 

Розберемо підстави, наявність яких перешкоджає медіаційній 

діяльності. У ч. 2 ст. 16 проекту Закону України «Про медіацію» № 3665 від 

17 грудня 2015 року визначено підстави, за наявності яких особа не може 

бути медіатором: 1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 

2) яка має непогашену або незняту у встановленому законом порядку 

судимість; 3) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з державної 

служби або із служби в органах місцевого самоврядування за порушення 

присяги, вчинення корупційного правопорушення; 4) яка перебуває на 

державній службі; 5) яку було виключено з реєстру медіаторів відповідно до 

статті 20 цього Закону – до спливу трирічного строку. 

Якщо перші дві позиції не викликають запитань, то інші потребують 

додаткового вивчення. З означених підстав випливає, що медіатором може 

бути суддя, прокурор, слідчий, представник державної служби або служби в 

органах місцевого самоврядування, який припинив державну службу 

відповідно до ст. 83 Закону України «Про державну службу» [65]. Але не 

може бути, якщо підставою припинення державної служби було порушення 

присяги, вчинення корупційного правопорушення, адже репутація для 

медіатора – основа його професійної діяльності.  

Що стосується положення п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 84 цього ж Закону як 

підстав для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на 

державну службу або його обмеженням, то на медіатора ці пункти не 

поширюються. Оскільки припинення громадянства України або виїзд на 

постійне проживання за межі України та набуття громадянства іншої 

держави ніяк не звужує зміст професійної діяльності медіатора та не впливає 
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на його нейтральність і незалежність, тим більше, що медіаційна практика не 

знає вимог, які ставилися б до громадянства або місця проживання медіатора. 

Навіть у п. 3.2. Статуту громадської організації «Національна асоціація 

медіаторів України» записано, що її членами можуть бути дієздатні фізичні 

особи незалежно від громадянства і місця проживання [199, c. 6]. 

Стосовно наявності відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, 

то відповідно до принципу незалежності медіатора, він не залежить від 

сторін медіації, державних органів, інших юридичних і фізичних осіб. Утім, 

медіатор повинен повідомити сторони медіації про конфлікт інтересів або 

інші обставини, що унеможливлюють його участь у медіації (наприклад, 

стороною медіації є близький родич медіатора) про що, на жаль, нічого не 

сказано в проекті Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 

року, а раніше вказувалось у правах та обов’язках медіатора та сторін 

медіації. Однак це положення міститься в Кодексі етики медіатора, тому 

позиція розробників законопроекту є виваженою, оскільки відносини медіації 

не повинні бути зарегульовані. 

Положення про заборону чинному державному службовцю бути 

медіатором у зв’язку із втратою суддею статусу державного службовця після 

прийняття Закону про державну службу у 2015 році надає останньому змогу 

поєднувати роботу судді та медіатора. Однак, зважаючи на наведені вище 

обставини, для врегулювання публічно-правових спорів поєднання чинного 

судді та медіатора в одній особі неприпустиме. 

Гарантією доброчесності та професіоналізму медіатора є норма, що 

передбачає можливість виключення з реєстру медіаторів на три роки в разі 

завдання матеріальної та/або моральної шкоди незаконними діями або 

бездіяльністю медіатора. Відбувається це шляхом звернення зі скаргою до 

організації, що забезпечує проведення медіації, до об’єднання медіаторів або 

до суду за захистом своїх законних прав та інтересів, на підставі розгляду 

якої виноситься рішення про виключення з реєстру медіаторів. 

Не менш важливими для медіатора є морально-етичні або особистісні 
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якості, які зазвичай закріплюються в етичних кодексах медіаторів. Для 

медіатора важливим є володіння якостями відкритості, гнучкості, 

добропорядності, зосередженості, креативності, лояльності, поваги, 

розумності, спроможності активно слухати та контролювати не лише свої 

думки, а й думки інших (емоційної зрілості), терплячості, толерантності, 

точності, турботливості, цілеспрямованості, чесності, чуйності [39, c. 148; 42, 
 

с. 38-39]. 

Після успішного закінчення курсів підготовки медіаторів видається 

сертифікат (свідоцтво тощо), на основі якого особа, яка бажає займатися 

медіаційною діяльністю, повинна пройти перевірку відповідності статусу 

медіатора, після чого заноситься до реєстру медіаторів [14, c. 19-23]. 

Зважаючи на саморегулювальні медіаційні відносини, які лише 

зароджуються, наразі в Україні не створено повноцінного механізму роботи 

медіаторів. На сьогодні існують поодинокі організації, які займаються 

навчанням, наданням послуг медіації, або здійснюють усе разом, а також 

медіатори, які практикують приватно.  

Вітчизняні законопроекти про медіацію, самоврядування медіаторів 

будували за прикладом адвокатського самоврядування. Так, у законопроекті 

№ 2425а-1 від 3 липня 2013 року організаційними формами самоврядування 

медіаторів був З’їзд медіаторів України та Рада медіаторів України, також 

передбачалося створення Ревізійної комісії медіаторів України, які 

повторювали більшість положень Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 року [70]. Навіть 

самоврядування медіаторів та адвокатів ґрунтувалося на однакових 

принципах, зокрема виборності, гласності, обов’язковості для виконання 

рішень органів самоврядування, підзвітності, за винятком принципу заборони 

втручання органів самоврядування у професійну діяльність, який був 

відсутній у законопроекті про медіацію, хоча може мати місце. 

Надалі розробники законопроектів відмовилися від докладного опису 

медіаторського самоврядування, а пішли шляхом надання медіаторам та 
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їхнім організаціям права створювати місцеві, всеукраїнські й міжнародні 

об’єднання медіаторів для захисту своїх прав і свобод, задоволення 

професійних інтересів, інформування суспільства про роль медіації в 

гармонізації соціальних та економічних відносин і виконання інших функцій 

(№ 2480 від 27 березня 2015 року, № 3665-1 від 29 грудня 2015 року). 

Важливо зазначити про неточність, допущену в законопроекті № 3665 

від 17 грудня 2015 року: у визначенні поняття «об’єднання медіаторів» 

вживається термін «організації, що проводять професійне навчання 

медіаторів», але серед дефініцій понять законопроекту вживається поняття 

«організацій, що проводять навчання медіаторів». Ця ж проблема 

простежується в попередньому законопроекті № 2480 від 27 березня 2015 

року, який також вносився народним депутатом України А. І. Шкрум (у ст. 2 

уживається поняття «організації, що проводять навчання медіаторів», а в ст. 

21 Об’єднання медіаторів у словосполученні вжито термін «організації, що 

проводять професійне навчання медіаторів»). Спираючись на мету 

законопроекту про надання послуг медіації на професійних засадах, 

доцільним буде виключення слова «професійне» і вживання його у 

словосполученні «організаціями, що проводять навчання медіаторів» під час 

визначення поняття «об’єднання медіаторів». 

Отже, взята тенденція розробників законопроектів про медіацію 

вільного самовизначення самоврядування медіаторів повністю відповідає 

природі медіації. Відтак, розглянувши правовий статус медіатора у рамках 

позасудової медіації, вбачається, що правовий статус медіаторів, які 

працюють при судах, аналогічний, за винятком деяких аспектів, які будуть 

розглянуті у п. 3.2. дисертаційної праці.  

Що стосується сторін медіації, то відповідно п. 3 ч. 1 ст. 2 проекту 

Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року сторонами 

медіації є фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які прагнуть 

врегулювати свій спір за допомогою медіації. 

У зв’язку з тим, що у дисертаційній праці медіація розглядається як 
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спосіб вирішення публічно-правових спорів, то варто зазначити, що згідно зі 

ст. 46 КАС України сторонами в адміністративному процесі є позивач та 

відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. Відповідачем в 

адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не 

встановлено КАС України.  

Отже, особливою стороною медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів визнається суб’єкт владних повноважень, специфіку якого 

було розглянуто у п. 1.4. дисертаційної праці. 

Що стосується інших сторін, то відповідно до ч. 1 ст. 24 Цивільного 

Кодексу України фізичною особою вважається людина як учасник цивільних 

правовідносин. У правовідносинах можуть брати участь громадяни, особи 

без громадянства, іноземні громадяни. Відповідно  до ст. 1 Закону України 

«Про громадянство України» № 2235-III від 18 січня 2011 року, громадянин 

України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому 

законами України та міжнародними договорами України; іноземець - особа, 

яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 

держави або держав; особа без громадянства - особа, яку жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином [63] . 

Ст. 26 Конституції України проголошує, іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Щоб бути суб’єктом права, фізична особа повинна володіти певними 

встановленими законом властивостями, які в сукупності є складовими 

цивільної правосуб’єктності, про яку йшлося у п. 1.2. дисертаційної праці. 

Окрім того, згідно ч. 1, 2 ст. 50 Цивільного кодексу України фізична 

особа з повною цивільною дієздатністю має право на здійснення 
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підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, за умови її 

державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» № 755-IV від 15 травня 2003 року [64]. 

Стосовно юридичної особи, то Цивільний кодекс України не дає 

визначення поняття юридичної особи. Натомість ст. 80 Цивільного кодексу 

України, котра називається «Поняття юридичної особи», містить вказівку на 

деякі характерні риси цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є 

організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка 

наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем 

та відповідачем у суді. 

Згідно ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно 

від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права 

(створюється на підставі установчих документів та можуть діяти на підставі 

модельного статуту) та юридичних осіб публічного права (створюється 

розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування). 

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в 

інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена 

шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому 

товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не 

встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі (які 

здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та 

наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), 

можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, 

командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою 

відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи) та 

непідприємницькі (які не мають на меті одержання прибутку для його 

наступного розподілу між учасниками). 

Установою є організація, створена однією або кількома особами 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання 

(виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за 

рахунок цього майна. 

Як зазначають, «Ю. П. Єременко правовий статус - це юридичний 

вираз соціальної свободи особистості у вигляді системи прав та обов’язків, а 

А. Б. Венгеров вважає, що правовий статус – це сукупність прав, свобод, 

обов’язків та відповідальності особистості. М. І. Матузов писав, що правовий 

статус являє собою не лише сукупність прав, свобод та обов’язків 

особистості, а й її законних інтересів, гарантованих державою» [176, с. 19]. 

Тож для визначення правового статусу медіатора та сторін процедури 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів необхідно 

окреслення їх прав та обов’язків, які наведені у п. 5 «Права обов’язки сторін 

та медіатора» Правил проведення медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів (Додаток В). 

З огляду на зазначене та з урахуванням положень п. 16 Директиви 

2008/52/ЕС від 23 травня 2008 року, п. 1.1. Європейського кодексу поведінки 

медіаторів від 2 червня 2004 року, мети законопроекту «Про медіацію» № 

3665 від 17 грудня 2015 року щодо надання послуг медіації на професійних 

засадах, єдиним суб’єктом здійснення медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів є медіатор. Медіатором, який займається 

вирішенням публічно-правових спорів, може бути фізична особа, яка: 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 
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медіаторів України» [14, c. 23-24].  

Отже, отримавши статус медіатора, який займається вирішенням 

публічно-правових спорів, медіатор може вирішувати публічно-правові 

спори, які виникають до звернення до суду (позасудова медіація), як на 

комерційній основі, так і за рахунок донорського фінансування, а може 

вирішувати спори, які виникли з моменту звернення до суду чи під час 

розгляду судової справи на будь-якій її стадії (навіть під час виконання 

рішення) (досудова медіація) під час роботи у кімнаті медіації при суді або у 

випадку його залучення на комерційній основі чи за рахунок донорського 

фінансування для вирішення публічно-правового спору, який знаходиться в 

суді. 

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 (товариства – підприємницькі (повне 

товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або 

додатковою відповідальністю, акціонерне товариство або виробничі 

кооперативи) та непідприємницькі) та установи). 

 

 

2.2 Порядок здійснення медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів 

 

 

Медіація здійснюється в певній послідовності. Класична медіація має 

низку стадій, які вибудовують процедуру в найбільш ефективний спосіб. Це 

означає, що медіація є продуманим відточеним методом і структурованим 

процесом. Отже, медіація є сукупністю логічно вибудованих структурних 



 134 

частин, які називаються фазами, етапами або стадіями, у межах кожної з яких 

вирішуються локальні завдання, спрямовані на досягнення загальної мети, 

знаходження взаємоприйнятого рішення [36, c. 44].  

Відразу зазначимо, що для позначення діяльності із забезпечення 

проведення медіації доцільно використовувати поняття «процедура», а не 

поняття «процес» задля уникнення непотрібних алюзій із судовим процесом. 

Для цього пропонуємо назвати розділ ІІ законопроекту «Про медіацію» № 

3665 від 17 грудня 2015 року «Процедура медіації», а не «Процес медіації». 

Як правило, медіатори або організації, які здійснюють діяльність із 

забезпечення проведення процедури медіації, мають свої розроблені правила 

проведення процедури медіації, які сторони можуть повністю прийняти або 

узгодити їх з медіатором, розробивши прийнятні для себе умови. 

Ураховуючи, що на сьогодні в Україні застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів тільки набирає обертів, спеціально 

розроблених правил, присвячених саме процедурі медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів, не існує. З огляду на це вбачається 

доречним ґрунтовно схарактеризувати процедуру медіації, яка 

застосовується для вирішення публічно-правових спорів, розбивши її на три 

стадії – підготовчу, медіаційні перемовини та виконання медіаційної угоди. 

 

2.2.1 Підготовча стадія 

 

Розпочинається процедура медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів з підготовчої стадії, що складається з таких етапів. 

Перший етап ‒ звернення до медіації (ініціалізація медіації). За 

наявності публічно-правового спору і зацікавленості сторін (усіх або однієї із 

них) у вирішенні публічно-правового спору з використанням процедури 

медіації сторони звертаються до медіації. Це може бути реалізовано кількома 

способами: 1) законом може бути визначений обов’язковий досудовий 

порядок урегулювання спору (ч. 4 ст. 124 Конституції України); 2) за згодою 
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сторін (ч. 5 ст. 55 Конституції України). 

Для того, щоб порушити процедуру медіації, потрібно внесення 

стороною, яка виявляє ініціативу, пропозиції іншій стороні про звернення до 

процедури медіації для врегулюванні їхнього публічно-правового спору. 

Якщо говорити про позасудову медіацію (добровільну), то пропозиція 

сторони про проведення процедури медіації для врегулювання публічно-

правового спору до іншої може бути погоджена усно лише в тому разі, якщо 

після цього до медіатора звернуться сторони спору зі спільною заявою 

(особиста зустріч) про намір проведення процедури медіації для 

врегулювання публічно-правового спору.  

У випадку односторонньої ініціативи на проведення медіації  

пропозиція про проведення процедури медіації подається до медіатора 

(організації, яка здійснює діяльність із забезпечення проведення процедури 

медіації). Потім, визначивши медіабельність публічно-правого спору 

(детальніше в п. 1.2. дисертації), сторона-ініціатор або представник 

організації, яка здійснює діяльність із забезпечення проведення процедури 

медіації, звертаються до іншої сторони (сторін) спору з пропозицією про 

проведення процедури медіації. 

Зважаючи, по-перше, на відсутність в Україні спеціалізованого закону 

про медіацію, по-друге, необізнаність сторін у процедурних моментах 

медіації, доцільним є зазначення у пропозиції предмета спору та вказівки на 

договірний характер процедурних питань. У зв’язку з цим пропонуємо в 

додатках зразки пропозиції на проведення процедури медіації для 

врегулювання публічно-правового спору та відповіді на пропозицію про 

проведення процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору 

(Додаток А). 

У медіаційному колі на розгляд пропозиції про звернення до процедури 

медіації прийнято виділяти тридцять днів, упродовж яких повинна надійти 

згода на проведення медіації. Якщо в цей термін відповідь не отримана, 

пропозиція вважається відхиленою. 
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У випадку позасудової медіації (обов’язкової згідно із законом) 

пропозиція щодо її проведення здійснюється у формі, передбаченій 

відповідним законом (наприклад, особа, яка вчинила порушення митних 

правил, звертається до керівника органу державної фіскальної служби із 

заявою довільної форми з проханням про припинення справи про це 

порушення митних правил шляхом компромісу (ч. 4 ст. 521 Митного кодексу 

України); платник податків, який бажає врегулювати спір з контролюючим 

органом шляхом проведення процедури медіації, разом зі скаргою подає 

відповідну заяву до контролюючого органу, який розглядає скаргу (ч. 3 ст. 

56
1
 законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо введення процедури медіації)» № 1666 від 28 грудня 2014 року)). 

Процедура ініціювання досудової медіації наразі можлива на будь-якій 

стадії адміністративного процесу. Докладніше про процесуальні засади та 

форми ініціювання процедури досудової медіації йшлося в п. 1.4. дисертації. 

Другий етап – вибір сторонами медіатора (детальніше в п. 2.1. 

дисертаційного дослідження). 

Третій етап ‒ укладання угоди про проведення процедури медіації. 

За наявності згоди обох сторін на проведення процедури медіації для 

вирішення їхнього публічно-правового спору укладається угода про 

проведення процедури медіації, зразок якої наведений у Додатку Б. 

Угода про проведення процедури медіації – це письмова угода сторін 

та медіатора, підписання якої відкриває початок процедури медіації для 

вирішення публічно-правового спору. 

Саме укладання угоди про проведення процедури медіації як способу 

вирішення публічно-правового спору слід вважати початком процедури 

медіації. Пояснюється це, по-перше, необхідністю моменту, з якого повинен 

починатися відлік часу для зупинення провадження для примирення 

(доцільно вважати укладання угоди про проведення процедури медіації 

моментом зупинення провадження у справі); по-друге, суб’єкт владних 

повноважень для забезпечення своєї участі в процедурі медіації, повинен 
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мати про це документальне підтвердження (угода про проведення процедури 

медіації), яке слугуватиме підставою для залишення робочого місця в 

робочий час. 

У цьому документі закріплюються основні елементи пошуку 

консенсусу ‒ обсяг покладених на медіатора завдань, повноваження, які йому 

передаються, процесуальні правила. 

Означений етап закладає основу взаємин, які будуть дотримуватися 

впродовж усього медіаційного процесу. Медіатор повинен витратити значну 

кількість часу та зусиль для того, щоб процес медіації став зрозумілим і 

прийнятним для учасників процесу. Потрібно усвідомлювати, що деякі з них 

вибирають медіацію лише тому, що прагнуть уникнути розгляду справи в 

суді. Зміст же процедури для них поки не зрозумілий, і окремі дії медіатора, 

будучи не проясненими, здатні викликати змішання та навіть опір [105, c. 

181-182]. 

Необхідно мати на увазі, що навіть укладання угоди про проведення 

процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору не має 

правових наслідків для сторін, тому що участь у медіації є добровільною. І 

всі пропозиції та угоди розглядаються як добровільні та усвідомлені. 

Четвертий етап ‒ погодження та затвердження сторонами правил 

проведення процедури медіації для вирішення публічно-правового спору.  

На цьому етапі медіатор пропонує сторонам розробити правила 

проведення процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору 

самостійно або прийняти правила проведення процедури медіації для 

врегулювання публічно-правового спору, розроблені медіатором або 

організацією, яка здійснює проведення процедури медіації. У зв’язку з тим, 

що процедура проведення медіації як способу вирішення публічно-правових 

спорів на сьогодні в Україні не розроблена, то пропонуємо Правила 

проведення медіації як способу вирішення публічно-правових спорів 

(Додаток В). 

Як правило, сторони надають медіатору право на самостійне 
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визначення порядку проведення процедури медіації з урахуванням обставин 

спору, побажань сторін і необхідності якнайшвидшого врегулювання спору. 

Загалом правила проведення процедури медіації встановлюються 

сторонами в угоді про проведення процедури медіації шляхом покликання на 

правила проведення процедури медіації, затверджені відповідною 

організацією, що здійснює діяльність із забезпечення проведення процедури 

медіації, або медіатором. Але у випадку незгоди сторін з правилами 

проведення процедури медіації для врегулювання публічно-правового спору, 

запропонованими медіатором, вони мають право розробити їх спільно з 

медіатором. Саме тому ця стадія є факультативною. 

П’ятий етап – організаційний. 

Після укладання та підписання всіх необхідних документів сторони з 

обраним медіатором переходять до останнього етапу підготовчої стадії 

медіації, у межах якого вирішують питання організаційного характеру. 

Для ефективного вирішення публічно-правового спору медіатор може 

визначити перелік і характер документів та іншої інформації, яку сторонам 

необхідно буде представити для аналізу. На додаток до необхідних 

документів сторони можуть надати медіатору і/або принести на переговори 

іншу документацію, яку сторона вважає за необхідне конфіденційно надати 

медіатору. У такому випадку сторона повинна в письмовій формі повідомити 

медіатора, що певна інформація передана конфіденційно. Документи, 

отримані медіатором з грифом «Конфіденційно», по закінченню процедури 

медіації підлягають поверненню стороні, яка їх передала. 

У разі потреби за погодженням один з одним і медіатором сторони 

можуть залучати до участі в процедурі медіації для вирішення публічно-

правового спору інших осіб, участь яких вони вважають необхідною. А 

також сторони можуть залучати представників/адвокатів до процедури 

медіації для вирішення публічно-правового спору, якщо вони вчасно 

повідомили про це. Згодом вони можуть радитися зі своїми 

(представниками/адвокатами) безпосередньо під час процедури. За бажанням 
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сторін, до процедури медіації можуть залучатися експерти. Витрати на 

експертів сторони сплачують відповідно до укладеної угоди між сторонами. 

Обирається за добровільною згодою час та місце проведення медіації 

або доручають вирішення цих питань медіатору. Під час проведення медіації 

не здійснюється звукозапис та відеозапис як технічними засобами 

медіатора/суду (у разі проведення медіації в приміщенні суду), так і 

учасниками медіації, протокол не ведеться. Процес медіації для 

врегулювання публічно-правового спору не підлягає гласності. 

Обирається зручна для сторін мова проведення процедури медіації 

(українська або, за домовленістю сторін, інша). Сторона, яка представила 

документи мовою, яка є не зрозумілою для іншої сторони, забезпечує 

необхідний переклад і самостійно, якщо сторонами не узгоджене інше, несе 

пов’язані з перекладом витрати. 

 

2.2.2 Стадія медіаційних перемовин 

 

Виконавши всі підготовчі дії, сторони переходять безпосередньо до 

стадії медіаційних перемовин, що проводиться у формі переговорів та 

містить такі етапи. 

Перший етап – відкриття медіації. 

Медіатор у призначений день і час відкриває медіацію. Сторони 

конфлікту приходять на переговори, сідають за стіл. Медіатор займає місце 

між опонентами і починає своє вступне слово (близько 10-15 хвилин), у 

якому доводить до сторін інформацію про перебіг процедури медіації, її 

особливості, принципи, організаційні заходи і свої завдання щодо 

врегулювання конфлікту.  

Робиться акцент на значущості ролі сторін у забезпеченні комфортної 

атмосфери проведення медіації. Медіатор визначає принципи гарної 

поведінки і просить сторони усно їх підтвердити: 1) поважне ставлення до 

опонента, відсутність образливих випадів; 2) черговість висловлень 
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(говорити почергово, не перебиваючи один одного); 3) зобов’язання 

обговорювати проблему, а не особистість опонента (прагнути до 

співробітництва, а не з’ясування відносин); 4) остаточне рішення не 

ухвалюється, поки не розглянуті всі спірні питання та можливі варіанти 

рішення («нічого не вирішене, поки не вирішене все») [105, c. 184]. 

Отже, мета цього етапу – зробити процедуру медіації зрозумілою і 

передбаченою для учасників переговорів, створити атмосферу довіри і до 

процедури, і до медіатора. По закінченню етапу в сторін повинно скластися 

ясне бачення ролей себе та медіатора у процесі проведення процедури 

медіації для вирішення публічно-правового спору. 

Другий етап – викладення сторонами своїх позицій. 

Сторонам надається змога інтерпретувати своє бачення публічно-

правового спору, розповісти про те, що сталося і як саме вони бачать 

ситуацію конфлікту. Але сторони не звертаються безпосередньо один до 

одного, а спілкуються один з одним через медіатора. 

Медіатор звертається до однієї зі сторін і пропонує детально 

розповісти, в чому, на її думку, полягає обговорювана проблема і які потреби 

необхідно задовольнити, щоб уладнати публічно-правовий спір. У більшості 

випадків одна зі сторін висловлює бажання висловитися першою, хоча буває 

й таке, що ніхто не хоче починати. У такому випадку пропонується 

розпочати тій стороні, яка була ініціатором проведення медіації.  

Під час вступного слова однієї зі сторін медіатор активно слухає і у 

своїх записах зазначає те, що йому здається найважливішим. У процес 

розповіді він, як правило, не втручається, лише перериває, якщо йому що-

небудь незрозуміло.  

Середньостатистичний виступ однієї сторони може тривати 15-20 

хвилин. У цей час інша сторона може втратити терпіння або сенс того, що 

говорить промовець, якщо виступ затягується надовго. У такому випадку 

медіатор повинен стежити за реакцією слухачів, а в разі необхідності: 1) 

якщо виступ промовця тривалий, допомогти підсумувати сказане та 
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висловити основні моменти; 2) у випадку повторення сказаного ‒ вимагати 

додаткової підтримки для підбиття підсумків; 3) у випадку спеціального 

затягування промовцем виступу, щоб здобути для своєї позиції перемогу, – 

визначити час для завершення виступу і наголосити на можливості 

продовжити виступ після представлення позиції опонента; 4) якщо заява 

сторони занадто розлога, допомогти сформулювати думку. 

Після завершення розповіді першої сторони медіатор ставить 

запитання: Ви виклали всі істотні обставини справи або хочете ще що-небудь 

додати? 

Потім, після закінчення виступу, медіатор стисло переказує почуте (у 

формі підбиття підсумків). У конфліктології цей прийом називається 

відображення або луна-повтор [40]. Під час переказу медіатор не робить 

жодних оцінок, нічого не інтерпретує, дозволяючи собі тільки структурувати 

виклад. Завершується переказ стандартним запитанням типу: Я правильно 

Вас зрозумів? Я не упустив нічого істотного? 

Це перша можливість зрозуміти, що більше за все турбує сторону. 

Часто це є першим етапом в будівництві мосту взаєморозуміння між 

медіатором та сторонами конфлікту. Дещо зі сказаного може бути згадане в 

інший час, якщо сторона не відчула себе вислуханою. 

Потім медіатор дякує всім, хто слухав першого оратора, за виявлене 

терпіння. Після цього медіатор звертається до іншої сторони і просить її 

розповісти про своє бачення проблеми, так само в кінці ставлячи 

уточнювальні питання і повторюючи почуте. 

Переказуючи почуте, медіатор дає змогу стороні, яка презентує, почути 

свою розповідь з боку, внести необхідні доповнення та уточнення. Цю ж 

розповідь чує інша сторона, але чує від людини, яка не бере участі в 

суперечці. Його безоціночний переказ не несе в собі агресивного, емоційного 

забарвлення, з нього виключені всі образливі для сторони висловлювання. Це 

допомагає іншій стороні поглянути на ситуацію очима свого опонента [233]. 

Мета цього етапу: з’ясувати зміст позицій сторін, отримати 
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максимальний обсяг інформації про публічно-правовий спір, уточнити й 

конкретизувати позиції сторін, виявити рівень і характер неузгодженостей. 

Третій етап – дискусія, метою якої є виявлення інтересів, що стоять за 

позиціями сторін. 

Після того, як дві сторони виклали свої позиції, необхідно попросити 

сторону, яка декламувала першою, додати те, що, можливо, було 

недоговорено під час вступної промови, або поділиться новими думками, які 

з’явилися після того, як було вислухано опонента. Тоді медіатор ставить 

уточнювальні питання. Так само медіатор запитує другу сторону про 

можливі доповнення з її сторони й ставить відкриті питання, щоб визначити 

інтереси та проблеми.   

Ця частина має своєрідну назву – вентиляція емоцій. Сторонам 

пропонується обговорити почуте і висловити свої коментарі. На цьому етапі 

медіатор дає змогу всім учасникам дати оцінку тому, що відбулося. Медіатор 

за допомогою запитань націлює увагу осіб, які сперечаються, на інтереси, що 

лежать в основі їх позицій [105, c. 188-189]. У процесі аналізу інтересів 

усуваються неясності, розширюється світогляд учасників, з’являється 

можливість побачити власні реальні інтереси та інтереси протилежної 

сторони. Головне завдання на цьому етапі – досягти узгодженого 

формулювання проблем, що приймається всіма сторонами [40]. 

У кінці сторони повинні визначити інформацію, яка буде необхідна для 

більш повного розуміння проблеми для її вирішення; умови сторін; 

обставини, які сприяють вирішенню публічно-правового спору; за 

необхідності можливість підготовки конкретних даних; шляхи вирішення 

публічно-правового спору між сторонами. 

На цьому кроці медіатор приводить сторони до ситуації, коли сторони, 

між якими виник публічно-правовий спір, бачать проблему однаково й 

розуміють взаємовигоду спільного рішення «загальної» проблеми, що стала 

джерелом спору. 

Після того, як усі сторони висловилися та визначилися з проблемами та 
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інтересами, медіатор інформує про перехід до наступного етапу процедури 

медіації. До цього моменту сторони працювали окремо, незалежно один від 

одного. Наступний етап передбачає їхню спільну діяльність у напрямі 

складання порядку денного. 

Четвертий етап ‒ визначення порядку денного. 

Медіатор, зафіксувавши знайдені точки зближення, пропонує сторонам 

чітко сформулювати і записати ті запитання, за якими вони хочуть дійти 

згоди під час процесу медіації. 

Порядок денний – це список запитань, які будуть винесені на розгляд у 

процесі проведення медіації для вирішення публічно-правового спору. 

Питання визначаються сторонами публічно-правового спору та вносяться до 

графи «питання». Також існує графа «позиції». 

Акцентуємо, що прядок денний складається знизу-вгору, починаючи з 

другорядних питань і закінчуючи найголовнішим. Пояснюється це тим, що у 

процесі обговорення деякі питання можуть бути зняті з порядку денного, а 

якщо головне питання зазначити останнім, то нічого буде вирішувати. 

Важливо, щоб сформульовані питання порядку денного сторони 

розуміли однозначно, для цього після складання порядку денного медіатор 

повинен переконатися в тому, що обидві сторони затверджують його в цій 

редакції і не хочуть у ній нічого змінити, прибрати або додати. 

Надаючи учасникам право самостійно вибудувати систему питань-

пріоритетів, медіатори таким чином спонукають їх до активної участі в 

публічно-правовому спорі та прийнятті відповідальності за свої вчинки на 

себе. Тому залучення сторін до процесу складання порядку денного дає їм 

змогу відчути відповідальність за публічно-правовий спір.  

Отже, порядок денний – це важливий елемент медіації, який слугує 

«дорожньою картою» медіації, яка направляє учасників у потрібному 

напрямі, не дозволяючи зійти у бік. Також він ефективно розбиває складний, 

багатогранний публічно-правовий спір на менші частини, полегшуючи 

роботу над ним. 
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Для підтвердження значущості порядку денного під час медіації задля 

врегулювання публічно-правового спору наведемо можливості його 

використання впродовж усієї процедури медіації: 1) на початку переговорів; 

2) у процесі переговорів як направляючого елемента; 3) по закінченню 

переговорів для того, щоб переконатися, що всі винесені на обговорення 

елементи були розглянуті; 4) на етапі підписання медіаційної угоди, для того, 

щоб упевнитися, що всі елементи були включені; 5) на додаткових зустрічах 

для того, щоб вести нагляд за невирішеними проблемами, які залишилися 

[40]. 

П’ятий етап – кокус. 

Кокус – це індивідуальна бесіда медіатора з кожною зі сторін. Кількість 

кокусів і час, витрачений на їх проведення, не обмежений часовими межами, 

але повинен бути однаковим для обох сторін відповідно до принципу 

рівноправності сторін. Це необхідно, щоб згодом медіатора не звинуватили в 

симпатії тільки до однієї зі сторін. 

Мета кокусу – розглянути інтереси і пропозиції щодо шляхів 

вирішення публічно-правового спору, спрямувавши учасників на досягнення 

всезагальної згоди. Зважаючи на те, що кукус не є обов’язковим, медіатор 

повинен керуватися власними переконаннями з приводу того, чи варто 

вдаватися до цього заходу. Водночас сторони мають право самостійно 

виявити бажання на проведення особистої зустрічі з медіатором. 

Кокус складається з кількох етапів. На першому встановлюються 

довірчі стосунки, виявляються інтереси сторін і пропозиції кожної щодо 

шляхів вирішення публічно-правового спору. На другому завдання медіатора 

‒ допомогти учаснику медіації побачити з боку свою позицію у спорі, 

поглянути на ситуацію очима свого опонента, зрозуміти його позицію та 

аргументи. Потім медіатор орієнтує сторони на пояснення важливості 

власних інтересів, на аргументований виклад своїх позицій щодо роз’яснення 

спірних питань. Разом зі стороною він досліджує її найкращу та найгіршу 

альтернативи досягнення домовленості. І наприкінці просить учасника 
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долучити інтереси іншої сторони до обговорення, запитуючи, яка інформація 

може знадобитися для більш продуктивної спільної роботи в подальшому. 

Під час цього етапу можуть бути виявлені нові обставини, що 

стосуються спірної ситуації, які сторони не бажають розкривати в 

присутності одна одної. По завершенні кокусу медіатор резюмує бесіду, 

запитує сторону, чи не хоче вона щось додати або уточнити, а також, що зі 

сказаного під час кокусу він може повідомити іншій стороні. Проведення 

кокусу дозволяє медіатору виявити можливі точки дотику сторін щодо 

спірного питання. 

Шостий етап – пошук варіантів (альтернатив) вирішення публічно-

правого спору. 

Мета ‒ вироблення спільного рішення (пошук і комбінація 

альтернатив). 

У межах цього одного із найголовніших етапів сторонам пропонується 

запропонувати будь-які варіанти вирішення питань, винесених у порядок 

денний, не обмежуючи свою фантазію та рівень креативності варіантів. 

Сторони обговорюють умови та шукають шляхи розв’язання проблеми, які 

можуть влаштувати обидві сторони. У цей час медіатор фіксує результати.  

Однак необхідно підкреслити, що роль медіатора на цьому етапі 

суттєво відрізняється. Якщо спочатку медіатор ініціював свою комунікацію з 

певної проблеми з кожним учасником окремо, то тепер уже сторони почали 

безпосереднє спілкування між собою [105, c. 191-192]. Медіатор допомагає 

сторонам у разі потреби почути один одного, побачити щось позитивне, що є 

в пропозиції кожного з них, побачити додаткові ресурси, якими вони 

володіють, прийти до нового рішення, що задовольняє обох, і т.п. [233]. Він 

лише контролює організаційно-технологічну основу переговорів, у той час як 

розмову ведуть самі учасники. 

Шостий етап – оцінка та вибір рішень публічно-правового спору. 

Мета – остаточне врегулювання публічно-правового спору. 

Розробивши на попередньому етапі пропозиції щодо вирішення 
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спірних питань, внесених до порядку денного, сторони переходять до 

перевірки кожного з них на реальність. Учасники сортують та оцінюють 

можливі рішення. Нереалістичні рішення і рішення, які стали неприйнятними 

під час їх детального опрацювання сторонами, виключають.  

Завданнями медіатора є організація спільного аналізу можливих 

варіантів вирішення публічно-правового спору з кожного з проблемних 

аспектів на предмет їх відповідності інтересам сторін, вироблення 

прийнятних умов угоди, перевірка реалістичності виконання висунутих 

пропозицій. 

Оскільки одним із учасників медіації є суб’єкт владних повноважень, 

то рішення, які виробляються сторонами 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 прав та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 4) бути взаємоприйнятними; 

5) бути виконуваними. 

У випадку, якщо якийсь із варіантів вирішення публічно-правового 

спору не відповідає спеціальним критеріям відповідності, то сторони 

повертаються до обговорення та вироблення нового варіанта вирішення 

публічно-правового спору, який відповідав би названим критеріям та був 

прийнятним для кожної зі сторін. Варіанти вирішення публічно-правового 

спору, які відповідають спеціальним критеріям відповідності і влаштовують 

обидві сторони, вносяться до медіаційної угоди, яка складається (попередньо 

в разі необхідності редагуються). 

Таким чином, процедура медіації – це комплекс послідовних елементів 

(стадій та етапів), у межах кожного з яких вирішуються локальні завдання, 

спрямовані на досягнення загальної мети, вироблення консенсуального 

рішення. 

Отже, медіація відбувається у рамках структурованої процедури, під 

час якої для вирішення публічно-правового спору потрібно виявити інтерес, 
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який стоїть за позиціями сторін, для того, щоб вийти на рівень 

співробітництва, а не залишитись на рівні компромісу. Для цього медіатор 

повинен «організувати переговори та побудувати діалог, щоб налагодити 

комунікацію, дати можливість почути один одного, створити поле 

взаєморозуміння та стимулювати на генерування ідей, щоб сторони 

перейшли до спільного пошуку взаємоприйнятних рішень і побачили 

можливості взаємної вигоди» [105, c. 225].  

 

 

2.3 Медіаційна угода: особливості укладення та виконання 

  

 

Остання стадія процедури медіації як способу вирішення публічно-

правового спору – виконання медіаційної угоди, яка складається з трьох 

етапів. 

Перший етап ‒ підготовка медіаційної угоди та її оформлення. 

Мета ‒ прийняття сторонами остаточного рішення в публічно-

правовому спорі. 

Після того, як сторони визначилися з варіантами вирішення публічно- 

правового спору, і медіатор вбачає в них елементи такого врегулювання, яке 

було б прийнятним для сторін, він формулює умови можливого 

врегулювання і представляє їх сторонам на розгляд. Після отримання 

зауважень від сторін медіатор може змінити умови можливого врегулювання 

з урахуванням зроблених зауважень. 

Сторони мають обговорити, що станеться, якщо одна зі сторін 

порушить угоду. Це повинно також бути одним із пунктів остаточної угоди. 

Щоб угода була життєздатною, вона має бути конкретною, ясною, 

реалістичною, однозначно зрозумілою обом сторонам [95]. Упевнившись, що 

досягнута угода задовольняє потреби сторін, однаково розуміється всіма 

учасниками процедури і може бути виконана обома сторонами, медіатор 
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розпочинає оформлення медіаційної угоди. 

Особливість успішного завершення процедури медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів полягає в тому, що сторони самостійно 

виробляють рішення, яке повністю відповідає їхнім інтересам. Необов’язково 

сторони приймають рішення, яке вони прагнули досягти на початку 

переговорів. Їх позиція та бачення виходу із спірної ситуації може 

змінюватись упродовж усієї процедури медіації. Головне, щоб на кінцевій 

стадії медіації вони були остаточно переконані в правильності та вигідності 

рішення, яке вони приймають. Таке рішення закріплюється та знаходить своє 

вираження в медіаційній угоді. 

Погоджуємося з Т. І. Шинкар, що донині відсутні правові засади 

регулювання медіаційної угоди: питання щодо укладання та виконання 

медіаційної угоди; визначення умов медіаційної угоди; можливості виходу 

сторін за межі предмета спору; умови примусового виконання медіаційної 

угоди; підстави захисту порушених прав добросовісної сторони та інші 

важливі питання. Ця обставина виступає перепоною в реалізації інституту 

медіації в Україні [229, с. 16]. 

Вітчизняні законопроекти про медіацію пропонують різне 

найменування домовленостей сторін щодо вирішення спору/конфлікту, 

якими оформлюються результати успішно проведеної процедури медіації. Це 

угода за результатами медіації і медіаційна угода або договори за 

результатами медіації. Утім, найбільш виправданим убачається використання 

терміна «медіаційна угода», це пояснюється тим, що, по-перше, термін 

«угода» до 1 січня 2004 року використовувався в Цивільному кодексі 

України (далі – ЦК України) замість терміна «правочин», який є ширшим 

поняттям, ніж «договір», тобто правочин є загальною правовою категорією, 

яка має низку різновидів, одним із яких, безперечно, є договір. Отже, договір 

є різновидом правочину як юридичний факт дії, тому правочин зіставляється 

з договором як загальне й конкретне, при цьому кожний договір є 

правочином, але не кожний правочин є договором (угода = правочин, 
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правочин (угода) > договір) [38, c. 88].  

По-друге, термін «угода» лінгвістично тотожний терміну «договір», 

тому використовувався для визначення іншої цивільно-правової категорії – 

договору, та одночасно існував як самостійна цивільно-правова категорія 

(угода = договір). 

По-третє, започаткування розкриття поняття договору через термін 

«домовленість» є виправданим як з юридичної, так і з філологічної точок 

зору. Існує думка, що термін «домовленість» є тотожним терміну «угода» і 

найповніше відображає правову природу договору як взаємного погодженого 

за змістом волевиявлення двох або кількох сторін (домовленість = угода). 

Обсяги обох понять – «договір» і «домовленість» – не завжди збігаються. 

Якщо договір – це домовленість, то не будь-яка домовленість є договором 

(договір < домовленість) [107, с. 5-6]. 

Отже, поняття «угода» ширше за поняття «договір», однак «угода» 

тотожна «домовленості», але «договір» вужчий за «домовленість».  

По-четверте, характерною особливістю угод є те, що сторони 

вступають в угоду, щоб організовувати спільні, а не зустрічні дії. При цьому 

безпосередня майнова вигода від самих цих дій у сторін угоди відсутня. При 

укладанні договорів з’являються цивільні правовідносини, сторони яких 

переслідують свій власний (особистий) інтерес, а сторони угод ідуть до 

єдиної спільної мети без створення самостійного (окремого) цивільного 

правовідношення. Сторони договору вирішують спільне завдання, але кожна 

для своєї власної користі, а сторони угод вирішують одне й те саме завдання 

в межах цивільних правовідносин, які вже відбулися. При укладанні угод 

зобов’язання не виникає загалом, або виникає як похідне від уже наявного, 

або в ньому змінюються учасники або воно припиняється [43, c. 26]. Про 

доречність використання словосполучення «медіаційна угода» наголошувала 

й О. О. Фуртак, обґрунтувавши це тим, що медіаційна угода виникає в 

результаті використання процедури медіації до правовідносин, які вже 

існують та ускладнені суперечкою [218, c. 78]. 
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По-п’яте, категорія «угода» продовжує бути багатогалузевою. 

По-шосте, з огляду на предмет дослідження результати успішно 

проведеної процедури медіації відповідно до наукової позиції [184] можуть 

бути оформлені як адміністративний договір, визначення поняття якого до 

кінця 2017 року давалося через термін «угода», хоча таке становище могло 

бути проявом неуважності розробників КАС України. На додаток до наукової 

позиції, є положення п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України, яке відкриває шлях до 

визнання медіаційної угоди адміністративним договором, оскільки у 

визначенні закріплено можливість суб’єкта владних повноважень у межах 

його функціональних прав та обов’язків використовувати процедуру медіації 

для врегулювання суперечностей між фізичними або юридичними особами, а 

результати домовленостей закріплювати у формі медіаційної угоди, яка 

матиме правові властивості адміністративного договору. 

По-сьоме, беручи до уваги, що у прийнятому за основу проекті закону 

України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року та у проекті № 2480 

від 27 березня 2015 року поняття «договір за результатами медіації» 

надається через термін «домовленості», а інші законопроекти 

використовують термін «угода» для визначення понять «медіаційна угода», 

«угоди за результати медіації». 

Отже, з урахуванням викладеного видається виправданим 

використання під час визначення поняття домовленостей за результатом 

успішно проведеної процедури медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів словосполучення «медіаційна угода». 

Загалом, як свідчать наукові джерела та зарубіжне законодавство, 

медіаційна угода поділяється на два види: 1) яка досягається сторонами у 

результаті процедури медіації, проведеної без передачі спору на розгляд суду 

(у рамках позасудової медіації); 2) яка досягається сторонами в результаті 

процедури медіації, проведеної після передачі спору на розгляд суду (у 

рамках досудової медіації). Не винятком є й вітчизняні законопроекти про 

медіацію, які наголошують на тому, що медіація може бути проведена в разі 



 151 

виникнення конфлікту (спору) як до звернення до суду, так і під час судового 

провадження. 

Зважаючи на те, що інститут примирення сторін має подвійну 

матеріальну та процесуально-правову природу, то й медіація її також має. А 

це дає змогу дійти висновку про поширення норм матеріального та 

процесуального права на медіаційну угоду, поділяючи її, таким чином, на два 

види (позасудова та досудова), до першого виду якої застосовуються правила 

про загальні положення про договір, а до останнього – правила 

процесуального оформлення домовленостей відповідно до норм КАС 

України (як слушно зауважив О. Д. Сидєльніков ‒ зв’язок медіаційної угоди з 

конкретним провадженням у адміністративній справі) [184, c. 62-63]. 

З огляду на зазначене перейдемо до детального розгляду видів 

медіаційної угоди з урахуванням специфіки медіації як способу 

врегулювання публічно-правових спорів. Почнемо з медіаційної угоди, яка є 

результатом успішно проведеної процедури медіації до звернення до 

адміністративного суду. 

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, 

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 
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[83, c. 62-63]. 

В одному із національних законопроектів про медіацію № 2480 від 27 

березня 2015 року дійсно ілюструвалася спроба законодавчого прив’язування 

медіаційної угоди до цивільного права. Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 

згаданого законопроекту «домовленості, досягнуті сторонами за 

результатами медіації, можуть бути викладені письмово в договорі, який є 

цивільним правочином і виконується відповідно до законів України. Договір 

за результатами медіації має відповідати всім вимогам цивільного правочину 

і не повинен містити положень, які суперечать законам України, інтересам 

держави і суспільства, його моральним засадам». 

Варто констатувати факт перемоги над хибним напрямом та 

прямування розробників законопроектів про медіацію до превалювання ідеї 

універсальності, а не галузевої належності медіаційної угоди. Свідченням 

цього є вказівка в законопроектах лише про письмовий характер договору та 

про заборону медіаційній угоді містити положення, які суперечать законам 

України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.  

Ураховуючи, що предметом дослідження є застосування процедури 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів, доцільно навести 

позицію О. Д. Сидєльнікова відносно того, що позасудова мирова угода, 

укладена при вирішенні адміністративно-правового спору, повинна 

вважатися адміністративним договором та врегульовуватися теоретичними 

та законодавчими положеннями, що застосовуються до таких договорів, а 

також спричиняти аналогічні юридичні наслідки [184, c. 48]. Появу такої 

можливості автор пов’язує «зі зміною формату відносин між публічною 

владою та приватними особами, адже останні стали повноправними 

учасниками адміністративно-правових відносин, що, власне, й зумовило їх 

можливість вступати в договірні відносини з суб’єктами публічної 

адміністрації. У цьому розумінні адміністративний договір є виявом 

демократизації публічного адміністрування, однією із можливих форм 

залучення приватних осіб до його реалізації» [184, c. 46]. 



 153 

Проте, як справедливо відзначив О. Д. Сидєльніков, на сьогодні 

питання надання позасудовим мировим угодам статусу адміністративного 

договору неоднозначно вирішується у вітчизняному науковому 

співтоваристві. Причини виникнення таких складностей науковець вбачає у 

ненаданні деякими вченими суттєвого значення подібним угодам або не 

відображенні всього потенціалу, який несуть позасудові мирові угоди для 

врегулювання правовідносин у суспільстві, одночасно вказуючи на наявність 

цього специфічного прояву договірного регулювання в адміністративному 

праві [184, c. 49]. 

З цього приводу слушним є твердження В. К. Каменкова про те, що 

експансія договірної форми в різні галузі регулювання відносин між людьми 

викликає правомірну постановку питання про міжгалузевий характер 

інституту договірного регулювання. Саме тому доцільно погодитися з 

науковцем про необхідність розроблення комплексної теорії договору, що 

матиме міжгалузевий характер [83, c. 65]. 

Як зазначає О. В. Проскурін, стосовно адміністративних договорів 

положення ЦК України про правочини мають субсидіарний характер, тобто 

підлягають застосуванню, якщо інше прямо не передбачено спеціальними 

нормами адміністративного законодавства [168, c. 191]. 

У такий спосіб медіаційна угода, укладена за результатами проведення 

процедури медіації як способу вирішення публічно-правових спорів, буде 

дво/багатостороннім правочином, а виходячи зі змісту ст. 202 ЦК України, 

консенсуальним договором, сторони якого мають взаємні права та обов’язки, 

за домовленістю яких вони можуть установлюватися, змінюватися або 

припинятися.  

Видається доречним розглянути особливості медіаційної угоди, 

укладеної за результатами вирішення публічно-правового спору у рамках 

позасудової медіації: 

1) особливі учасники – суб’єкт владних повноважень і медіатор. 

Відповідно до проектів закону України «Про медіацію» учасником медіації є 
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медіатор. У зв’язку з тим, що сфера застосування медіації поширюється на 

адміністративні справи, то однією зі сторін медіації є суб’єкт владних 

повноважень, який прагне врегулювати свій спір за допомогою медіації. В 

Інформаційному листі від 1 червня 2010 року № 781/11/13-10 «Щодо 

застосування окремих норм матеріального права під час розгляду 

адміністративних справ» зазначено, що необхідними ознаками 

адміністративного договору є суб’єктність, тобто однією зі сторін договору є 

суб’єкт владних повноважень [79].  

2) рівність сторін – сторони медіаційної угоди мають однакові права та 

обов’язки, саме тому їхня взаємодія побудована на рівноправному 

партнерстві, співробітництві, тобто йдеться вже не про супідрядність, а про 

узгодження волі керуючих і керованих. Так звана «внутрішньодоговірна 

рівність» [4, c. 99], яка не означає їхню рівність поза межами 

адміністративно-правових відносин.  

3) ґрунтується на волеузгодженні – для визнання медіаційної угоди 

дійсною вона повинна відповідати загальним вимогам, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Для цього волевиявлення сторони 

медіаційної угоди має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, тобто 

воля повинна збігатися з волевиявленням, адже «дія є зовнішньою формою 

прояву волі, тобто являє собою усвідомлений акт, що породжує права та 

обов’язки в особи» [186, с. 243-244]. Оскільки однією стороною медіаційної 

угоди, яка стала результатом вирішення публічно-правового спору, є суб’єкт 

владних повноважень, то вкрай необхідно, щоб його воля та волевиявлення 

були в межах компетенції цього органу. А в процесі врегулювання конфлікту 

домовленості повинні узгоджуватися не тільки обопільною волею та 

волевиявленням сторін, а ще й не виходити за межі повноважень суб’єкта 

владних повноважень (обмеженість волі та волевиявлення фізичної або 

юридичної особи компетенцією суб’єкта владних повноважень). З цього 

випливає наступна ознака. 

4) обмеженість повноваженнями ‒ права й обов’язки сторін медіаційної 
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угоди випливають з управлінських функцій суб’єкта владних повноважень. 

Сторони медіації можуть домовитися тільки про ті умови, які не виходять за 

межі дискреційних повноважень, при тому, що адміністративний розсуд 

обмежений законом та справедливістю. 

5) укладається на підставі закону – обов’язкова вказівка в тексті 

медіаційної угоди нормативно-правового акту(-ів), на підставі якого можлива 

домовленість сторін. 

6) мета – ліквідація конфлікту шляхом досягнення взаємоприйнятного 

рішення, яке з одного боку, повинне реалізувати суспільне благо, 

загальнодержавні інтереси, а з іншого ‒ забезпечувати захист і реалізацію 

приватних інтересів. 

7) має форму угоди [17, c. 78-79]. 

З огляду на зазначене, медіаційну угоду слід розглядати як окремий вид 

договору, бо вона має властиві тільки їй ознаки: особливого учасника – 

медіатора та мету ‒ ліквідацію конфлікту шляхом досягнення 

взаємоприйнятного рішення, яке з одного боку, повинне реалізувати 

суспільне благо, загальнодержавні інтереси, а з іншого ‒ забезпечувати 

захист і реалізацію приватних інтересів. 

Медіаційну угоду, яка є результатом вирішення публічно-правового 

спору, доречно розглядати як окремий вид договору, до складу якого можуть 

входити й інші види договору, а також різноманітні рішення (нормативно-

правові акти чи правові акти індивідуальної дії), дії (бездіяльність) органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування їхніх посадових чи 

службових осіб, інших суб’єктів під час здійснення ними публічно-владних 

управлінських функцій на основі законодавства, зокрема й на виконання 

делегованих повноважень, або надання адміністративних послуг, які вчинені 

в межах їхніх компетенції та відповідно до чинного законодавства.  

У Росії публікації з права містять міркування про віднесення 

медіаційної угоди до спеціальної договірної конструкції, так, на думку 

М. Г. Владимирової, медіаційна угода виконує лише роль загальної форми 
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для всіх передбачених у ній актів [32, c. 129-139]. В Україні це питання ще не 

дістало свого розвитку. Але чинне законодавство дає підстави для віднесення 

медіаційної угоди до комплексного договору – договір, умови якого 

базуються на нормах та інститутах різних галузей права (наприклад, 

цивільного і адміністративного тощо). Комплексний договір породжує два і 

більше різних зобов’язань, які мають єдину мету і групуються навколо 

одного з них, яке є основним [107, с. 15]. Щодо розгляду медіаційної угоди 

як спеціальної договірної конструкції, то на сьогодні їй притаманні всі 

ознаки договірної конструкції: 1) вільне волевиявлення учасників; 

2) визначеність прав та обов’язків сторін, а також поведінки, яка може 

виражатися в дії або бездіяльності; 3) спрямованість на встановлення, зміну 

або припинення правовідносин; 4) спрямованість на досягнення конкретної 

мети, яка не повинна суперечити нормам позитивного права; 5) 

об’єктивізація в певній формі, яка встановлена законодавчо для певних видів 

договорів, або обирається сторонами; 6) універсальність договору [48, c. 

109]. Відносно статусу спеціальної доцільно погодитись з 

М. Г. Владимировою, що «наявність мети ліквідації спору не перешкоджає 

існуванню проміжних (приватних) цілей ‒ сплати частини боргу, 

перенесення терміну поставки і т.ін., тобто такі дії можуть оцінюватися як 

складові частини (елементи) загального предмета медіаційної угоди. 

Важливіше, щоб у кінцевому рахунку вони забезпечували єдність 

результату» [32, c. 131]. 

Утім, прийняття медіаційної угоди, що є результатом вирішення 

публічно-правового спору за збірний умовний термін на сучасному етапі 

розвитку медіаційної практики в Україні, не видається можливим, оскільки 

відсутній Закон України «Про медіацію», а також зміст кодексів 

матеріального та процесуального права не надають роз’яснення щодо 

правового статусу медіаційної угоди, а законодавче закріплення медіаційної 

угоди (угоди про примирення) у Державному стандарті соціальної послуги 

медіації (посередництва) є занадто вузькогалузевим [44]. 
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У прийнятому в першому читанні проекті закону України «Про 

медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року зазначено, якщо медіація 

проводилась у межах судового розгляду справи або виконавчого 

провадження, то її результати, що стосуються безпосередньо предмета 

позову, оформлюються мировою угодою, угодою про примирення або іншим 

документом відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо при цьому 

сторони досягли згоди з питань, що не можуть бути предметом мирової 

угоди (угоди про примирення), сторони можуть укласти щодо цих питань 

окремі договори. 

Пояснюється це тим, що процедура медіації передбачає врегулювання 

спору, виходячи з інтересів сторін, з цього можна зробити висновок про те, 

що медіаційна угода може виходити за предмет початкового врегулювання, 

первинних вимог. 

Водночас у ч. 1 ст. 190 КАС України пропонує можливість примирення 

на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення 

не порушують прав чи інтересів третіх осіб, що охороняються законом. А 

також умови примирення не повинні суперечити закону або виходити за межі 

компетенції суб’єкта владних повноважень (ч. 3 ст. 190). 

Пов’язано це з тим, що сторони самостійно вирішують вийти за межі 

предмета позову, і ні в якому випадку це не розглядається як дія суду щодо 

виходу за межі вимог, які заявлені до суду, при тому, що здійснюється це 

поза рамками позовного розгляду справи в судовому засіданні. Дієвість 

виходу умов медіаційної угоди за межі предмета адміністративного позову 

забезпечується зміною завдань адміністративного судочинства та 

розширеним тлумаченням принципу диспозитивності сторін, який надає 

сторонам не формальну, а фактичну свободу в розпорядженні своїми 

правами та вимогами на власний розсуд. Це спонукає до висновку про 

можливість будь-яких (з урахуванням законодавчих обмежень) умов 

медіаційної угоди, укладеної за результатами вирішення публічно-правого 

спору, бути підставою та передумовою укладання сторонами мирової угоди 
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(угоди про примирення) або/також відмови чи визнання (повного чи 

часткового) позову на будь-якій стадії судового процесу. 

Як справедливо відзначає М. С. Нахов, «вихід у медіаційній угоді за 

власне предмет і підставу позову дозволяє повністю усунути існуючий між 

ними конфлікт, досягти взаємовигідного вирішення їхньої проблеми на 

основі їх інтересів, відповідає збільшенню ефективності медіації та 

збільшенню числа угод, які виконуються сторонами добровільно» [133, с. 

136]. 

Отже, сторони процедури досудової медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору, за результатами проведення якої була укладена 

медіаційна угода, користуючись своїм диспозитивним правом розпорядження 

своїми вимогами на власний розсуд (уже як учасника (сторони) судової 

справи), мають право подати до адміністративного суду на затвердження 

медіаційну угоду з умовами, які можуть як збігатися, так і виходити за межі 

предмета спору. 

Суд, виконуючи завдання адміністративного судочинства щодо 

справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень, зобов’язаний, перевіривши медіаційну 

угоду на предмет її відповідності чинному законодавству України, ухвалити 

рішення щодо неї. 

Після того, як медіаційна угода була укладена за результатами 

проведення процедури досудової медіації як способу вирішення публічно-

правового спору, сторони подають клопотання до суду про поновлення 

провадження у справі та відповідно до змін, що внесені до КАС України, 

умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін, яка 

може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, 

або у формі окремих документів ‒ заяви однієї сторони про умови 

примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення. 
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Застосовуючи все те ж диспозитивне право, сторони судової справи у 

своїй медіаційній угоді можуть не тільки шляхом взаємних поступок прийти 

до угоди про примирення, яка передбачена адміністративним судочинством, 

а й домовитись про ліквідацію публічно-правового спору шляхом відмови 

позивача від позову або визнання позову відповідачем. При тому, що 

примирення, визнання чи відмова може бути і повним, і частковим. Вказані 

дії відповідно до КАС України зазначаються в заяві по суті справи або в 

окремій письмовій заяві. Отже, з поданням медіаційної угоди, яка містить 

умови про визнання чи відмову від позову, треба подавати окрему заяву 

(заяву про відмову чи визнання адміністративного позову). Інші умови 

медіаційної угоди вирішуються на розсуд адміністративного суду. 

Отже, можна говорити про розширене тлумачення інституту 

примирення сторін в адміністративному судочинстві, який дозволяє 

ліквідувати публічно-правовий спір за розсудом сторін будь-яким 

незабороненим КАС України способом, джерелами якого є принцип 

диспозитивності, направленість адміністративного судочинства саме на 

ефективний захист прав, свобод та інтересів та закріплення за судом функції 

сприяння примиренню. 

З урахуванням змісту медіаційної угоди, яку сторони надали до суду та 

вимоги щодо предмета спору, які зазначені у позовній заяві, суд може 

прийняти: 1) ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку із 

затвердженням угоди про примирення; 2) ухвалу про відмову в затвердженні 

угоди про примирення та про продовження судового розгляду справи; 3) 

ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку із прийняттям відмови 

від позову; 4) ухвалу про закриття провадження у справі щодо частини 

позовних вимог; 5) рішення про задоволення позову повністю або у 

відповідній частині вимог (до прийняття змін у КАС України при повному 

визнанні відповідачем адміністративного позову і прийнятті його судом суд 

приймав постанову про задоволення адміністративного позову із зазначенням 

способу судового захисту відповідно до ч. 2 ст. 162 КАС України. Якщо таке 
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визнання було частковим, то суд приймав часткову постанову у справі щодо 

визнаної відповідачем частини позовних вимог (ст. 164 КАС України). Наразі 

оновлений КАС України постанову використовує тільки для закінчення 

перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку (ч. 4 ст. 

241 КАС України), а розгляд у суді першої інстанції закінчується ухваленням 

рішення суду (ч. 3 ст. 241 КАС України). Так, відповідно до ч. 2 ст. 245 КАС 

України в разі задоволення позову суд приймає рішення з указівкою, як і 

раніше, способу судового захисту). 

Утім, зміни до КАС України внесли положення, згідно з яким у 

випадку, якщо прийняття рішення на користь позивача передбачає право 

суб’єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов’язує 

суб’єкта владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся 

позивач, з урахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні (п. 2 ч. 

4 ст. 245). Може на перший погляд здатися, що норма вступає в протиріччя із 

самою сутністю медіації, однак це не так. Пояснюється це тим, що до 

медіаційної угоди включаються тільки ті умови, які сторони волеузгодили. У 

випадку постанови судом рішення, у якому суб’єкта владних повноважень 

було зобов’язано вчинити дію (бездіяльність), то ця дія повинна міститися у 

медіаційній угоді, що автоматично робить її погодженою з позивачем. Більше 

того, процедура медіації дозволяє в межах дискреції суб’єкта владних 

повноважень вибрати саме той варіант вирішення публічно-правового спору, 

який задовольнить обидві сторони.  

З наведеного вбачається, що предмет медіаційної угоди, яка укладена 

за результатами вирішення публічно-правового спору в межах досудової 

медіації, та предмет адміністративного позову співвідносяться. Можливі такі 

варіанти: 1) повний збіг: затверджується судом як угода про примирення та 

закривається провадження у справі (з появою можливості виходу за межі 

предмета спору); 2) предмет адміністративного позову ‒ частина предмета 

медіаційної угоди, яка є результатом вирішення публічно-правового спору: 

обсяг вимог набагато більше, ніж заявлені позовні вимоги. Медіаційна угода 
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затверджується як угода про примирення в частині позовних вимог, залишок 

медіаційної угоди залишається за межами досудового розгляду. У ч. 2 ст. 13 

прийнятого в першому читанні проекту Закону України «Про медіацію» № 

3665 від 17 грудня 2015 року це закріплено; також це може бути часткове 

визнання або відмова від позовних вимог; 3) предмет медіаційної угоди, яка є 

результатом вирішення публічно-правового спору, складається із кількох 

предметів позову (кілька судових справ): складається одна медіаційна угода 

за всіма спорами і затверджується як угода про примирення у відповідній 

частині в кожному суді. У цьому випадку можливий варіант укладання 

медіаційної угоди та затвердження її як угоди про примирення і відмову від 

позову в іншому; 4) предмет медіаційної угоди, яка є результатом вирішення 

публічно-правового спору в рамках досудової медіації вужче, ніж предмет 

позову в адміністративному суді: медіаційна угода є підставою для угоди про 

примирення і закриття провадження у відповідній частині, інші вимоги 

вирішуються на розсуд суду. Можливе виділення частини позову і 

затвердження угоди про примирення або відмови позивача від частини своїх 

вимог, або визнання відповідачем частини позовних вимог; 5) предмет 

медіаційної угоди не співвідноситься з предметом позову: відмова від позову 

в результаті проведення медіації [224]. 

Але для того, щоб суд ухвалив рішення щодо медіаційної угоди, яка є 

результатом вирішення публічно-правового спору, проведеної в рамках 

досудової медіації, її умови, окрім відповідності всім вимогам, які 

висуваються до умов медіаційної угоди, укладеної в позасудовому порядку, 

повинні відповідати таким вимогам: 1) не порушувати прав чи охоронюваних 

законом інтересів 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 виконуваними (п. 1 ч. 6 ст. 190 КАС України); 5) 

жодну зі сторін не повинен представляти її законний представник, дії якого 

суперечать інтересам особи, яку він представляє (п. 2 ч. 6 ст. 190 КАС 
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України); 5) умови мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не 

виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання; 6) 

укладання 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) [151]; 7) відповідати цілям та завданням, на які спрямована 

процедура примирення, висловлювати очевидну визначеність у відносинах 

стосовно предмета спору [224]. 

Другий етап – виконання медіаційної угоди. 

Будь-яка угода має цінність для сторін лише тоді, коли вона 

взаємовигідна, життєздатна, а її виконання гарантовано. «Не дивлячись на 

добровільне волевиявлення сторін при укладанні медіаційної угоди, для 

додаткової гарантії її виконання необхідно чітко і правильно висловлювати 

досягнуті домовленості, оформлюючи їх у відповідності з чинним 

законодавством. Медіаційна угода має являти собою красиву і зручну 

«коробку», яку хочеться обов’язково відкрити і скористатися річчю, яка 

лежить у ній» [224]. 

Загалом проведення процедури медіації полягає в тому, що сторони 

виробляють рішення, яке повністю відповідає їхнім інтересам. І як наслідок, 

його добровільне виконання вигідне всім учасникам спору. У разі відмови 

однієї сторони від виконання медіаційної угоди це означає, що цілі медіації 

не досягнуті [83, c. 133].  

Незважаючи на добровільний характер процедури медіації, про 

важливість примусового виконання медіаційної угоди наголошується у 

міжнародних актах. Скажімо, у ст. 14 Типовому законі ЮНСІТРАЛ «Про 

міжнародну комерційну погоджувальну процедуру» встановлено, що завдяки 

режиму прискореного приведення у виконання мирової угоди збільшується 

привабливість медіації. Тому державам пропонується в розробленні й 

прийнятті національних актів про примирні процедури включати опис 

порядку приведення у виконання угод про врегулювання спору або вказувати 

положення, що регламентують відповідні питання [204]. На необхідність 



 163 

створення механізмів примусового виконання медіаційних угод 

неодноразово вказувалося в Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи. 

Згідно зі ст. 6 Директиви 2008/52 / EC держави ‒ члени ЄС повинні 

передбачити інструменти визнання медіаційних угод, які підлягають 

виконанню і, таким чином, гарантувати зацікавленій стороні можливість 

вимагати виконання змісту письмової угоди, досягнутої в результаті медіації 

(незалежно від виду медіації) [46]. 

Що стосується національного бачення на проблему виконання 

медіаційної угоди, яка є результатом вирішення публічно-правового спору, 

то в проектах Закону України «Про медіацію» сказано, що медіаційна угода є 

обов’язковою для виконання сторонами у визначені нею строки та спосіб. У 

разі невиконання стороною взятих на себе зобов’язань за цією угодою інша 

сторона має право звернутися до суду у встановленому законом порядку для 

захисту порушених прав і законних інтересів. 

У юридичній літературі поширена думка про доречність нотаріального 

посвідчення медіаційної угоди, надаючи їй таким чином виконавчої сили. 

Альтернативний законопроект про медіацію № 3665-1 від 29 грудня 2015 

року також містить положення про можливість нотаріального посвідчення 

медіаційної угоди. 

Як зазначає Л. І. Бурова, у цьому випадку приватна медіація отримує 

органічне продовження і завершення в юрисдикційних органах – в органах 

нотаріату, при цьому дотримуються принципи і юрисдикційної, і 

позаюрисдикційної діяльності. Такий порядок забезпечує послідовну 

реалізацію одного з пріоритетних завдань розвитку медіації в нашій правовій 

системі, а саме зниження навантаження на судову владу. Нотаріальне 

посвідчення медіаційної угоди є найпростішим і швидким способом 

забезпечення його виконання, впровадження якого не потребує докорінного 

реформування чинного законодавства [25, c. 58]. Певною мірою з цієї точкою 

зору слід погодитися, однак, як наголошує В. В. Ярков, завдання 

законодавця: запропонувати вибір правових засобів з їх перевагами та 
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недоліками, а остаточне рішення повинні робити зацікавлені особи [238, c. 

22]. 

Спершу, коли ще не створено галузевого механізму виконання 

медіаційної угоди, може використовуватися нотаріальне посвідчення. При 

цьому потрібно вводити грошове заохочення щодо оплати цих послуг 

(наприклад, три роки безкоштовного нотаріального посвідчення медіаційної 

угоди в нотаріусів, які беруть участь у програмі щодо поширення 

медіаційних процедур), інакше воно лише відштовхне охочих узяти участь у 

медіації. Але пріоритетним є розроблення галузевого механізму виконання 

медіаційної угоди. 

На сьогодні задля уникнення бюрократичних процесів та гаяння часу 

на внесення змін до КАС України 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. Таким способом, не вносячи 

змін до чинного законодавства, можна легально використовувати процедуру 

медіації як спосіб вирішення публічно-правових спорів з процесуальними 

гарантіями виконуваності її умов. Варто додати, що протиріч із ч. 2 ст. 19 

Конституції України не виникає, адже це і є спосіб, що передбачений 

Конституцією.  

Варто відзначити, що за 2018 рік у рамках адміністративного 

судочинства було закрито чотири провадження у справі, шляхом 

затвердження умов примирення (ухвала Одеського окружного 

адміністративного суду від 01 лютого 2018 року у  справі №  815/6035/17, 

ухвала Одеського окружного адміністративного суду від 01 лютого 2018 року 
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у справі № 815/5895/17, ухвала Закарпатського окружного адміністративного 

суду від 14 траня 2018 року у справі № 807/124/18, ухвала Самбірського 

міськрайонного суду Львівської області від 22 березня 2018 року у справі № 

452/3101/17).  

До того ж, оновлена редакція КАС України вводить окрему статтю, 

присвячену виконанню умов примирення, відповідно до якої ухвала про 

затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і в 

терміни, які нею визначені. Вона є виконавчим документом та має 

відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. У 

разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може 

бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному 

законодавством для виконання судових рішень. До кінця 2017 року не 

виконав у добровільному порядку медіаційну угоду сторін чекав новий 

судовий розгляд, якщо цього забажає одна із сторін. 

Позитивним моментом та фактором, який сприяє використанню 

медіації як способу вирішення публічно-правового спору в рамках судового 

провадження, є повернення п’ятдесяти відсотків судового збору позивачу за 

результатами укладання медіаційної угоди, умови якої містили положення 

про вирішення конфлікту шляхом примирення, відмови позивача від позову 

та визнання позову відповідачем (ст. 142 КАС України ). 

У п. 8 ч. 1 ст. 295 КАС України наголошується, що окремо від рішення 

суду може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала суду першої 

інстанції щодо затвердження умов примирення. З цього можна зробити 

висновок, що в такий спосіб сторони можуть вносити зміни до умов 

медіаційної угоди. Медіаційна угода в адміністративному судочинстві може 

бути укладена як у суді першої інстанції, так і на стадії апеляційного та 

касаційного оскарження, а також у процесі виконання.  

З огляду на вищезазначене, констатуємо, що, незважаючи на 

відсутність прямої вказівки в законодавстві на можливість укладення 

медіаційної угоди як результату вирішення публічно-правового спору, 
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безперешкодною підставою можливості її укладання є закріплене у ст. 627 

ЦК України положення про свободу договору, яке передбачає можливість 

укладати не лише ті договори, що передбачені нормами чинного 

законодавства, а й ті, які законом не передбачені, але такий договір не 

повинен суперечити законодавству.  

Це дає підстави розглядати медіаційну угоду як різновид юридичного 

факту, а саме юридичний акт, оскільки юридичний факт – це «конкретні 

життєві обставини, з наявністю та/або відсутністю яких норми права 

пов’язують виникнення, зміну або припинення правових відносин» [56, c. 

140]. Так, сторони публічно-правового спору, скориставшись процедурою 

медіації, вирішили спір, зазначивши умови його ліквідації в медіаційній угоді 

(конкретні життєві обставини), у той час норма ст. 627 ЦК України щодо 

свободи договору призводить до виникнення юридичних наслідків, а саме 

виникнення правовідносин щодо виконання медіаційної угоди (прав та 

обов’язків сторін). Таким чином, укладання медіаційної угоди як результату 

вирішення публічно-правового спору визнається юридичним фактом, який 

відкриває медіаційній угоді перспективу перебування під охороною та 

захистом держави, тобто наділяє всією сукупністю передбачених чинним 

законодавством України способів забезпечення прав, свобод та інтересів. 

Саме розгляд у такому руслі медіаційної угоди, укладеної у рамках 

позасудової медіації надає гарантію її виконуваності, оскільки суб’єкт 

владних повноважень діє за дозвільним принципом «дозволено лише те, що 

прямо передбачено законом». На початковому етапі впровадження медіації 

як способу вирішення публічно-правових спорів, коли ще у повноваженнях 

суб’єктів владних повноважень прямо не передбачено використання цієї 

процедури для вирішення конфлікту/спору, а конституційні приписи ще не 

вплинули на правову культуру державних службовців та громадян, 

створюючи цим правові інфантилізм та дилетантизм українського 

суспільства, розгляд медіаційної угоди як різновиду юридичного факту є 

потенційним засобом, здатним забезпечити її правову життєздатність. 
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Отже, медіаційна угода як результат вирішення публічно-правового 

спору – це викладені в письмовій формі досягнуті домовленості сторін щодо 

ліквідації публічно-правового спору.  

Убачаємо доцільним розмістити рамкове визначення цього поняття в 

проекті Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року, 

доповнивши частину першу статті 2 після пункту 8 новим пунктом такого 

змісту: 

«медіаційна угода ‒ це викладені у письмовій формі досягнуті 

домовленості сторін щодо ліквідації спору». 

Третій етап – вихід із медіації. 

За аналогією з відкриттям медіаційної сесії на цьому етапі медіатор 

промовляє заключне слово, у якому підбиває підсумок медіаційної сесії і 

погоджує зі сторонами подальші дії. Важливим є вирішення питання про те, 

чи буде достатньо лише укладання медіаційної угоди між сторонами, чи 

доцільне розроблення контрольних правил, якими сторони будуть керуватися 

й у виконанні медіаційної угоди, і в подальших взаєминах один з одним. 

І наостанок медіатор повинен досягти розуміння сторонами: що вони 

будуть робити в подальшому, коли підуть з медіації. Завдання цього кроку ‒ 

отримання медіатором «зворотного зв’язку» про результати роботи.  

Сторони оцінюють: 1) наскільки вони задоволені досягнутою 

медіаційною угодою; 2) наскільки вони задоволені самою процедурою 

переговорів за участю медіатора; 3) свій емоційний стан, чи стало їм легше 

після процедури медіації, чи упала або, навпаки, зросла психологічна напруга 

тощо. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. 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 
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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».  

2. З огляду на існування в Україні двох концепцій медіації – позасудової 

та досудової, для вирішення публічно-правового спору в їх рамках, діють 

такі види медіаторів: незалежний професійний медіатор, який практикує 

приватно та медіатор, який працює в кімнаті медіації при суді. При цьому 

можливий поділ медіаторів за ознакою оплати його послуг: 1) медіатор, 

послуги якого сплачуються на комерційній основі; 2) медіатор, робота якого 

фінансується за рахунок донорського фінансування. 

3. 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 (товариства – підприємницькі (повне товариство, 

командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою 

відповідальністю, акціонерне товариство або виробничі кооперативи) та 

непідприємницькі) та установи). 

3. 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 
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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. 

4. 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 законнв інтереси 

фізичних та юридичних осіб; 4) бути взаємоприйнятними; 5) бути 

виконуваними. 

5. 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. 

6. 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 



 170 

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. 

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 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. 

7. Зроблено висновок, що незважаючи на відсутність прямої вказівки в 

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, але в такому разі такий договір не повинен суперечити 
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законодавству.  

Це своєю чергою дає підстави розглядати медіаційну угоду як різновид 

юридичного факту, а саме юридичний акт, який відкриває медіаційній угоді 

перспективу перебування під охороною та захистом держави, тобто наділяє 

всією сукупністю передбачених чинним законодавством України способів 

забезпечення прав, свобод та інтересів. 

8. 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 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.  

9. Отже, медіаційна угода як результат вирішення публічно-правового 

спору – це викладені у письмовій формі досягнуті домовленості сторін щодо 

ліквідації публічно-правого спору.  

Убачається за доцільне рамкове визначення цього поняття розмістити у 

проекті закону України «Про медіацію» № 3665 від 17 грудня 2015 року, 

доповнивши частину першу статті 2 після пункту 8 новим пунктом такого 

змісту: 

«медіаційна угода ‒ це викладені у письмовій формі досягнуті 

домовленості сторін щодо ліквідації спору». 
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ  

ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

 

3.1 Перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду 

застосування медіації як способу вирішення публічно-правових спорів 

 

 

Незважаючи на помітний за останні п’ять років інтерес науковців до 

проблематики медіації у сфері публічно-правових відносин, на сьогодні в 

Україні використання медіації як способу врегулювання публічно-правового 

спору перебуває тільки на початковому етапі свого становлення. Навіть 

численні успішні міжнародні проекти-експерименти, які проводилися в 

судах, державних органах або у рамках приватних структур, не дають 

відповіді на ті питання, з якими стикаються сторони та медіатор під час 

проведення процедури медіації як способу врегулювання публічно-правового 

спору. Говорити про нормативну основу такої медіації взагалі не доводиться. 

Саме тому вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду вкрай необхідне 

для подальшого впровадження медіації в українську правову систему як 

дієвого інституту вирішення публічно-правових спорів. 

У таких країнах, як Литва, Мальта, Іспанія, Нідерланди, функціонує 

загальна система альтернативного вирішення спорів, яка дозволяє будь-

якому органу державної влади використовувати медіації у випадках, 

передбачених процедурою. У Литві позивачі мають право на початковому 

етапі, за винятком декількох випадків, обирати між судовим та позасудовим 

шляхом вирішення спору. На Мальті кожне міністерство зобов’язано 

створити офіс, метою якого буде надання допомоги у вирішенні суперечок 

між громадянами та урядовими департаментами, які перебувають у сфері 

компетенції міністерства [223, c. 118]. 
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У США медіація органічно вписалася у набір інструментів вирішення 

спорів, які випливають із публічних правовідносин. Загальна модель 

закріплена в «Акті про врегулювання адміністративних суперечок», що 

передбачає застосування на добровільній основі медіації у спорах, які 

виникають між громадянами (юридичними особами) та органами державної 

влади у зв’язку зі здійсненням останніми своїх функцій. При цьому третьою 

нейтральною особою мають право виступати і державні службовці, і будь-які 

інші особи, призначені сторонами на основі взаємної домовленості. Успішне 

застосування медіації з податкових спорів у США багато в чому зумовлене 

існуванням інституту податкових угод і компромісів між платником податків 

і податковим органом, можливість укладення яких створює певний простір 

для переговорів [95, c. 78]. 

У Австралії існує широке коло процесів урегулювання спорів, які 

використовуються судами [145, с. 19]. На сьогодні більшість австралійських 

судів застосовують диференційне управління справами, яке передбачає 

використання різноманітних методів управління в різних типах суперечок. 

Суди пропонують різні процедури вирішення спорів, включаючи судовий 

процес, примирення, медіацію, нейтральну оцінку та посилання на арбітра. 

Це забезпечує більше, ніж один спосіб вирішення спору в рамках судової 

системи.   

Так, у Державному адміністративному трибуналі Західної Австралії 

трибунал прийняв термін «facilitative dispute resolution» (сприятливе 

вирішення спорів), яке включає активне ведення справ за допомогою 

слухання, медіації та обов’язкових конференцій. Конференції з питань 

управління справами надають можливість суду та сторонам виявляти 

проблеми, сфери згоди та незгоди, а також можливі варіанти вирішення 

спорів, тобто сприяють розв’язанню їх. 

У суді працюють судді і комісари. Комісари – це фахівці, які володіють 

знаннями і мають досвід у тих галузях, що стосуються видів спорів і питань, 

пов’язаних із розглядом справ, які надходять до суду. Ці фахівці проходять 
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підготовку із альтернативного вирішення спору. Усі комісари, які працюють 

повний робочий день або за сумісництвом, мають бути національно 

акредитованими медіаторами. Комісари виконують юрисдикцію за 

делегуванням або зверненням головного судді, реалізують функції суду 

стосовно судового розгляду справи – винесення судового рішення, 

примирення, медіації чи нейтральної оцінки. Секретарі суду так само можуть 

здійснювати управління справами на слуханнях, конференціях, а також бути 

посередниками чи медіаторами. 

Після надходження справи до суду, залежно від виду спору, суддя 

самостійно або за погодженням зі сторонами направляє справу на розгляд до 

одного з видів процесу вирішення спору. Звернення до процесів вирішення 

спору може бути на будь-якій стадії судового розгляду, за результатами 

проведення якого спір може бути ліквідований, переданий до іншого виду 

вирішення спору або повернутися на судове засідання. У будь-якому випадку 

результати розгляду спору відображаються у звіті комісара, який за згодою 

сторін може бути долучений до матеріалів справи і використовуватися для 

полегшення судового розгляду справи. 

У Австралії на застосування процедури медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів впливають підстави оскарження здійснених 

виконавчих повноважень і функцій. Їх згруповано у три групи – 

незаконність, недоцільність, процедурна неправомірність. Незаконність 

відбувається там, де суб’єкт, який приймає рішення, неправильно розуміє 

закон, що регулює правила прийняття рішення, або не виконує його. 

Недоцільність виникає тоді, коли суб’єкт у процесі прийняття рішення 

ігнорує доцільні міркування, вважає недоречними міркування або приймає 

явно необґрунтоване рішення. Процедурна неправомірність ‒ суб’єкт 

прийняття рішення не дотримується основних правил природної 

справедливості та діє всупереч правилам процедурної справедливості 

стосовно особи, на яку це рішення впливає, або не дотримується 

встановлених законом вимог, що регулюють процедуру прийняття рішення. 
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Ця класифікація передбачає розмежування між матеріальним правом 

(незаконність, недоцільність) і процесуальним (процедурна неправомірність). 

Це відмінність між рішенням, яке прийняв державний орган, і процесом, за 

допомогою якого таке рішення було досягнуте [250]. 

У Німеччині розроблено різноманітні неформальні процедури, які 

проводяться адміністративними органами влади для уникнення непотрібних 

судових процесів. Отже, адміністративні органи влади можуть запропонувати 

зацікавленим сторонам використати право подання клопотання про відкриття 

неформального процесу спілкування щодо спірного рішення. У більшості 

випадків органам адміністративної влади вдається переконати сторони та 

уникнути судового процесу.  

26 липня 2012 року на виконання Директиви Європейського союзу 

2008/52/EG про медіацію німецький уряд прийняв Закон «Про сприяння 

медіації та інших методів позасудового вирішення спорів» («Gesetz zur 

Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen 

Konfliktbeilegung»). На відміну від європейської директиви, німецький закон 

не розрізняє транскордонні комерційні і цивільні суперечки (з одного боку) 

та публічно-правові (з іншого). Закон поширюється на всі види медіації, тоді 

як судова медіація додатково визначається і регулюється Цивільним 

процесуальним кодексом [246, с. 2]. 

У Німеччині медіація отримала значний розвиток завдяки діяльності 

судів, які брали безпосередню участь не тільки в просуванні медіації, а й у 

самому проведенні процедури. У зв’язку з цим у німецькій практиці 

з’явилися терміни, що позначають медіацію: «судова медіація» ‒ коли 

медіацію проводить суддя-«Güterichter» (примирювальний суддя); «медіація 

при суді» ‒ коли медіація проводиться і за пропозицією судді, і за 

погодженням сторін без ініціативи суду незалежним медіатором; «позасудова 

медіація» ‒ коли медіацію проводить незалежний медіатор на підставі 

контракту [115; 249
 
, c. 2-3].  

З огляду на зазначене вбачаємо аналогію зі способами врегулювання 
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спору, запровадженими новою редакцією КАС України. Тим більше, що 

загальновизнаним є факт рецепції в Україні основних положень німецького 

адміністративного права. Саме тому використання досвіду Німеччини із 

запровадження медіації для вирішення публічно-правових спорів для 

України є вкрай необхідним. 

Так, угода, що є результатом вирішення спору, може бути оформлена 

як адміністративний договір або публічно-правова, але не всі вони 

дозволяють змінити юридичне положення осіб та майна. З огляду на це 

постає питання наслідків урегулювання адміністративного спору медіацією. 

Важливо зазначити, що німецька правова система має чіткі положення щодо 

таких угод. У цій системі неформальний договір є ймовірним лише тоді, коли 

вирішення спору має юридичні наслідки для третіх осіб. У всіх інших 

випадках готовність адміністративних органів врегульовувати або 

вирішувати суперечку найімовірніше призведе до неформальної угоди, у якій 

передбачається, що адміністративний орган відкликає або змінює 

оскаржуване рішення. Отже, адміністративний орган може видавати нове 

адміністративне рішення, і, якщо сторона погоджується з рішенням, така 

угода має юридичні наслідки успішної медіації в адміністративних справах. 

Така неформальна угода може зумовити прийняття адміністративного 

рішення або рішення про застосування внутрішнього перегляду, який буде 

прийнятий усіма зацікавленими сторонами; оскаржене рішення як 

альтернатива може залишатися чинним, тоді як ініціатива щодо 

внутрішнього контролю відносно управлінського рішення буде відкликана. 

Якщо призначена судом медіація є успішною під час судового розгляду, 

адміністративний позов може бути відкликаний. Німецький VwGO також 

дозволяє формально припинити процес оскарження шляхом застосування так 

званого «Prozessvergleich» (параграф 106 VwGO), який припиняє судовий 

розгляд у суді. Фактично, це врегулювання є своєрідною угодою подвійного 

характеру, оскільки вона регулює питання матеріального права та має 

процесуальні наслідки, тобто припиняє спір [246, с. 498-500].  
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Для України корисним буде також досвід Німеччини щодо правил 

сертифікації медіаторів, які почали діяти з 1 вересня 2017 року. Щоб набути 

статусу сертифікованого медіатора, особа повинна пройти навчання, яке 

складається мінімум із 120 годин і передбачає вивчення таких тем: основи 

медіації (18 годин); процедура та межі медіації (30 годин); методи ведення 

переговорів та компетенція (12 годин); діалог, техніки спілкування (18 

годин); компетенція конфлікту (6 годин); правова основа (12 годин); право на 

медіацію (12 годин); особиста компетенція, ставлення та розуміння ролі (12 

годин). 

Під час навчання або впродовж одного року після його завершення 

медіатор повинен брати участь в «єдиному нагляді» як медіатор або 

співмедіатор медіації. Тільки після успішного проходження навчання та 

«єдиного нагляду» медіатору видається сертифікат.  

Сертифікований медіатор після закінчення навчання повинен 

регулярно брати участь у курсах підвищення кваліфікації. Обсяг навчальних 

заходів складає не менше 40 годин впродовж чотирьох років. Чотирирічний 

період починається вперше з моменту видачі сертифіката. Ще є так звана 

постійна освіта за індивідуальним планом, яка передбачає у межах двох 

наступних років відвідування сертифікованим медіатором «єдиного нагляду» 

не менше, як чотири рази після кожної медіації, у якій медіатор бере участь 

як медіатор або співмедіатор. Після всіх занять видається сертифікат. 

У параграфі 6 передбачено, що сертифікованим медіатором визнається 

також медіатор, який пройшов навчання за кордоном не менше 90 годин, а 

потім провів чотири медіації як медіатор або співмедіатор [252]. 

Варто зазначити, що в Україні, як і в Німеччині, наразі не створено 

спеціалізованого органу, який би займався контролем за навчанням, а також 

діяльністю медіаторів. Більшість німецьких аналітиків схиляється до того, 

що введення 120-годинного навчання сприятиме поліпшенню якості 

професіоналізму медіаторів [253], оскільки проводити навчання мають право 

тільки сертифіковані медіатори, які пройшли навчання з тією ж кількістю 
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годин. Також імперативний часовий мінімум навчання сприятиме появі 

конкуренції, яка сприятиме появі якісних навчальних курсів. 

Досить цікавим для України буде нідерландський проект 

«Альтернативне вирішення спорів та медіація», який успішно 

зарекомендував себе в цій країні в 2001‒2003 роках. У його складі два 

проекти – «Mediation naast rechtspraak» («Судове заохочення медіації») та 

«Mediation Gefinancierde Rechtsbijstand» («Медіація та юридична допомога»). 

Організація та реалізація проекту відбувалися під цілковитим контролем 

судової системи, а спеціально створене Національне бюро лише допомагало. 

Загальна мета проекту – повідомити уряд про доцільність приєднання 

медіації до суду. В обох проектах сторони беруть участь на добровільній 

основі. 

У рамках проекту «Судове заохочення медіації» медіація пропонується 

як додаткова послуга під час судового розгляду. Під час слухання суддя, який 

розглядає справу, може направити сторони до медіатора. Якщо така медіація 

не зазнає успіху, судове провадження продовжиться. Суддя не інформується 

про зміст переговорів у випадку відновлення судового провадження. 

Процедура медіації є безкоштовною для сторін. Водночас медіатор отримує 

фіксовану оплату, яка відшкодовується за рахунок Міністерства юстиції. 

Мета проекту «Медіація та юридична допомога» ‒ вирішення спорів 

шляхом медіації до початку судового розгляду справи. Акцент робиться на 

профілактиці. Головною вимогою є те, що принаймні одна зі сторін повинна 

мати право на безоплатну правову допомогу. Це визначається на підставі 

доходів сторін. Якщо обидві сторони мають право на отримання юридичної 

допомоги, то вони обидві платять гонорар залежно від їхнього доходу на 

кшталт плати за судову процедуру. Якщо процедура розпочинається 

повторно, плата знову не сплачується. Якщо одна зі сторін не має права на 

безоплатну правову допомогу, половину витрат на медіатора буде нести інша 

сторона [241, c. 131-132].  

Як не дивно, на сьогодні в Нідерландах відсутня єдина організація, яка 
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надавала б послуги медіації в адміністративному праві. Також немає ніяких 

конкретних загальнодержавних стандартів для вирішення публічно-правових 

спорів, а існує на європейському рівні Рекомендація Ради Європи № Re 

(2001) 9. Наразі голландські вчені та практики працюють над вирішенням 

таких конкретних питань, як: напруженість між конфіденційністю та 

відкритістю інформації, обсяг дискреційних повноважень, який повинен 

залишатися у державного органу, щоб мати змогу маневрувати; дискреційні 

повноваження, які втіляться в майбутніх моделях медіації у галузі 

адміністративного права. 

Останнім часом було створено декілька приватних організацій, які 

займаються медіацією в галузі адміністративного права; однією із них є Фонд 

медіації з екологічних спорів та спорів з планування. Цей вид медіації 

схожий на феномен Reg-Neg, започаткований у США. Він має превентивний 

характер, використовується під час підготовки нових стратегій, законів, 

політики. Роль медіатора ‒ об’єднати всі основні групи інтересів, яких 

потенційно може торкнутися прийняття нового акта публічного права. 

Прийняття на ранньому етапі консенсусу щодо змісту проекту документа 

полегшить його реалізацію в майбутньому. Державні органи та приватні 

особи можуть давати свою згоду на так званий державно-приватний договір. 

Як показує практика, такий вид медіації починає демонструвати позитивні 

результати, особливо в галузі екологічної політики. Досвід переконує, що 

медіатори повинні бути готові до того, що групи інтересів посядуть вагоме 

місце в голландській політиці та будуть поводитися як повноправні гравці, 

такі ж, як і державні органи. 

Медіація під час внутрішнього перегляду офіційних рішень 

покладається на постійні комітети, які фактично відповідальні за розгляд 

справи, а також консультування органів державної влади щодо доцільності 

перегляду рішення. Результат успішної медіації, проведеної перед комітетом, 

береться ним за основу для нового офіційного рішення. Важливо усвідомити, 

що державний орган не може просто відмовитися від медіації, оскільки в 
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його спеціальних статутних повноваженнях прописана ця дія. Як правило, 

така медіація успішно використовується у справах щодо проходження 

державної служби, і меншою мірою – спори про дозволи на будівництво. 

Адміністративний спір може бути переданий на медіацію під час 

судового розгляду, якщо суддя виявить змогу мирного вирішення справи. У 

випадку виконання функцій медіатора суддею він не має права одночасно 

відповідати за слухання та розгляд справи, а також проводити медіацію. 

Такий поділ ролей фактично був прийнятий в експериментальній судовій 

медіації з вирішення адміністративно-правових спорів у районному суді 

Зволле. Так, у цьому суді під час експерименту з 65 справ за рік були закриті 

34, з яких 21 закінчились мировою угодою, укладеною шляхом проведення 

медіації. Варто зазначити, що з цих 34 справ, 13 – спори з приводу 

проходження державної служби. 

Цікавою є можливість нідерландців скаржитися на дії органів 

державної влади до Національного омбудсмена або до будь-якого іншого 

муніципального чи спеціалізованого омбудсмена. Як свідчить статистика, за 

останні роки роботи муніципального омбудсмена Роттердама 25 % скарг (у 

межах встановлених процедур) вирішується шляхом проведення медіації 

[241, c. 141-144]. 

У Франції фактором, який зумовив початок розвитку медіації як 

способу врегулювання публічно-правового спору, стало прийняття 

циркуляру з розгляду скарг, адресованих адміністрації. Цей циркуляр був 

прийнятий за підсумками доповіді Державної ради, яка відзначила 

недостатню увагу адміністрації до претензій, адресованих їй. У результаті 

для поліпшення роботи зі скаргами, що надходять на ім’я державної 

адміністрації, з’явилися медіатори. Наприклад, у 2002 році був заснований 

медіатор Міністерства економіки, фінансів та промисловості для 

застосування медіації у сфері оподаткування фізичних осіб та професіоналів, 

сплати податків та ін. Річний звіт за 2008 рік медіатора Національної освіти 

та вищої освіти засвідчує, що медіація застосовується в галузі державної 
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освіти. 5 квітня 2004 року був підписаний Статут медіаторів комунальної 

служби медіаторами адміністрацій, підприємств, установ та організацій, 

відповідальних за послуги, які надаються громадянам. Спрямованість цього 

статуту ‒ стати правовою основою їхньої діяльності. 

На кшталт омбудсмена у Франції був створений Медіатор Республіки, 

який виконує різноманітні функції, зокрема й подання пропозицій щодо 

адміністративної реформи, певні функції у сфері прав людини. Проте 

головним його завданням є поліпшення відносин між фізичними та 

юридичними особами й державною адміністрацією. Саме тому однією зі 

найважливіших сфер його діяльності є медіація. Важливість цього утворення 

підтверджена його практикою. Так, згідно зі статистичними даними, у 2009 

році було отримано 13222 скарги, з яких 93 % вирішено шляхом проведення 

медіації [241, c. 253-256]. 

Основною подією Франції у 2016 році стало прийняття Закону «Про 

модернізацію правосуддя ХХІ столітті», основними напрямами якого є 

спрощення доступу до правосуддя, сприяння альтернативним методам 

вирішення спорів, удосконалення організації та функціонування системи 

правосуддя. 

Що стосується спрощення доступу до системи правосуддя, то закон 

передбачає, що до кінця 2017 року інформаційні кабіни будуть створені 

майже в усіх судах, надаючи безкоштовну допомогу та поради громадськості 

щодо їхніх прав та процедурних питань. Підтримуємо необхідність 

створення інформаційних кабін при адміністративних судах з тематики 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів.  

Для сприяння альтернативним методам вирішення спорів закон 

передбачає, що для невеликих претензій (до 4000 євро) процедура медіації 

між сторонами є обов’язковою, в іншому випадку позов не буде прийматися. 

Наказ № 2012-66, який набрав чинності 20 січня 2012 року, 

оприлюднює окрему книгу (Книга V) Цивільного процесуального кодексу, 

присвячену мирному врегулюванню спорів, у якому надається визначення 
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медіації. Крім того, досягнуті шляхом медіації домовленості можуть набути 

обов’язкової сили за згодою обох сторін, що є новацією, внесеною 

Постановою від 16 листопада 2011 року. Обов’язкова сила такої угоди 

визнається в усіх державах-членах Європейського Союзу [251]. 

Отже, у Франції немає альтернативних процедур врегулювання 

податкових суперечок. Проте в будь-який час під час процедури та навіть у 

випадку, коли спір вирішують в суді, платник податку може досягти 

розрахунку з податковими органами для припинення спору. Саме завдяки цій 

нормі стає можливим використання медіації як способу врегулювання 

податкових суперечок. У контексті таких розрахунків сторони, як правило, 

погоджуються на базу оподаткування. Нерідко органи влади частково або 

повністю звільняють від штрафних санкцій. У цьому відношенні нещодавно 

було зазначено, що податкові органи мали тенденцію «роздувати» суми 

штрафів у повідомленнях про коригування, що направляються платникам 

податків, щоб залишити певний простір для переговорів у разі врегулювання 

[247]. 

Система адміністративного права Великобританії має деякі суттєві 

особливості, які відрізняють її від адміністративного права інших 

європейських країн. Визначальною рисою цієї системи є те, що звичайні 

суди, а не спеціалізовані адміністративні суди вирішують справи, пов’язані з 

визначенням законності дій органів державної влади. Ця особливість і є тією 

незначною відмінністю в застосуванні медіації у спорах між органами 

державної влади та фізичними особами.  

Застосування медіації в адміністративному праві пов’язують з 

використанням з 1967 року омбудсменом технологій медіації під час 

розгляду скарг громадян на несумлінні дії органів державної влади, після 

чого з’явилося багато омбудсменів в інших сферах державного управління.  

У Великобританії у 2001 році був створений прецедент, згідно з яким 

норми Правил цивільного процесу, що закріплюють обов’язок судді 

направляти сторони на медіацію для врегулювання цивільних справ, повинні 
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застосовуватися і у справах, що є результатом публічних правовідносин. 

Тобто судове оскарження дій органів державної влади допустимо лише у 

випадках, коли неможливо застосувати альтернативні способи вирішення 

спору [95, c. 78].  

Так, у 2001 році лорд-канцлер видав зобов’язання застосовувати 

медіацію для врегулювання суперечок органів державної влади з 

громадянами під час виявлення наміру та погодженні останніх. Річний звіт 

2008/09 про виконання зобов’язань щодо використання медіації для 

врегулювання суперечок між органами державної влади та громадянами у 

Великобританії показав, що впродовж року медіацію було використано у 314 

справах, хоча у 2007 році – у 374. Проте тенденція врегулювання спору між 

органами державної влади та громадянами без звернення до суду є 

очевидною. Наприклад, Міністерство оборони за допомогою медіації 

врегулювало спори з батьками солдатів, вбитих під час військової 

підготовки, а Департамент казначейства вирішив низку суперечок, 

пов’язаних з вимогами ув’язнених щодо тюремної служби. Деякі спори щодо 

несплачених податків, неправомірних дій митниці були вирішені завдяки 

медіації [248, c. 256-258].  

У Великобританії навіть є судова практика, коли за відмову 

використання медіації на сторону покладалися судові витрати. Так, у справі 

Dunnett v. Railtrack суд скасував рішення про те, щоб переможений позивач 

заплатив витрати Railtrack, тому що Railtrack необґрунтовано, на думку суду, 

відмовився розглянути більш ранню пропозицію суду використати медіацію. 

У справі Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust суд стверджував, що він 

був на стороні, яка програла, щоб продемонструвати, що витрати сторони, 

яка виграла, повинні бути збільшені через її відмову від використання 

медіації. Факторами, які беруться до уваги під час оцінки необґрунтованості 

відмови використання медіації, є характер спору, суть справи, відносні 

витрати на медіацію, перспектива успішної медіації [244]. 

У зв’язку з появою норм КАС України про право виходу за межі 
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позовних вимог, не завадить розглянути питання примирення в розрізі 

предмета спору в Російській Федерації, яке висвітлено набагато докладніше.  

Так, у постанові Президії Вищого Арбітражного суду Російської 

Федерації № 8035/12 від 30 жовтня 2017 року вказано, що «наявність у 

мировій угоді умов, що виходять за межі спору, який розглядається, не може 

бути підставою для відмови суду в затвердженні такої угоди, оскільки 

нормами арбітражного законодавства закріплено обов’язок арбітражного 

суду сприяти примиренню сторін» [153]. Варто зазначити, що зміни, які 

торкнулися КАС України, також зумовили введення однієї із важливих 

функцій судді – сприяння примиренню сторін. «Отож, затверджена судом 

мирова угода є таким процесуальним способом врегулювання спору, який 

ґрунтується на примиренні сторін на взаємоприйнятних умовах і зумовлює 

ліквідацію спору в повному обсязі. Мирова угода як процесуальний засіб 

захисту суб’єктивних прав на основі добровільного врегулювання взаємних 

претензій і затвердження взаємних поступок за своєю суттю є угодою сторін, 

тобто угодою, внаслідок чого до неї, крім норм процесуального права, 

підлягають застосуванню норми цивільного права про договори, зокрема і 

правила про свободу договору. З огляду на принцип свободи договору 

мирова угода може містити будь-які умови, які не суперечать закону або 

іншим правовим актам» [153].  

Вагоме значення має також постанова Пленуму Вищого Арбітражного 

суду Російської Федерації «Про примирення сторін у арбітражному 

судочинстві» № 50 від 18 липня 2014 року, у якій наголошується на 

застосуванні норм цивільного права щодо свободи договору до мирової 

угоди, оскільки вона є правочином, а отже, одним із засобів захисту 

суб’єктивних прав. З огляду на принцип свободи договору мирова угода 

може містити будь-які умови, які не суперечать закону або іншим правовим 

актам. А сторони під час укладанні мирової угоди можуть самостійно 

розпоряджатися належними їм матеріальними правами, вони вільні в 

узгодженні будь-яких умов мирової угоди, що не суперечать закону і не 
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порушують права та законні інтереси інших осіб, зокрема й при включенні до 

мирової угоди положень, що пов’язані з заявленими вимогами, але не були 

предметом судового розгляду [152]. 

Національне законодавство не місить таких положень, хоча в ньому є 

норми про вимоги, що висуваються до мирової угоди – п. 3.19. Постанови 

Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання практики 

застосування Господарського процесуального кодексу України судами 

першої інстанції» № 18 від 26 грудня 2011 року [151]. Варто зазначити, що в 

Україні до внесення у 2017 році змін у процесуальне законодавство мирова 

угода (угода про примирення) укладалася сторонами (позивачем і 

відповідачем) і могла стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета 

позову. Тому домовленість сторін не повинна була виходити за межі 

предмета позову. В мировій угоді (угоді про примирення) не допускалося 

врегулювання питань, які не були пов’язані з предметом спору. Саме тому з 

моменту набрання чинності змін у КАС України доцільно уважно вивчити 

досвід Російської Федерації, а потім розробляти національну правову 

практику, на базі якої уже приймати виважені нормативно-правові акти. 

Цікавою для України є грузинська реформа системи державного 

управління, яка впроваджується під егідою проекту ООН «Управління 

спорами й ефективними рішеннями у державних установах», на виконання 

якого розроблено «Керівництво з реформи державної адміністрації 2020». 

Однією із цілей реформи є налагодження співробітництва громадян з 

органами державної влади, одним зі шляхів якого виділено медіацію [215]. 

На відмінну від України, в країнах Європи впродовж тривалого часу 

медіація використовується для врегулювання адміністративних спорів. У цих 

країнах напрацьовано досвід, дієвість якого перевірена часом. Через це його 

використання може стати результатом конкретних пропозицій законодавцю 

для напрацювань необхідних законопроектів, які зробили б українську 

модель медіації більш ефективним і дієвим способом урегулювання 

публічно-правового спору.  
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3.2 Шляхи вдосконалення правового регулювання медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів 

 

 

У ч. 5 ст. 55 Конституції України проголошено, що кожен має право 

будь-якими не забороненими засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань, що робить медіацію одним із 

конституційних засобів захисту прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, 

запустивши цим механізм становлення медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору в соціальну та правову системи нашої країни. Але 

як показує час, на сьогодні медіація як спосіб вирішення публічно-правового 

спору потребує значних наукових, соціологічних, практичних і фінансових 

ресурсів. Насамперед, необхідні апробація наукових здобутків українських 

учених; упровадження зарубіжного досвіду; проведення законодавчих робіт; 

укорінення «людиноцентристської» ідеології; перетворення державного 

службовця на «службовця народу»; налагодження співпраці держави та 

громадянського суспільства на принципах ефективної співпраці та 

відповідальності за свою діяльність; проведення комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення правової культури населення. 

Зважаючи на те, що названі заходи ми дослідили в попередніх 

підрозділах дисертації, то наведемо лише ті, які вдосконалюють нинішній 

стан правового регулювання медіації як способу вирішення публічно-

правового спору. 

Отже, для того, щоб медіація перетворилася на один із дієвих способів 

вирішення публічно-правових спорів, необхідно не тільки прийняття 

спеціального закону про медіацію, а й внесення змін у галузеве 

законодавство. Передусім потрібно закріпити принцип співпраці органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з фізичними та 
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юридичними особами. Зважаючи на солідність обсягу нормативно-правових 

актів, присвячених регулюванню діяльності всіх органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, які існують в Україні, то виправданим 

видається внесення змін у Закони України «Про державну службу» та «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», зокрема включення до них 

принципу співпраці з громадянами. 

Рекомендуємо внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 4, ст. 43): 

1) частину першу статті 4 після пункту 10 доповнити новим пунктом 

такого змісту: 

«11) співпраці з громадянами – взаємодія на основі партнерства та 

рівноправності, у результаті якої на основі взаємних поступок (компромісів) 

виробляється спільне бачення шляхів розв’язання проблеми й забезпечується 

прийняття єдиного консенсусного рішення, а потім спільно забезпечується 

контроль за його виконанням». 

2. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 33, ст. 175): 

1) статтю 4 викласти в такій редакції:   

«Стаття 4. Основні принципи служби в органах місцевого 

самоврядування 

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких 

основних принципах: служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і 

державних інтересів; верховенства права, демократизму й законності; 

гуманізму та соціальної справедливості; гласності; пріоритету прав і свобод 

людини і громадянина; рівних можливостей доступу громадян до служби в 

органах місцевого самоврядування з урахуванням їхніх ділових якостей та 

професійної підготовки; співпраці з громадянами». 

Поява принципу співпраці з громадянами у вказаних законах дасть 

змогу на початковому етапі впровадження медіації як способу вирішення 
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публічно-правових спорів оминути включення положення про можливість 

використання медіації для досягнення консенсусу в нормативно-правових 

актах, які регламентують діяльність державного органу. Отже, для 

державного службовця відкривається можливість легально використовувати 

медіації у своїй повсякденній діяльності, тим самим ліквідувати законодавчу 

прогалину, що була причиною нехтування державними службовцями 

додатковим способом забезпечення прав та свобод громадян. 

Необхідно зазначити, що розробники національних законопроектів про 

медіацію в перехідних положеннях завбачливо розміщували положення, 

відповідно до яких в КАС України повинні були вноситися зміни, згідно з 

якими проведення медіації визнавалося підставою для закриття провадження 

у справі. Пропонувалося у ст. 113: 1) у ч. 1 після слів «на основі взаємних 

поступок» доповнити словами «або за допомогою медіації»; 2) в ч. 2 після 

слів «для примирення» доповнити словами «або для проведення медіації» 

[166]. Вагомою причиною недоцільності внесення подібних змін у КАС 

України є пропозиція розглядати процедуру медіації як один із можливих 

способів досягнення примирення, оскільки поняття «примирення» є більш 

широким за поняття «медіація». Саме тому 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. Таким способом, не вносячи змін до чинного 

законодавства, можна легально застосовувати процедуру медіації як спосіб 

вирішення публічно-правових спорів із процесуальними гарантіями 

виконання її умов. Варто додати, що протиріч з ч. 2 ст. 19 Конституції 

України не виникає, адже це і є спосіб, передбачений Конституцією. 

Варто зазначити, що нарешті у Єдиному реєстрі судових рішень 

з’явилася ухвала про застосовання процедури медіації між сторонами судової 

справи, на підставі чого було закрите провадження у справі. Так, в ухвалі 

Вінницького апеляційного адміністративного суду від 20 лютого 2018 року у 
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справі №  130/2267/17 зазначено,  19 лютого 2018 року до Вінницького 

апеляційного адміністративного суду надійшла заява від представника 

позивача про відмову від розгляду апеляційних вимог вказавши, що станом 

на 19 лютого 2018 року була застосована процедура медіації (дружнє 

врегулювання спору) між сторонами даної судової справи, а тому, наразі 

відсутній предмет позову між сторонами. 

Перевіривши матеріали справи та викладені у заяві доводи, заслухавши 

суддю-доповідача, колегія суддів приймає відмову від апеляційної скарги із 

закриттям провадження у справі. 

До речі, практика використання медіації у судах реалізовувалися у 

пілотних судах Білоцерківському міськрайонному суді Київської області, 

Вінницькому окружному адміністративному суді,  Донецькому апеляційному 

адміністративниму суді, Івано-Франківському міськрайонному суді [240, с. 

263] Івано-Франківському окружному адміністративному суді, 

Малиновському районному суді м. Одеси, Одеському окружному 

адміністративному суді. У рамках проектів «Процедура відбору та 

призначення суддів, їх підготовки, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, розподілу справ та альтернативного розв’язання спорів» 

(2006-2007 роки) та «Прозорість та ефективність системи правосуддя в 

Україні» (2008-2011 роки), які отримали фінансову підтримку Європейської 

комісії та Ради. З 2012-2015 роки реалізовувався п’ятирічний канадсько-

український проект «Освіта суддів – для економічного розвитку», метою 

якого набуття суддями загальних та адміністративних судів навиків 

проведення процедури досудового врегулювання спору за участі судді [213]. 

Cутність яких неодноразово висвітлювалась у наукових працях присвячених 

застуванню медіації для вирішень спорів, які витікають із публічних 

правовідносин. 

Прийнята редакція КАС України вже пропонує кілька видів 

примирення сторін у рамках адміністративного судочинства, тому слушним є 

не внесення аналогічних поправок, а виділення в КАС України окремої Глави  
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«Процедури примирення сторін», до складу якої повинні входити параграфи: 

§1. Примирення сторін, § 2. Медіація, § 3. Врегулювання спору за участю 

судді (Додаток Г). 

Пояснюється це тим, що нині світова вимога до якості системи 

юриспруденції визначається наявністю в країні системи альтернативного 

вирішення спорів [157, c. 7]. Отже, ознакою правильно вибраного вектора 

поліпшення стану забезпечення прав і свобод у державі є наявність не тільки 

позасудових засобів альтернативного вирішення спорів, а й існування у 

рамках судової системи можливості вирішити спір поза судовим процесом. 

Закріпивши у ч. 5 ст. 55 Основного закону України право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень 

і протиправних посягань, варто чекати появи нових засобів альтернативного 

вирішення спорів, які будуть відповідати сучасному стану розвитку держави 

та права. Саме тому слушним є виділення у КАС України окремої глави, 

присвяченої альтернативному вирішенню спорів, яка з часом буде 

доповнюватися. Главу очолює стаття 184, присвячена загальним положенням 

і викладена у такій редакції: 

«Стаття 184. Загальні положення процедури примирення сторін 

1. Суддя має право звертати увагу сторін на можливість проведення 

процедур примирення сторін на всіх стадіях судового розгляду справи. 

2. Сторони можуть врегулювати спір у повному обсязі взаємних вимог 

або в їх частині, уклавши заяву про примирення, медіаційну угоду або угоду 

про врегулювання спору за участі судді або використовуючи інші способи в 

порядку, встановленому цим Кодексом». 

Безпосередньо процедурі медіації як способу вирішення публічно-

правових спорів присвячено дві статті, які й становлять параграф 2: 

«§ 2. Медіація 

Стаття 187. Врегулювання спору в порядку медіації 
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1. Сторони можуть врегулювати спір за допомогою процедури медіації 

на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття 

провадження в адміністративній справі. 

2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, 

необхідний їм для проведення процедури медіації. 

3. Домовленості, досягнуті сторонами за результатами успішно 

проведеної процедури медіації, викладаються в медіаційній угоді. 

Медіаційна угода має письмову форму та підписується сторонами і 

медіатором. 

4. Умови медіаційної угоди укладаються у межах компетенції суб’єкта 

владних повноважень,однак можуть виходити за межі предмета спору, якщо 

такі умови не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх 

осіб. 

Стаття 188. Виконання медіаційної угоди 

1. Суддя, у провадженні якого перебуває справа, перевіряє зміст 

медіаційної угоди та виносить ухвалу про її затвердження і закриття 

провадження у справі. 

2. Умови медіаційної угоди повинні відповідати: 

1) вимогам чинного законодавства України; 

2) п. 5, ч. 2 ст. 45,  ч. 1, ч. 6 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 4, 5 ст. 195, ч. 4, 5 ст. 

196 цього Кодексу; 

3) цілям та завданням, на які направлена процедура медіації, 

висловлювати очевидну визначеність у відносинах стосовно предмета спору; 

4) умови мають бути викладені чітко й недвозначно для того, щоб не 

виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання; 

5) укладення неможливе і в тих випадках, коли ті чи ті відносини 

однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням 

сторін. 
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3. Якщо сторони не дійшли згоди за результатами проведення медіації 

або умови медіаційної угоди судом не затверджені, розгляд справи 

проводиться в загальному порядку. 

4. Виконання медіаційної угоди проводиться за правилами виконання 

ухвали про затвердження умов примирення, встановленими статтею 186 

цього Кодексу». 

Важливим є законодавче передбачення максимального строку 

проведення процедури медіації, оскільки можливість для зупинення судового 

розгляду на невизначений строк може бути використано як спосіб 

затягування процесу. Більше того, позиція щодо встановлення певних 

часових обмежень відповідає стандартам Директиви 2088/52/ЕС. З огляду на 

це пропонуємо внести зміни до ст. 17 законопроекту про медіацію № 3665 від 

17 грудня 2015 року: 

«Статтю 14 цього законопроекту після слів «проведення процедури 

медіації» доповнити словами «але не більше ніж на 90 днів». 

Що стосується самоврядування медіаторів, які займаються вирішенням 

публічно-правових спорів, то, з огляду на відсутність серед чинних 

організацій, які займаються навчанням медіаторів та забезпечують 

проведення медіації, спільного механізму взаємодії між собою, видається 

громадську організацію «Національна асоціація медіаторів України» 

наділити повноваженнями організації, яка б об’єднувала всіх медіаторів 

України, та організацій, які займаються навчанням медіаторів та 

забезпечують проведення медіації, на кшталт Асоціації адвокатів України. 

До відань якої віднести професійну акредитацію медіаторів; акредитацію 

центрів, що надають послуги з медіації; акредитація програм з підготовки 

медіаторів; надання послуг з супервізії; надання інформаційно-ресурсної 

підтримки, які наразі знаходяться у розробці Асоціації. 

Згідно із законопроектом про медіацію об’єднання медіаторів, 

організації, що забезпечують проведення медіації та/або проводять навчання 

медіації, ведуть реєстри медіаторів для надання можливості споживачам 
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послуг медіації обирати медіатора для конкретної справи. У сукупності такі 

реєстри складають загальний реєстр медіаторів України. 

На сьогодні офіційно діє Реєстр медіаторів Київської торгово-

промислової палати, до якого включені 18 фахівців, які пройшли підготовку 

за напрямом «медіація», «бізнес-медіація» в Україні та за кордоном і мають 

досвід проведення процедури медіації в різних галузях. Також на сайті 

громадської організації «Національна асоціація медіаторів України» 

наведено реєстр членів Асоціації, до якого входять 90 медіаторів. 

Видається доречним залишити питання організаційної побудови 

медіаційної діяльності на розсуд професійному середовищу медіаторів, що 

зароджується в Україні. Щодо питання ведення реєстрів медіаторів, то 

слушно зобов’язати вести реєстр медіаторів організаціями, що забезпечують 

проведення медіації та/або проводять навчання медіації на своїх офіційних 

сайтах. Загальний реєстр медіаторів України передати до повноважень 

громадської організації «Національна асоціація медіаторів України», доки 

професійним середовищем медіаторів не буде сформовано орган, до 

компетенції якого буде віднесено це питання. 

Нинішній список медіаторів громадської організації «Національна 

асоціація медіаторів України» побудований на основі членства, що є 

оплатним (розмір вступного членського внеску дорівнює 400,00 грн., 

щорічного членського внеску – 300,00 грн.). Процедура перевірки кандидата 

на відповідність вимогам членства в Асоціації може бути взята за основу 

перевірки відповідності статусу медіатора, після чого медіатор буде внесений 

до реєстру медіаторів. 

Перевірка відповідності статусу медіатора проводиться за такими 

критеріями: 1) досягнення 25 років; 2) наявність вищої освіти; 3) отримання 

документа про закінчення курсів професійної підготовки медіаторів; 4) 

відсутність підстав, наявність яких перешкоджає медіаційній діяльності. 

За зразком послідовності процедури прийняття у члени Асоціації, яке 

здійснюється на підставі поданої заяви, що розглядається Правлінням 
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Асоціації впродовж одного місяця, пропонується розробити порядок 

внесення до загального реєстру медіаторів України. Доречним видається 

автоматичне зарахування до членів Асоціації з моменту прийняття рішення 

про занесення медіатора до загального реєстру медіаторів України. 

Залишення членських внесків є виправданим, зважаючи на те, що їх розміри 

непомірно малі порівняно з розміром внеску адвоката на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, яке у 2018 році складає 1762,00 

грн. [179]. Тим більше, що місія Асоціації направлена на створення 

фахівцями сприятливих умов для становлення, використання та поширення 

медіації в Україні як інноваційного підходу до вирішення конфліктів у різних 

сферах життя, отже, членство в Асоціації тільки розширює права медіатора. 

Ураховуючи сучасний стан недовіри українського народу до судової 

влади, правову неграмотність населення, його недостатній рівень знань про 

медіацію як спосіб вирішення конфлікту/спору, доцільно запровадити при 

судах України кімнати медіації, для ефективного функціонування яких варто 

створити в апараті суду самостійний і незалежний відділ «Досудового 

врегулювання спору», який діятиме на підставі положення, затвердженого 

керівником апарату суду, що відповідає положенню ч. 8 ст. 155 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів». Його основною функцією буде 

сприяння інтеграції медіації та розвитку медіаційної практики, застосування 

медіації фізичними та юридичними особами, а також суб’єктами владних 

повноважень, організаційна робота та оцінка медіабельності публічно-

правових спорів, які розглядаються або підлягають розгляду судом. Відділ 

суду досудового врегулювання спору працює у формі кімнат медіації, які 

повинні бути незалежними від інших структурних підрозділів суду чи інших 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

До речі, в Україні вже інснує практика функціонування кабінету 

медіації у Київському районному суді міста Одеси, урочисте відкриття якого 

відбулося 21 лютого 2018 року. Діяльність кабінету медіації направлена на 

сприяння покращенню інформування громадян та правників щодо 
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можливості альтернативного позасудового врегулювання спорів та мирного 

їх вирішення за допомогою медіації, отримавши таку послугу у кабінеті 

безоплатно. Кабінет медіації працює в рамках грантового проекту 

«Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо медіації та 

обізнаності громадян про медіацію для покращення доступу до правосуддя та 

підвищення ефективності судової влади». Проект реалізується Українською 

академією медіації за підтримки американського народу, наданої через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове 

правосуддя» [81]. 

Кімната медіації – це спеціально виділене приміщення в будівлі суду, 

яке складається мінімум із трьох кімнат (перша – робоче місце медіаторів, 

друга – кімната для медіаційних сесій, третя – кімната для кокусу). Для 

економії місця робочий кабінет медіаторів може використовуватися як зона 

очікування. Для цього необхідно розмістити інформаційний стенд на стіні, 

поставити вішак для верхнього одягу, диван (два крісла), кілька стільців, 

журнальний стіл, на який покласти інформаційні бюлетені про медіацію. 

Перше, що бачать сторони медіації, зайшовши до кімнати медіації, – зону 

очікування або робоче місце медіаторів, поєднане із зоною очікування, тому 

атмосфера приміщення повинна прихиляти сторони медіації одне до одного. 

Тому приміщення мусить бути світлим і просторим, добре провітрюваним, з 

високим ступенем звукоізоляції. Вітається й наявність таких складників 

комфортності, як живі квіти, наборів для чаювання або кавування тощо. 

У кімнаті медіаційної сесії розміщується круглий чи овальний стіл, по 

периметру якого розміщуються одинакові стільці/кресла; робочий стіл з 

місцем для зберігання конфіденційних документів і стілець/крісло для 

медіатора; ноутбук; принтер з функцією копіювання; фліпчарт з 

хайлайтерами не менше 4 кольорів; ручки, олівці, папір; куток для води. Для 

проведення кокусу в кімнаті достатньо наявності столу, стільців/крісел, 

паперу з олівцями та ручками, пляшок води. 

Варто брати до уваги те, що від початку проведення процедури медіації 
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приміщення буде недоступним для роботи зі сторонами ‒ учасниками інших 

справ, які звернулися до суду. Тому в кімнаті медіації доцільно обладнати 

додаткову кімнату для медіаційної сесії. 

Кадровий склад кімнати медіації повинен містити мінімум трьох 

професійних медіаторів, один із яких обов’язково мусить бути суддею 

адміністративного суду (у відставці / звільненим за підставами п. 1, 2, 4, 5, 6 

ч. 5 ст. 126 Конституції України / у разі припинення повноважень на підставі 

п. 1, 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України). Наявність колишнього судді-

медіатора у складі кімнати медіації необхідна для аналізу справ, які 

надходять або розглядаються в суді на предмет медіабельності публічно-

правого спору, оскільки лише знання та досвід, отримані за роки суддівської 

праці, якнайліпше дадуть змогу оцінити, чи можливе застосування медіації в 

конкретній справі. Навіть солідна юридична практика медіатора може 

виявитись недостатньою, а професіоналізм колишнього судді 

адміністративного суду дозволить на публічно-правовий спір поглянути крізь 

призму варіативності дискреційних повноважень суб’єкта владних 

повноважень.  

У положенні про структурний відділ суду досудового врегулювання 

спору, який реалізує свою діяльність через кімнату медіації, колишній суддя-

медіатор наділяється повноваженнями доступу до єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи (до її створення ‒ автоматизованої 

системи документообігу суду) та канцелярії, за допомогою яких він 

проводить відбір справ, до яких можливе застосування медіації для 

врегулювання публічно-правового спору. У разі виявлення медіабельних 

справ медіатор може ще до відкриття провадження у справі або на будь-якій 

стадії розгляду справи: 1) направити сторонам письмову пропозицію 

(інформаційний лист, направлений через Укрпошту або за допомогою 

електронної пошти) і/або проінформувати їх усно про можливість і 

доцільність процедури медіації для врегулювання їхнього спору (телефонний 

дзвінок/особиста зустріч); 2) повідомити судді, секретареві судового 
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засідання, помічнику судді про те, що в конкретній справі доцільно 

застосування медіації для врегулювання публічно-правового спору, на 

підставі чого суддя вказує на можливість скористатися медіацією для 

врегулювання їхнього публічно-правового спору та на можливість відвідати 

інформаційну сесію з медіації: а) в ухвалі про відкриття провадження у 

справі; б) під час роз’яснення сторонам можливості примирення на будь-якій 

стадії адміністративного процесу. 

У разі згоди лише однієї сторони справи медіатор установлює контакт з 

іншою стороною для надання інформації про можливість владнати публічно-

правовий спір за допомогою медіації шляхом інформаційного листа і/або 

телефонного дзвінка. 

Якщо сторони погодилися на проведення медіації для врегулювання 

публічно-правового спору, їм надається можливість обрати медіатора серед 

медіаторів, які працюють у кімнаті медіації при суді, або медіатора із 

загального реєстру медіаторів України. Для зручності сторін 

адміністративного процесу раціонально на сайті суду в розділі 

«Громадянам», а також на сайті «Судова влада України» у розділі «Реєстри 

та системи» розмістити реєстр медіаторів, які працюють у кімнатах медіації 

при судах та покликання на загальний реєстр медіаторів України, а у розділах 

«Інше» на обох сайтах ‒ інформацію про процедуру медіації, її особливості 

та переваги, положення про відділ суду досудового врегулювання спору, 

правила проведення процедури медіації, нормативно-правова база, 

статистичні дані та ін.  

Окрім реєстру медіаторів, у суді повинен бути інформаційний стенд та 

одноразові бюлетені з докладною інформацією про процедуру медіації як 

спосіб урегулювання публічно-правового спору, про медіаторів, які 

працюють у суді, та способи зв’язку з медіаторами, які працюють поза судом, 

розклад роботи кімнати медіації. Також доцільним є введення гарячої лінії 

«Медіація як спосіб вирішення публічно-правового спору», на якій будь-який 

охочий зможе отримати всю необхідну інформацію. Можливо, з часом за 
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допомогою гарячої лінії сторони адміністративного процесу або публічно-

правового спору зможуть погоджуватися на проведення медіації, відбирати з-

поміж кандидатів медіатора, вирішувати організаційні питання щодо 

проведення процедури медіації. 

Н. М. Грень свого часу пропонувала дві форми судового інформування 

сторін про можливість застосування медіації – активна та пасивна. До першої 

форми відносить такі: роз’яснення самим суддею права звернутися до 

медіатора і використати процедуру врегулювання конфліктів за допомогою 

медіації; консультування медіатором учасників судового процесу. До другої 

форми ‒ роз’яснення права на звернення до процедури медіації в судових 

актах, створення відповідних буклетів, інформаційних стендів, які були б 

розміщені в приміщеннях судів і містили б основну інформацію про 

процедуру медіації, а також розміщення відомостей про медіаторів і саму 

процедуру на інтернет-сайтах судів [39, c. 90]. 

Що стосується оплатності процедури медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів, що здійснюється медіаторами, які працюють у 

кімнатах медіації при судах, то на початковому етапі становлення нового 

способу вирішення публічно-правового спору, процедура повинна бути 

безкоштовною. Оплата праці медіаторів повинна проводитися за рахунок 

судового збору, сплаченого за розгляд справи в суді або за рахунок 

міжнародних донорських програм, покликаних удосконалювати судову 

систему України та приводити її до європейських стандартів, які 

забезпечують верховенство права та високий рівень прав і свобод громадян. 

Випадки користування послугами медіаторів, які працюють поза судами, теж 

можуть покриватися за рахунок донорських програм. 

З цього приводу доречно зазначити про співіснування двох рухів 

медіаторів в Україні ‒ рух під проводом донорів та масовий «народний» рух. 

«Рух під проводом донорів сягає своїм корінням у проекти іноземної 

допомоги з розвитку верховенства права; має вузьку зосередженість на 

медіації в межах судової системи; залучає таких важливих дійових осіб 
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держави, як суди, органи правопорядку, Міністерство юстиції та інші 

державні відомства; спирається на підходи «згори донизу». На відміну від 

нього, «народний» рух медіаторів складається з місцевих НУО та суб’єктів 

підприємницької діяльності, які працюють на задоволення попиту місцевих 

ринків на послуги з навчання медіаторів та використовує підхід «знизу 

догори». Фінансований донорами рух має добре фінансування та можливості 

представляти свої позиції в центральних ЗМІ та на веб-сайтах судової гілки 

влади, але не спромігся створити самодостатні моделі медіації у рамках 

системи правосуддя. «Народний» рух і далі відчуває брак фінансування та 

розбудовується виключно на ентузіазмі самих медіаторів, які не мають 

ресурсів для збору статистичних даних про вирішені через медіацію справи 

та підвищення своєї помітності в очах більш широкого загалу» [87, с. 6]. 

Оскільки, по-перше, політика міжнародних донорських організацій 

спрямована на отримання результатів, що піддаються вимірюванню; по-

друге, дослідницькі та навчальні заходи спираються виключно на 

закордонний експертний досвід, все це призводить до регресу медіації на 

території України [88, c. 6]. Саме тому запропонована модель кімнат медіації 

при судах є найбільш адаптованою і до правової системи України, і до 

правової культури населення. Медіатори, які займатимуться вирішенням 

публічно-правових спорів, будуть випускниками української медіаційної 

школи, сама програма кімнат медіації не розрахована на високі показники 

роботи за кроткий проміжок часу, а покликана бути одним зі способів 

забезпечення прав і свобод громадян та підвищення культури мирного 

вирішення конфліктів.  

Тож, 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. 

У спеціальній літературі простежується тенденція віднесення медіації 

до правового інституту, але з цим твердженням не можна погодитися, навіть 
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зважаючи на наявність ґрунтовного дослідження Н. В. Боженко 

«Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення 

адміністративних спорів» [9], оскільки для становлення медіації як правового 

та соціального інституту необхідна наявність заздалегідь зумовлених підстав 

та умов. Як зазначають С. А. Маркова-Мурашова та Д. Е. Міхель, для 

формування соціального інституту необхідна наявність соціальної потреби, 

особливого культурного середовища та необхідних ресурсів (матеріальних, 

духовних, фінансових, організаційних); для правового інституту – поява 

певного виду особливих суспільних відносин, що виникають у ході медіації 

та формування відносно самостійної групи норм, призначених для 

регламентації зазначених суспільних відносин [114, c. 46-48]. 

На підставі проведеного дослідження можна побачити, що, незважаючи 

на наявні законодавчі можливості використання медіації, сформовану 

практику її застосування та існуючу групу прибічників, на сьогодні медіація 

як спосіб вирішення публічно-правового спору перебуває тільки на стадії 

зародження соціального та правового інституту, але її варто розглядати як 

один із конституційних засобів захисту прав, свобод та інтересів фізичних і 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, дієвість 

якого з кожним днем збільшується. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Ураховуючи домінувальний право-акультураційний характер появи 

сучасної медіації в Україні, 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 
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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. 

2. Пропонується шляхом включення принципу співпраці з громадянами 

у Закони України «Про державну службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» на початковому етапі впровадження медіації як 

способу вирішення публічно-правових спорів ліквідувати законодавчу 

прогалину, яка є причиною нехтування державними службовцями 

додатковим способом забезпечення прав та свобод громадян. 

3. Запропоновано розглядати медіацію як один із можливих способів 

досягнення примирення, для цього суд повинен зазначати, 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.  

4. Слушним у КАС України є виділення окремої глави (Глава 

«Процедури примирення сторін», що буде містити такі параграфи: §1. 

Примирення сторін, § 2. Медіація, § 3. Врегулювання спору за участю судді), 

присвяченої альтернативному вирішенню спорів, яка з часом буде 

доповнюватися. 

5. Робиться висновок, що важливим є законодавче передбачення 

максимального строку проведення процедури медіації. З огляду на це 

пропонуємо внести зміни до ст. 17 законопроекту про медіацію № 3665 від 

17 грудня 2015 року: 
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«Статтю 14 цього законопроекту після слів «проведення процедури 

медіації» доповнити словами «але не більше ніж на 90 днів». 

6. Видається Громадську організацію «Національна асоціація 

медіаторів України» наділити повноваженнями організації, яка б об’єднувала 

всіх медіаторів України, та організацій, які займаються навчанням медіаторів 

та забезпечують проведення медіації, на кшталт Асоціації адвокатів України. 

До її повноважень передати загальний реєстр медіаторів України, доки 

професійним середовищем медіаторів не буде сформовано орган, до 

компетенції якого буде віднесено це питання. 

Процедура перевірки кандидата на відповідність вимогам членства в 

Асоціації може бути взята за основу перевірки відповідності статусу 

медіатора, після чого медіатор буде внесений до реєстру медіаторів. 

Перевірка відповідності статусу медіатора проводиться за критеріями: 

1) досягнення 25 років; 2) наявність вищої освіти; 3) отримання документа 

про закінчення курсів професійної підготовки медіаторів; 4) відсутність 

підстав, наявність яких перешкоджає медіаційній діяльності. 

7. Для реалізації процедури досудової медіації як способу вирішення 

публічно-правових спорів запропоновано 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. 

Кадровий склад кімнати медіації повинен містити мінімум трьох 

професійних медіаторів, один із яких обов’язково повинен бути суддею 

адміністративного суду (у відставці / звільненим за підставами п. 1, 2, 4, 5, 6 

ч. 5 ст. 126 Конституції України / у разі припинення повноважень на підставі 

п. 1, 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України). 

8. Для зручності сторін адміністративного процесу раціонально на сайті 

суду в розділі «Громадянам», а також на сайті «Судова влада України» у 

розділі «Реєстри та системи» розмістити реєстр медіаторів, які працюють у 
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кімнатах медіації при судах, та покликання на загальний реєстр медіаторів 

України, а у розділах «Інше» на обох сайтах ‒ інформацію про процедуру 

медіації, її особливості та переваги, положення про відділ суду досудового 

врегулювання спору, правила проведення процедури медіації, нормативно-

правову базу, статистичні дані та ін. Доцільно ввести гарячу лінію «Медіація 

як спосіб вирішення публічно-правового спору». 

9. Обґрунтовано, 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. 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Розгляд медіації як способу вирішення публічно-правових спорів для 

окреслення діапазону її застосування дав змогу розробити критерії або 
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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. 

4. 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. 

5. Визначено поняття «медіація як спосіб вирішення публічно-правових 

спорів», під якою пропонується 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. 

Виділено і охарактеризовано основні принципи медіації, необхідні для 

вирішення публічно-правового спору: добровільність, ініціативність, рівність 

і співробітництво сторін, неупередженість, нейтральність і незалежність 

медіатора, конфіденційність. 

6. 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.  

7. 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 
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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. 

9. 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. 

10. 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.  

11. 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 

бути фізична особа, яка: 1) досягла 25 років; 2) має вищу юридичну освіту; 3) 

отримала професійну підготовку медіатора на курсах «Базовий курс медіації» 
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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».  

12. 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. 

13. 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. 

14. 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). 

15. 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. 
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16. Визначено поняття «медіаційна угода як результат вирішення 

публічно-правового спору» ‒ це викладені в письмовій формі досягнуті 

домовленості сторін щодо ліквідації публічно-правового спору. 

17. 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 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. 

18. 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. 

19. 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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А  

 

________________________________

________________________________ 
 (П.І.Б./найменування сторони) 

_____________________________________________

____________________________________________ 

 (адреса міста реєстрації, проживання та 

поштова адреса) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(П.І.Б./найменування сторони) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(адреса міста реєстрації, проживання та поштова 

адреса) 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 

 

На підставі ч. 5 ст. 55 та ч. 4 ст. 124 Конституції України, 

__________________________________________________________________ 
(найменування організації/ П.І.Б. особи, що робить пропозицію про звернення до процедури 

медіації) 
пропоную (-єм) 

_______________________________________________________________ 
(найменування організації/ П.І.Б. особи, якій направляється пропозиція про звернення до процедури 

медіації) 
звернутися до процедури медіації щодо врегулювання публічно-правового 

спору, який виник між нами 

про____________________________________________________________ 
 (предмет спору) 

Вибір медіатора, терміни проведення процедури, правила її проведення 

та умови участі у витратах, пов’язаних з проведенням процедури медіації, ми 

як сторони спору будемо вирішувати за взаємовигідною згодою на 

добровільній основі. 

Ця пропозиція діє до «___» __________ 20__ р. 

У разі, якщо до закінчення терміну, зазначеній у цій пропозиції, Ваша 

згода про застосування процедури медіації для вирішення публічно-

правового спору отримана не буде, пропозиція вважається відхиленою. 

 

 

 

«____» ___________ 20__ р.         Підпис ініціатора процедури  медіації 
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_____________________________________________

_________________________________________ 

(П.І.Б./найменування сторони) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(адреса міста реєстрації, проживання та 

поштова адреса) 

 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(П.І.Б./найменування сторони) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(адреса міста реєстрації, проживання та 

поштова адреса) 

 

 

ВІДПОВІДЬ НА ПРОПОЗИЦІЮ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(найменування організації/ П.І.Б. особи, якій надійшла пропозиція про звернення до процедури 

медіації) 
надійшла пропозиція від 

 __________________________________________________________________ 
(найменування організації/ П.І.Б. особи, яка зробила пропозицію про звернення до процедури 

медіації) 

 

про звернення до процедури медіації щодо врегулювання публічно-

правового спору, який виник між нами 

про_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(предмет спору) 

______________________________________________________________________________________ 

(найменування організації/ П.І.Б. особи, якій надійшла пропозиція про звернення до процедури 

медіації) 
повідомляє про свою згоду на проведення процедури медіації щодо 

вирішення публічно-правового спору, який виник між нами 

про_______________________________________________________________, 
(предмет спору) 

а також інформую про свою готовність до обговорення деталей 

проведення процедури медіації. 

 

 

 

 

«____» ___________ 20__ р.           Підпис погодженої  сторони 

                                                               на проведення процедури медіації 
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Додаток Б 

УГОДА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 

№ _________________                                                                         «___» _____________ 20__ р. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(найменування організації, П.І.Б), в особі (паспортні дані для фізичної особи, код ЄДРПО для юридичної 

особи), що діє на підставі,іменоване (-ий, -а) надалі «Сторона 1», з одного боку, і 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(найменування організації, П.І.Б), в особі (паспортні дані для фізичної особи, код ЄДРПО для 

юридичної особи), що діє на підставі, іменоване (-ий, -а) надалі «Сторона 2», з іншого боку, 

 разом надалі іменовані «Сторони», уклали цю Угоду про наступне: 

 

З метою вирішення спору (спорів), що виник між Сторонами, 

керуючись принципами добровільної участі, ініціативності, рівності та 

співробітництва сторін медіації, незалежності, нейтральності та 

неупередженості медіатора, конфіденційності інформації щодо медіації, 

Сторони згідно з цією угодою дають свою згоду на участь у процедурі 

медіації. 

1 . ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Сторони погодилися провести процедуру медіації стосовно спору (-ів) 

за питаннями 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 (предмет спору або спорів)  

1.2. Ця Угода діє з моменту її укладення. Терміни проведення процедури 

медіації  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.3. Наявність цієї Угоди не є перешкодою для звернення до суду або 

третейського суду. 

1.4. Для проведення процедури медіації Сторони за взаємною згодою 

обирають (призначають) у якості Медіатора 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(медіатор/найменування забезпечує організації або П.І.Б.,адреси,телефони,що здійснюють 

медіацію) 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 

 

2.1. Медіація проводиться медіатором згідно з Правилами проведення 

медіації як способу вирішення публічно-правових спорів, а також з 

дотриманням вимог чинного законодавства України, якщо Сторони не 

домовились про інше. 

2.2. Процедура медіації розпочинається з дня підписання угоди про 

проведення медіації. 

2.3. Медіація може бути проведена у разі виникнення конфлікту (спору) як 

до звернення до суду, так і під час судового провадження. 

2.4. Укладення сторонами судового процесу угоди про проведення медіації 

є підставою для зупинення судового провадження на час проведення 

медіації. 

2.5. Сторони домовилися про те, що вони і Медіатор повинні вживати всіх 

можливих заходів для того, щоб процедура медіації була припинена в 

строк не більше ніж протягом _____ днів з дати підписання цієї Угоди. 

2.6. У виняткових випадках, за згодою Сторін та за згодою Медіатора, 

термін проведення процедури медіації може бути збільшений. У цьому 

випадку термін проведення процедури медіації не повинен 

перевищувати ______ днів . 

2.7. У разі проведення процедури медіації після передачі спору на розгляд 

суду, максимальний термін такої процедури становить _____ днів. 

2.8. Сторони домовилися про те, що протягом усієї процедури медіації 

Медіатор може зустрічатися і підтримувати зв’язок як з усіма 

Сторонами разом, так і з кожною з них окремо. 

2.9. Медіатор має право зажадати від Сторін додаткові документи, 

необхідні для організації підготовки до проведення медіації. 

2.10. Сторони домовилися провести першу спільну зустріч з Медіатором не 

пізніше __________ 20 __ р. 

2.11. Сторони дійшли згоди про участь у процедурі медіації особисто (або 

через своїх представників, наділених відповідними повноваженнями). 

Дані про представників Сторін: 

Представник Сторони 1: 

_____________________________________________________________ 

Представник Сторони 2: 

_____________________________________________________________ 

2.12. Сторони дійшли згоди, що у разі потреби за погодженням один з одним 

і Медіатором, вони можуть залучати для участі в процедурі медіації 

також інших осіб, участь яких вони вважають за необхідне. 

Дані про інших осіб, які приймають участь у процедурі медіації: 



 248 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.13. Звіт про проведення медіації приєднується до матеріалів справи, яка 

перебуває у провадженні органу, що запропонував передати справу на 

проведення медіації. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

3.1. Сторони мають право:  

3.1.1. за взаємною згодою обирати Медіатора (Медіаторів); 

3.1.2. відмовитися від Медіатора; 

3.1.3. у будь-який момент медіації відмовитися від участі в ній; 

3.1.4. брати участь у проведенні медіації особисто або через представників, 

повноваження яких ґрунтуються на довіреності, оформленої в 

установленому законом порядку;  

3.1.5. користуватися допомогою перекладача, фахівця, консультанта з 

правових або інших питань;  

3.1.6. при невиконанні чи неналежному виконанні медіаційної угоди 

звернутися до суду у встановленому законодавством порядку. 

3.2. Сторони зобов’язані: 

3.2.1. дотримуватися вимог чинного законодавства та угоди про проведення 

медіації; 

3.2.2. виконувати медіаційну угоду в порядку і в строки, передбачені цією 

угодою. 

3.3. Медіатор має право:  

3.3.1. отримувати інформацію про конфлікт, до допомоги у вирішенні якого 

він запрошений, від сторін конфлікту, державних органів, посадових 

осіб в обсязі, передбаченому законодавством України;  

3.3.2. самостійно визначати методику підготовки та проведення медіації за 

умов дотримання законодавства про медіацію та професійних етичних 

стандартів діяльності медіатора;  

3.3.3.  проводити зустрічі індивідуально з кожною зі Сторін медіації або з 

кількома, або усіма Сторонами медіації одночасно в умовах, що 

забезпечують дотримання конфіденційності; 

3.3.4. відмовитися від проведення медіації з етичних або особистих 

міркувань, а також у разі конфлікту інтересів з іншими учасниками 

медіації;  

3.3.5.  надавати послуги на оплатній та безоплатній основі; 



 249 

3.3.6.  на оплату своїх послуг та на відшкодування витрат, здійснених з 

метою підготовки та проведення медіації, у розмірі та формі, 

передбаченій угодою про проведення медіації. 

3.4. Медіатор зобов’язаний:  

3.4.1. дотримуватися вимог чинного законодавства про медіацію, 

професійних етичних стандартів діяльності медіатора, правил 

конфіденційності; 

3.4.2. перевірити повноваження представників та/або законних представників 

Сторін медіації; 

3.4.3. повідомити Сторони медіації про конфлікт інтересів або інші 

обставини, що унеможливлюють його участь у медіації; 

3.4.4. проінформувати Сторони про порядок проведення та правові наслідки 

медіації та надати роз’яснення щодо процедури медіації; 

3.4.5. забезпечити відповідність медіаційної угоди вимогам правових та 

етичних норм; 

3.4.6. відмовитися від медіації у разі протиправної поведінки однієї із Сторін 

медіації, представника та/або законного представника Сторони 

медіації; 

3.4.7. письмово повідомити про припинення медіації орган, у провадженні 

якого перебуває справа, що була передана на медіацію. 

 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

 

4.1. Інформація щодо підготовки та проведення медіації є конфіденційною, 

якщо Сторони не домовилися про інше. 

4.2. Медіатор не має права розголошувати інформацію щодо медіації без 

письмової згоди Сторін. 

4.3. Сторона медіації не має права розголошувати інформацію щодо 

медіації без письмової згоди іншої Сторони. 

4.4. Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі, в якій він брав 

участь. 

4.5. У разі відмови від медіації та передачі конфлікту (спору) до суду особи 

під час судового розгляду, незалежно від того, пов’язаний такий 

розгляд із конфліктом (спором), що був предметом медіації, чи ні, не 

вправі посилатися на інформацію, що стала їм відома під час 

проведення медіації без письмової згоди Сторін медіації. 

4.6. До інформації, що стала відома під час проведення медіації зокрема 

належить інформація про:  

4.6.1. пропозиції однієї зі Сторін щодо застосування медіації та щодо 

готовності до участі в її проведенні;  

4.6.2. пропозиції, висловлені однією зі Сторін щодо можливості 

врегулювання конфлікту (спору) шляхом медіації;  

4.6.3. заяви, зроблені будь-якою зі Сторін під час проведення медіації. 
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4.7. Правило конфіденційності не поширюється на звіт про проведення 

медіації, якщо він долучається до матеріалів справи, яка перебуває у 

провадженні органу, що запропонував проведення медіації. 

4.8. Організації, які забезпечують проведення медіації, можуть зберігати та 

використовувати відомості щодо проведених ними медіацій з метою 

узагальнення статистики і практики для наукових та просвітницьких 

цілей за умови дотримання положень цього договору про 

конфіденційність. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 

 

5.1. Процедура медіації припиняється у зв’язку з наступними обставинами: 

5.1.1. підписанням медіаційної угоди (мирової угоди, угоди про 

примирення); 

5.1.2. підписанням угоди Сторін про припинення процедури медіації без 

досягнення згоди щодо вирішення конфлікту (спору); 

5.1.3. заявою однієї або кількох Сторін у письмовій формі, направленої 

Медіатору та іншим сторонам про відмову від продовження медіації; 

5.1.4. заявою Медіатора у письмовій формі про відмову від медіації;  

5.1.5. складанням звіту про проведення медіації, якщо медіаційну угоду не 

укладено; 

5.1.6. спливом строку, встановленого угодою про проведення медіації; 

5.1.7. внаслідок смерті Медіатора та/або однієї зі Сторін, що є фізичною 

особою, або ліквідації однієї зі Сторін, яка є юридичною особою. 

 

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ МЕДІАТОРА 

 

6.1. Діяльність з проведення процедури медіації здійснюється Медіатором 

на безкоштовній основі.  

АБО (!) 

6.2. Процедура медіації проводиться на платній основі, оплата послуг 

медіатора становить _____________ гривень і здійснюється фізичною 

чи юридичною особою, якщо Сторони не домовилися про інше.  

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДІАТОРА 

 

7.1. Медіатор несе відповідальність за порушення вимог законодавства про 

медіацію у визначеному законом порядку. 

7.2. Медіатор не несе відповідальності за зміст будь-яких угод між 

Сторонами, а також за наслідки, які можуть виникнути у разі 

виконання або невиконання таких угод.  
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7.3. Медіатор відповідає виключно за проведення процедури медіації, 

відповідність процедури медіації вимогам цієї Угоди та відповідність 

порядку проведення процедури медіації положенням закону. 

 

8. МЕДІАЦІЙНА УГОДА 

 

8.1. За результатами проведення медіації може бути укладена медіаційна 

угода (мирова угода, угода про примирення). 

8.2. Медіаційна угода укладається у письмовій формі, підписується 

Сторонами, Медіатором, представниками та/або законними 

представниками сторін. 

8.3. Медіаційною угодою є викладені в письмовій формі досягнуті 

домовленості сторін щодо ліквідації публічно-правового спору. 

8.4. У разі невиконання Стороною узятих на себе медіаційною угодою 

зобов’язань інша Сторона має право звернутися до суду в 

установленому законодавством порядку. 

8.5. Медіаційна угода не може містити положень, що порушують чинне 

законодавство України. 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Ця Угода може бути змінена або розірвана за згодою Сторін або на 

вимогу однієї із Сторін. 

9.2. У разі виникнення спорів між Сторонами у зв’язку з виконанням цієї 

Угоди Сторони приймуть всі міри до вирішення їх шляхом 

переговорів. 

9.3.  У всьому, що не передбачено цією Угодою, Сторони керуються 

законодавством України. 

9.4. Усі письмові повідомлення надсилаються : 

 

Стороні 1 за адресою: 

______________________________________________________________; 

Стороні 2 за адресою: 

 ________________________________________________________________. 

 

9.5. При зміні даних, зазначених у п. 9.4. цієї Угоди, Сторони інформують 

один одного в письмовій формі протягом _________ днів. 

9.6. Ця Угода складена в 3 примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, - по одному для кожної Сторони і один для Медіатора 

(організації, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення 

процедури медіації). 

9.7.  Місце знаходження та банківські реквізити (або паспортні дані) Сторін 

та Медіатора: 
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Сторона 1                            

 

 

 

 

Сторона 2                            

 

Медіатор 

 

 

 

 

 

Підписи Сторін та Медіатора: 

 

    Сторона 1                                                                 Сторона 2 

 

___________________                                        _____________________ 

___________________                                        _____________________ 

___________________                                        _____________________ 

 

__________________(М.П.)                                _________________(М.П.) 

 

 

Медіатор 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

_______________(М.П.) 
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Додаток В 

 

 ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ 

ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила проведення процедури медіації (далі - «Правила медіації») 

визначають порядок проведення процедури медіації у цілях вирішення 

публічно-правових спорів, між фізичними або юридичними особами та 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми 

посадовими та службовими особами. 

1.2. Медіація проводиться з метою вирішення публічно-правового 

спору (спорів) сторін шляхом вироблення ними взаємоприйнятної угоди. 

1.3. Завданнями проведення медіації є: 

1.3.1 забезпечення сторонам можливості самостійного вирішення 

публічно-правового спору, який виник між ними, шляхом визнання і 

взаємного задоволення законних інтересів та вимог, досягнення угоди про 

примирення; 

1.3.2. сприяння сторонам у виробленні взаємоприйнятних умов 

врегулювання публічно-правового спору і збереженні між ними 

партнерських відносин. 

1.4. Проведення процедури медіації ґрунтується на принципах: 

добровільності, ініціативності, рівності та співробітництва сторін, 

неупередженості, нейтральності та незалежності медіатора, 

конфіденційності. 

1.5. Строк проведення медіації визначається угодою про проведення 

процедури медіації з дотриманням відповідних вимог процесуального 

законодавства. При цьому максимальний термін проведення медіації для 

урегулювання публічно-правового спору не може перевищувати шести 

місяців з дня укладення угоди про проведення процедури медіації. 

 

2. СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ 

ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

2.1.Медіатор самостійно обирає засоби і методи проведення медіації та 

узгоджує порядок проведення медіації зі Сторонами медіації з дотриманням 

вимог чинного законодавства України, Правил проведення медіації як 

способу  публічно-правових спорів, правил ділової та професійної етики 

медіаторів. 

2.2. Якщо рішення про інше не було прийнято Медіатором або угодою 

Сторін, процедура медіації складається з наступних стадій та етапів: 
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І. Підготовча стадія: 

1. Звернення до медіації (ініціалізація медіації): 

1.1. Ініціатива у проведенні медіації для вирішення публічно-правового 

спору належить обом Сторонам спору, або одній Стороні. 

1.2.Суддя має право звертати увагу Сторін на можливість проведення 

процедури медіації на всіх стадіях судового розгляду справи. 

1.3. Процедура медіації для вирішення публічно-правового спору 

застосовується як у позасудовому порядку, такі і на всіх стадіях судового 

розгляду справи та у процесі виконання рішення. 

1.4. Процедура медіації як спосіб вирішення публічно-правових спорів 

може бути визначена обов’язковою Законом, або застосовуватися за згодою 

Сторін. 

1.5. Якщо одна зі Сторін направила в письмовій формі пропозицію про 

зустріч з медіатором для проведення процедури медіації для урегулювання 

публічно-правового спору і протягом тридцяти днів з дня направлення цієї 

пропозиції або протягом іншого строку, зазначеного в пропозиції, не 

отримала згоду іншої Сторони на проведення медіації для вирішення 

публічно-правового спору, така пропозиція вважається відхиленою. 

1.6. У рамках судового процесу пропозиція про застосування 

процедури медіації для вирішення публічно-правового спору має форму 

клопотання, оформленого у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 44, ч. 3 ст. 51 та ст. 

167 Кодексу адміністративного судочинства України. 

1.7. У випадку обов’язкового досудового порядку врегулювання 

публічно-правового спору згідно Закону, пропозиція про проведення 

процедури медіації для урегулювання публічно-правового спору 

оформлюється у формі, передбаченій Законом. 

1.8. Пропозицію про звернення до процедури медіації для вирішення 

публічно-правового спору може бути зроблено на прохання однієї зі Сторін 

самим Медіатором, при наявності контактних даних іншої Сторони. 

1.9. На стадії судового розгляду справи суддя на підставі клопотання 

однієї сторони про проведення процедури медіації для вирішення публічно-

правового спору повинен з’ясувати думку протилежної сторони щодо її 

ставлення до задоволення / відхилення подібного клопотання. 

1.10. У випадку, якщо Сторона залишає долю цього питання на розгляд 

суду, то клопотання має бути задоволеним. 

1.2. Вибір сторонами медіатора: 

1.2.1. Якщо сторони погодилися на проведення медіації для вирішення 

публічно-правового спору, їм надається можливість обрати медіатора серед 

медіаторів, які працюють у кімнаті медіації при суді або медіатора із 

загального реєстру медіаторів України. 

1.2.2. Медіатором, який займається вирішенням публічно-правових 

спорів, 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-
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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».  

1.2.3. Після закінчення курсів підготовки медіаторів видається 

сертифікат (свідоцтво тощо), виданий на ім’я медіатора, який повинен 

містити інформацію про назву організації, яка здійснювала підготовку; 

прізвища, ім’я, по батькові осіб, які провели підготовку; назву програми 

підготовки та обсяг (кількість академічних годин) теоретичної та практичної 

підготовки. 

1.2.4. Отримавши документ, який підтверджує успішне закінчення 

курсів підготовки медіаторів, особа яка бажає займатися медіаційною 

діяльністю повинна пройти перевірку відповідності щодо статусу медіатора, 

після чого заноситься до реєстру медіаторів. 

1.2.5. Об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення 

медіації та/або проводять навчання медіації ведуть реєстри медіаторів на 

своїх офіційних сайтах, з метою надання можливості споживачам послуг 

медіації обирати медіатора для конкретної справи. У своїй сукупності такі 

реєстри складають загальний реєстр медіаторів України, який відноситься до 

повноважень громадянської організації «Національна асоціація медіаторів 

України», доки професійним середовищем медіаторів не буде сформовано 

органу, до компетенції якого буде віднесено дане питання. 

1.2.6. Внесення до загального реєстру медіаторів України відбувається 

за зразком процедури прийняття у члени громадської організації 

«Національна асоціація медіаторів України», яке здійснюється на підставі 

поданої заяви, яка розглядається Правлінням Асоціації на протязі одного 

місяця. 

1.2.7. З моменту прийняття рішення про занесення медіатора до 

загального реєстру медіаторів України, медіатор автоматично становиться 

членом громадської організації «Національна асоціація медіаторів України». 

1.2.8. До реєстру медіаторів включається така інформація: прізвище, 

ім’я, по-батькові медіатора, рік народження, освіта, спеціальна підготовка з 

медіації, організація, яка здійснювала спеціальну підготовку з медіації, 

кількість годин такої підготовки, за наявності – отримана спеціалізація, інша 

інформація, яка допомагає сторонам обрати медіатора для конкретної справи, 

із дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту персональних 

даних. 

1.2.9. У судах діють кімнати медіації, для функціонування яких, у 

апараті суду створюється самостійний та незалежний відділ «Досудового 

врегулювання спору», який діє на підставі положення затвердженого 

керівником апарату суду.  
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1.2.10. Основною функцією якого є інтеграція медіації та розвитку 

медіаційної практики, застосування медіації фізичними та юридичними 

особами, а також суб’єктами владних повноважень, організаційна робота та 

оцінка медіабельності публічно-правових спорів, які розглядаються або 

підлягають розгляду судом. 

1.2.11. Кімната медіації – це спеціально виділене приміщення в будівлі 

суду, яке складається мінімум із трьох кімнат (перша – робоче місце 

медіаторів, друга – кімната для медіаційних сесій, третя – кімната для 

кокусу). 

1.2.12. Кадровий склад кімнати медіації повинен містити мінімум трьох 

професійних медіаторів, один із яких обов’язково повинен бути суддею 

адміністративного суду (у відставці /  звільненим за підставами п. 1, 2, 4, 5, 6 

ч. 5 ст. 126 Конституції України / у разі припинення повноважень на підставі 

п. 1, 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України). 

1.2.13. У положенні про структурний відділ суду досудового 

врегулювання спору, який здійснює свою діяльність через кімнату медіації, 

колишній суддя-медіатор наділяється повноваженнями щодо доступу до 

єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (згодом, до 

автоматизованої системи документообігу суду) та канцелярії, за допомогою 

яких він проводить відбір справ, до яких можливе застосування медіації для 

урегулювання публічно-правового спору.  

1.2.14. У разі виявлення медіабельних справ, медіатор може ще до 

відкриття провадження у справі або на будь-якій стадії розгляду справи: 1) 

направити сторонам письмову пропозицію (інформаційний лист, 

направлений через Укрпошту або за допомогою електронної пошти) і/або 

проінформувати їх усно про можливість і доцільності процедури медіації для 

врегулювання їх спору (телефонний дзвінок/особиста зустріч); 2) повідомити 

судді, секретарю судового засідання, помічнику судді про те, що в 

конкретній справі доцільно застосування медіації для вирішення публічно-

правового спору, на підставі чого суддя вказує про можливість скористатися 

медіацією для вирішення їх публічно-правового спору та про можливість 

відвідати інформаційну сесію з медіації: а) в ухвалі про відкриття 

провадження у справі; б) при роз’ясненні сторонам можливості щодо 

примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу. 

1.2.15. У разі згоди лише однієї сторони справи, медіатор встановлює 

контакт з іншою стороною для надання інформації про можливість уладнати 

публічно-правовий спір за допомогою медіації шляхом інформаційного листа 

і/або телефонного дзвінка. 

1.2.16. На сайті суду в розділі «Громадянам», а також на сайті «Судова 

влада України» у розділі «Реєстри та системи» розміщується реєстр 

медіаторів, які працюють у кімнатах медіації при судах та посилання на 

загальний реєстр медіаторів України, а у розділах «Інше» на обох сайтах - 

інформація про процедуру медіації, її особливості та переваги, положення 



 257 

про відділ суду досудового врегулювання спору, правила проведення 

процедури медіації, нормативно-правова база, статистичні данні та ін.  

1.2.17. У суді є інформаційний стенд та одноразові бюлетені з 

детальною інформацією про процедуру медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору, про медіаторів, які працюють у суді, та способи, 

як зв’язатися з медіаторами, які працюють поза судом, розклад роботи 

кімнати медіації.  

1.2.18. Працює гаряча лінія «Медіація як спосіб вирішення публічно-

правового спору», на якій будь-який охочий може отримати всю необхідну 

інформацію. З часом за допомогою гарячої лінії планується сторонам 

адміністративного процесу або публічно-правового спору висловлювати 

згоду на проведення медіації, проводити підбір кандидатів медіатора, 

вирішення організаційних питань проведення процедури медіації. 

1.3. Укладання угоди про проведення процедури медіації: 

1.3.1. При наявності згоди обох Сторін на проведення процедури 

медіації для вирішення їх публічно-правового спору укладається угода про 

проведення процедури медіації. 

1.3.2.Угода про проведення процедури медіації – це письмова угода 

сторін та медіатора, підписання якої відкриває початок процедури медіації 

для врегулювання публічно-правового спору. 

1.4. Погодження та затвердження сторонами правил проведення 

процедури медіації для вирішення публічно-правового спору: 

1.4.1.Сторони можуть розробити правила проведення процедури 

медіації для вирішення публічно-правового спору самостійно або прийняти 

правила проведення процедури медіації для вирішення публічно-правового 

спору розроблені медіатором або організацією, яка здійснює діяльність із 

забезпечення проведення процедури медіації. 

1.5. Організаційний: 

1.5.1. До початку процедури медіації медіатор може визначити перелік 

і характер документів та іншої інформації, яку Сторонам необхідно буде 

представити для аналізу публічно-правового спору та його подальшого 

ефективного вирішення. 

1.5.2.На додаток до необхідних документів, Сторони можуть надати 

Медіатору і/або принести на переговори іншу документацію, яку Сторона 

вважає за необхідне конфіденційно надати Медіатору. У такому випадку 

Сторона повинна в письмовій формі повідомити Медіатора, що дана 

інформація передана конфіденційно. 

1.5.3. Документи, отримані Медіатором з грифом «Конфіденційно», по 

закінченню процедури медіації підлягають поверненню Стороні, яка їх 

передала. 

1.5.4. У разі потреби за погодженням один з одним і Медіатором, 

Сторони можуть залучати для участі в процедурі медіації для вирішення 

публічно-правового спору інших осіб, участь яких вони вважають за 

необхідне. 
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1.5.5. Сторони можуть залучати представників, адвокатів до процедури 

медіації для вирішення публічно-правового спору. Сторони можуть радитися 

зі своїми (представниками, адвокатами) під час процедури медіації для 

вирішення публічно-правового спору. 

1.5.6. За бажанням Сторін, до процедури медіації для вирішенння 

публічно-правового споруможуть залучатися експерти. Витрати на експертів 

Сторони сплачують відповідно до укладеної угоди між сторонами. 

1.5.7. Сторони за добровільною згодою обирають час, місце здійснення 

медіації або доручають обрати місце для її здійснення Медіатору. 

1.5.8. Медіація здійснюється, як правило, в окремому приміщенні, що 

забезпечує проведення спільних, індивідуальних переговорів, рівні умови для 

сторін. 

1.5.9. Медіація може проходити у форматі, як спільних зустрічей з 

обома Сторонами, так і окремих зустрічей з кожною Стороною. Кожній 

Стороні при цьому повинні бути забезпечені рівні можливості участі у 

процедурі медіації для вирішення публічно-правового спору. 

1.5.10. У ході проведення процедури медіації для вирішення публічно-

правового спору кожна зі Сторін має право пропонувати свої варіанти 

врегулювання спору. 

1.5.11. При цьому пропозиції Сторін не можуть порушувати чинне 

законодавство України, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб. 

1.5.12. Суб’єкт владних повноважень зобов’язаний діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

1.5.13. Перевищення/зловживання суб’єктом владних повноважень 

дискреційних повноважень/адміністративного розсуду тягне визнання 

недійсним договору за результатом медіації. 

1.5.14. Неявка Сторін (представників сторін) для проведення 

переговорів без попереднього повідомлення Медіатора може бути підставою 

для ініціювання Медіатором припинення медіації. 

1.5.15. Медіація проводиться українською або за домовленістю сторін 

іншою мовами. Сторона, яка представила документи на не державній мові 

або бере участь в проведенні медіації з використанням не державної мови, 

забезпечує необхідний переклад і самостійно, якщо Сторонами не узгоджене 

інше, несе витрати, пов'язані з перекладом. 

ІІ. Стадія медіаційних перемовин: 

1. Відкриття медіації: 

1.1. Медіатор в призначений день, час відкриває медіацію, 

представляється і пропонує представитися особам, які беруть участь у 

медіації, з’ясовує їх повноваження та з’ясовує наявність обставин, що 

перешкоджають проведенню медіації. 

1.2.Медіатор роз’яснює переваги врегулювання спору примиренням 

сторін, завдання, цілі медіації, свою роль у ній, права і обов'язки сторін, 

правові наслідки досягнення медіаційної угоди. 
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1.3.Медіатор пропонує узгодити порядок ведення переговорів і їх 

тривалість, правила поведінки сторін на переговорах, з'ясовує необхідність 

участі в проведенні медіації інших осіб. 

2. Викладення сторонами своїх позицій: 

2.1.Сторонам надається змога інтерпретувати своє бачення причин 

виникнення публічно-правового спору, шляхи його розв'язання і бажаний 

результат переговорів. 

3. Дискусія:  

3.1.У ході переговорів учасники спору і медіатор визначають найбільш 

суттєві проблеми, що виникли між сторонами в їх відносинах, що викликали 

наявність публічно-правового спору. 

3.2. Сторони повинні визначити інформацію, яка буде необхідна для 

більш повного розуміння проблеми з метою її вирішення; умови сторін; 

обставини, які сприяють вирішенню публічно-правового спору; при 

необхідності підготовка конкретних даних; шляхи вирішення публічно-

правового спору між сторонами. 

4. Визначення порядку денного: 

4.1. Сторони визначають і формулюють коло спірних питань, які 

потребують розгляду та обговорення, висловлюють свою думку і позицію з 

приводу спірної ситуації, яка виникла, виділяють основні питання, вирішення 

яких є найбільш важливим для них. 

5. Кокус: 

5.1. При необхідності медіатор вирішує питання про доцільність 

оголошення перерви в переговорах і проведення кокуса зі сторонами. 

5.2. Кокус – це індивідуальна бесіда медіатора з кожною із сторін. 

Кількість кокусів і час, витрачений на їх проведення, не обмежений часовими 

межами, але повинний бути однаковим для обох сторін, відповідно до 

принципу рівноправності сторін. 

5.3. Медіатор готує сторони до подальших конструктивних переговорів 

і до безпосередньої їх взаємодії. 

5.4. Кокус медіатор може проводити за власною ініціативою або 

клопотанням сторін (сторони) на будь-якій стадії. 

6. Пошук варіантів (альтернатив) вирішення публічно-правого 

спору: 

6.1. Сторони виробляють і обговорюють варіанти пропозицій щодо 

врегулювання спору. 

6.2. Медіатор направляє сторони на вироблення різних варіантів 

врегулювання спору. 

7. Оцінювання та вибір рішень публічно-правового спору: 

7.1. Сторонами спільно з медіатором аналізуються і оцінюються 

запропоновані варіанти і способи вирішення публічно-правового спору з 

точки зору їх відповідності спеціальним критеріям: 

7.1.1. Відповідності чинному законодавству України;  
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7.1.2. Обмеженості межами повноважень суб’єкта владних 

повноважень; 

7.1.3.Не породжувати порушення прав та законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб; 

7.1.4. Взаємоприйнятності; 

7.1.5. Виконуваності. 

ІІІ. Стадія виконання медіаційної угоди: 

1. Підготовка медіаційної угоди: 

1.1. Медіаційна угода як результат вирішення публічно-правового 

спору – це викладені у письмовій формі досягнуті домовленості сторін щодо 

ліквідації публічно-правого спору. 

1.2. Медіаційна угода є правовим документом, який є підставою для 

виникнення, зміни чи припинення прав та обов’язків сторін спірних 

правовідносин, та у якому сторони можуть визначити характер своїх 

подальших взаємовідносин щодо предмету спору або ж домовитись про 

припинення таких відносин. 

1.3. Медіаційна угода, яка укладається за результатами вирішення 

публічно-правового спору поділяється на два види позасудову та досудову. 

1.4 Позасудова медіаційна угода, укладена за результатами 

вирішення публічно-правового спору: 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Положення Цивільного кодексу України про правочини мають 

субсидіарний характер, тобто підлягають застосуванню, якщо інше прямо не 

передбачене спеціальними нормами адміністративного законодавства. 

1.4.3. Медіаційну угоду, яка є результатом вирішення публічно-

правового спору, доречно розглядати як окремий вид договору, до складу 

якого можуть входити й інші види договору, а також різноманітні рішення 

(нормативно-правові акти чи правові акти індивідуальної дії), дії 

(бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

їхніх посадових чи службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 

владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг, 

які вчинені в межах їх компетенції та у відповідності до чинного 

законодавства. 

1.4.4. До змісту медіаційної угоди, яка є результатом вирішення 

публічно-правового спору слід обов’язково включати: відомості про сторони, 

медіатора, предмет спору, прийняті сторонами зобов’язання, спрямовані на 

врегулювання публічно-правого спору, способи й терміни їх виконання та 

наслідки їх невиконання або неналежного виконання,  а також зміст не 
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повинен суперечити законам України, інтересам держави і суспільства, його 

моральним засадам. 

1.4.5. Сторони також мають право укласти медіаційну угоду, в якій 

містяться елементи різних договорів (змішаний договір). Відсутність будь-

яких істотних умов, які повинний містити договір у складі медіаційної угоди, 

не дає підстав визнавати медіаційну угоду неукладеною, але може 

спричинити визнання недійсним окремої частини медіаційної угоди. 

1.4.6. Для медіаційної угоди, яка є результатом вирішення публічно-

правового спору обов’язковою є її письмова форма. 

1.4.7. Медіаційна угода підписується Сторонами та Медіатором  у 

вигляді єдиного документа в декількох примірниках (для кожної зі сторін, а в 

разі потреби - для суду, медіатора і т.д.). 

1.4.8. Медіатором підписується лише загальна медіаційна угода, а 

угоди (договори), які будуть входити до неї як складові частини, слід 

підписувати безпосередньо Сторонами цих угод, за правилами, які 

висуваються до них. 

1.4.9. Медіаційній угоді, яка є результатом вирішення публічно-

правового спору, бажано мати такі реквізити: 1) назва виду документу  

«медіаційна угода»; 2) дата документа; 3) місце складання; 4) прізвище, ім’я, 

по батькові (найменування) кожної сторони; 5) прізвище, ім’я, по батькові 

медіатора (медіаторів); 6) прізвище, ім’я, по батькові запрошених експертів, 

третіх осіб (при наявності таких); 7) текст документа; 8) відмітка про 

наявність додатків; 9) указівка на кількість сторінок; 10) указівка на кількість 

примірників; 11) відмітка про конфіденційність (при необхідності); 12) 

підписи кожної сторони з розшифровкою;14) відбитки печаток (при 

необхідності. 

1.5.  Досудова медіаційна угода, укладена за результатами 

вирішення публічно-правового спору: 

1.5.1. Медіаційна угода в адміністративному судочинстві може бути 

укладена як суді першої інстанції, так і на стадії апеляційного та касаційного 

оскарження, а також у процесі виконання. 

1.5.2. До медіаційної угоди, яка досягається у межах судового розгляду 

справи, доцільно застосовувати, окрім положень Цивільного кодексу України 

про правочини, правила процесуального оформлення домовленостей 

відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України. 

1.5.3. Медіаційна угода може містити умови примирення, які виходять 

за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи 

охоронюваних законом інтересів третіх осіб. А також умови примирення не 

повинні суперечити закону або виходити за межі компетенції суб’єкта 

владних повноважень. 

1.5.4. Будь-які (з урахування законодавчих обмежень) умови 

медіаційної угоди, яка укладена за результатами вирішення публічно-правого 

спору, можуть бути підставою та передумовою укладання сторонами мирової 
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угоди (угоди про примирення) або/також відмови чи визнання (повного чи 

часткового) позову на будь-якій стадії судового процесу. 

1.5.5. Сторони процедури досудової медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору, за результатами проведення якої була укладена 

медіаційна угода, користуючись своїм диспозитивним правом  

розпорядження своїми вимогами на свій розсуд (уже як учасника (сторони) 

судової справи), мають право подати до адміністративного суду на 

затвердження медіаційну угоду з умовами, які можуть як співпадати так і 

виходити за межі предмету спору. 

1.5.6. Після того як медіаційна угода була укладена за результатами 

проведення процедури судової медіації як способу вирішення публічно-

правового спору, Сторони подають клопотання до суду про поновлення 

провадження у справі. 

1.5.7. Умови примирення Сторони викладають у заяві про примирення 

сторін, яка може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного 

сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови 

примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення. 

1.5.8. Використовуючи диспозитивне право сторони судової справи у 

своїй медіаційній угоді можуть не тільки шляхом взаємних поступок прийти 

до угоди про примирення, яка передбачена адміністративним судочинством, 

а й домовитись про ліквідацію публічно-правового спору шляхом відмови 

позивача від позову, або визнання позову відповідачем. При тому, що 

примирення, визнання чи відмова може бути як повним, так і частковим. 

1.5.9. Указані дії зазначаються в заяві по суті справи або в окремій 

письмовій заяві. З поданням медіаційної угоди, яка містить умови про 

визнання чи відмову від позову, слід подавати окрему заяву (заяву про 

відмову чи визнання адміністративного позову). Інші умови медіаційної 

угоди вирішуються на розсуд адміністративного суду. 

1.5.10. З урахуванням змісту медіаційної угоди, яку сторони надали до 

суду та вимоги щодо предмета спору, які зазначені у позовній заяві, суд може 

прийняти: 1) ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку з 

затвердженням угоди про примирення; 2) ухвалу про відмову в затвердженні 

угоди про примирення та про продовження судового розгляду справи; 3) 

ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку із прийняттям відмови 

від позову; 4) ухвалу про закриття провадження у справі щодо частини 

позовних вимог; 5) рішення про задоволення позову повністю або у 

відповідній частині вимог. 

1.5.11. Для того щоб суд ухвалив рішення щодо медіаційної угоди, яка 

є результатом вирішення публічно-правового спору, проведеної у рамках 

досудової медіації, її умови, окрім відповідності всім вимогам, які 

висуваються до умов медіаційної угоди, укладеної у позасудовому порядку, 

повинні відповідати наступним вимогам: 1) не порушувати прав чи 

охоронюваних законом інтересів 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. 
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190 КАС України); 3) не виходити за межі компетенції суб’єкта владних 

повноважень (ч. 1 ст. 190 КАС України); 4) бути виконуваними (п. 1 ч. 6 ст. 

190 КАС України); 5)  ні одну із сторін не може 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 з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під 

час виконання; 6) укладення неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші 

відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись 

волевиявленням сторін (ч. 4, 7 п. 3.19); 7) відповідати цілям та завданням, на 

які направлена процедура примирення, висловлювати очевидну визначеність 

у відносинах відносно предмету спору. 

1.5.12. Окрім реквізитів позасудової медіаційної угоди, у медіаційній 

угоді, яка є результатом досудової медіації як способу вирішення публічно-

правового спору, повинні зазначатися сторони, предмет і підстави 

адміністративного позову, номер провадження. 

2. Виконання медіаційної угоди: 

див. п. 4 дійсних Правил медіації. 

3. Вихід із медіації: 

3.1. У разі необхідності розроблюються контрольні правила, якими 

сторони будуть керуватися при виконанні медіаційної угоди, так і в 

подальших взаєминах один з одним. 

3.2. Створення розуміння у сторін, що вони будуть робити в 

подальшому, після закінчення медіації. 

3.3. Отримання медіатором «зворотного зв'язку» про результати 

роботи. 

3. ЗАВЕРШЕННЯ МЕДІАЦІЇ 

 

3.1. Процедура медіації як спосіб вирішення публічно-правового спору 

припиняється у зв'язку з наступними обставинами: 

3.1.1. Підписання сторонами медіації медіаційної угоди за 

результатами медіації; 

3.1.2. Укладання угоди сторін про припинення процедури медіації 

(складання медіатором звіту про проведення медіації), якщо медіаційну 

угоду не укладено; 

3.1.3. Заява медіатора після консультацій зі сторонами про те, що 

подальші зусилля на досягнення згоди в межах процедури медіації більше 

себе не виправдовують, або про неможливість залучення третіх осіб, якщо 

спір стосується прав та законних інтересів цих осіб;  

3.1.4. Заява сторін або однієї із сторін, адресованої медіатору, про 

припинення медіації;  

3.1.5. У разі смерті однієї зі сторін, яка є фізичною особою, або 

ліквідації однієї із сторін, яка є юридичною особою;  

3.1.6. Сплив строку проведення медіації. 
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4. ВИКОНАННЯ МЕДІАЦІЙНОЇ УГОДИ, УКЛАДЕНОЇ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ 

 

4.1. Механізм виконання медіаційної угоди, укладеної у рамках 

позасудової медіації зводиться до того, що медіаційна угода – це один із 

видів договору, а отже у випадку його не виконання однією із Сторін, 

застосовуються механізми оскарження договору, який передбачений 

Цивільним кодексом України. 

4.2. Виконання медіаційної угоди, укладеної у рамках досудової 

медіації проводиться шляхом затвердження ухвалою умов примирення, які 

виконуються сторонами в порядку і строки, які нею визначені. Вона є 

виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого 

документа, встановленим законом. У разі невиконання ухвали суду про 

затвердження умов примирення, вона може бути подана для її примусового 

виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових 

рішень. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ТА МЕДІАТОРА 

 

5.1.Сторони мають право:  

5.1.1. за взаємною згодою обирати медіатора (медіаторів); 

5.1.2. відмовитися від медіатора; 

5.1.3. в будь-який момент медіації відмовитися від участі в ній; 

5.1.4. брати участь у проведенні медіації особисто або через 

представників, повноваження яких ґрунтуються на довіреності, оформленої в 

установленому законом порядку;  

5.1.5. користуватися допомогою перекладача, фахівця, консультанта з 

правових або інших питань;  

5.1.6. при невиконанні чи неналежному виконанні медіаційної угоди 

звернутися до суду у встановленому законодавством порядку. 

5.2. Сторони зобов’язані: 

5.2.1. дотримуватися вимог чинного законодавства та угоди про 

проведення медіації; 

5.2.2. виконувати медіаційну угоду в порядку і в строки, передбачені 

цією угодою. 

5.3. Медіатор має право:  

5.3.1. отримувати інформацію про конфлікт, до допомоги у вирішенні 

якого він запрошений, від сторін конфлікту, державних органів, посадових 

осіб в обсязі, передбаченому законодавством України;  

5.3.2. самостійно визначати методику підготовки та проведення 

медіації за умов дотримання законодавства про медіацію та професійних 

етичних стандартів діяльності медіатора;  
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5.3.3. проводити зустрічі індивідуально з кожною зі сторін медіації або 

з кількома, або усіма сторонами медіації одночасно в умовах, що 

забезпечують дотримання конфіденційності; 

5.3.4. відмовитися від проведення медіації з етичних або особистих 

міркувань, а також у разі конфлікту інтересів з іншими учасниками медіації;  

5.3.5. надавати послуги на оплатній та безоплатній основі; 

на оплату своїх послуг та на відшкодування витрат, здійснених з метою 

підготовки та проведення медіації, у розмірі та формі, передбаченій угодою 

про проведення медіації. 

5.4. Медіатор зобов’язаний:  

5.4.1. дотримуватися вимог чинного законодавства про медіацію, 

професійних етичних стандартів діяльності медіатора, правил 

конфіденційності; 

5.4.2. перевірити повноваження представників та/або законних 

представників сторін медіації; 

5.4.3. повідомити сторони медіації про конфлікт інтересів або інші 

обставини, що унеможливлюють його участь у медіації; 

5.4.4. проінформувати сторони про порядок проведення та правові 

наслідки медіації та надати роз’яснення щодо процедури медіації; 

5.4.5. забезпечити відповідність медіаційної угоди вимогам правових та 

етичних норм; 

5.4.5. відмовитися від медіації у разі протиправної поведінки однієї із 

сторін медіації, представника та/або законного представника сторони 

медіації; 

5.4.6. письмово повідомити про припинення медіації орган, у 

провадженні якого перебуває справа, що була передана на медіацію. 

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

 

6.1. Інформація щодо підготовки та проведення медіації є 

конфіденційною, якщо сторони не домовилися про інше. 

6.2. Медіатор не має права розголошувати інформацію щодо медіації 

без письмової згоди сторін. 

6.3. Сторона медіації не має права розголошувати інформацію щодо 

медіації без письмової згоди іншої сторони. 

6.4. Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі, в якій він 

брав участь. 

6.5. У разі відмови від медіації та передачі конфлікту (спору) до суду 

особи під час судового розгляду, незалежно від того, пов’язаний такий 

розгляд із конфліктом (спором), що був предметом медіації, чи ні, не вправі 

посилатися на інформацію, що стала їм відома під час проведення медіації 

без письмової згоди сторін медіації. 

6.6. До інформації, що стала відома під час проведення медіації 

зокрема належить інформація про:  
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6.6.1. пропозиції однієї зі сторін щодо застосування медіації та щодо 

готовності до участі в її проведенні;  

6.6.2. пропозиції, висловлені однією зі сторін щодо можливості 

врегулювання конфлікту (спору) шляхом медіації;  

6.6.3. заяви, зроблені будь-якою зі сторін під час проведення медіації. 

6.7. Правило конфіденційності не поширюється на звіт про проведення 

медіації, якщо він долучається до матеріалів справи, яка перебуває у 

провадженні органу, що запропонував проведення медіації. 

6.8. Організації, які забезпечують проведення медіації, можуть 

зберігати та використовувати відомості щодо проведених ними медіацій з 

метою узагальнення статистики і практики для наукових та просвітницьких 

цілей за умови дотримання положень цього договору про конфіденційність. 

 

7. КРИТЕРІЇ МЕДІАБЕЛЬНОСТІ 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ 

 

7.1. Медіабельність публічно-правового спору – це сукупність 

властивостей спору при обов’язковій наявності яких, за взаємною згодою 

сторін є ймовірність його врегулювання за допомогою процедури медіації. 

7.2. Критеріями медіабельності публічно-правового спору є:  

7.2.1. Легітимність – відсутність прямої заборони на проведення 

медіації.  

7.2.2. Законність – усі права та обов’язки, а також дії (бездіяльність), 

які можуть лягти в основу медіаційної угоди як результату вирішення 

публічно-правового спору, повинні відповідати Конституції та законам 

України, а також міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких 

надала Верховна Рада України.  

7.2.3. Спеціальна правосуб’єктність – здатність бути учасником 

правовідносин щодо використання медіації як способу вирішення публічно-

правового спору, тобто наявність у особи, яка виявила бажання приймати 

участь у медіації, повноважень на прийняття рішень по суті спору, а також на 

саме звернення. 

7.2.4. Наявність дискреційних повноважень (адміністративного 

розсуду) у суб’єкта владних повноважень. 

7.2.5. Компетенційні рамки– варіанти вирішення публічно-правового 

спору повинні знаходитися у межах компетенції суб’єкта владних  

повноважень, а межі його дискреційних повноважень (адміністративного 

розсуду) повинні відповідати тим цілями, задля досягнення яких йому вони 

були надані - утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

7.2.6. Спір не зачіпає інтереси осіб, які не беруть участь у медіації. 

Процедура медіації орієнтована на досягнення сторонами реальних 

домовленостей і рішень, які виконуються. Тому, для урегулювання 

розбіжностей усі суб’єкти спірних правовідносин повинні брати участь в 

медіації. Відповідно, якщо в спірній ситуації суб’єктний склад не може бути 
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з точністю визначений, а публічно-правовий спір зачіпає або очевидно може 

зашкодити правам і законним інтересам третіх осіб, які не беруть участі в 

медіації, такий спір не може бути предметом процедури медіації. 

Другою складовою цього критерію виступає те, що договір за 

результатами медіації не повинен містити положень, які суперечать 

інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. 

7.2.7. Перспектива оформлення результатів медіації згідно норм 

матеріального та процесуального права (так званий критерій дієвості 

(виконуваності) медіаційної угоди). 

7.2.8. Добровільність – наявність вільного волевиявлення. 

 

8. ОПЛАТА ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ 

ЯК СПОСОБУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ 

 

8.1. Порядок оплати, в тому числі розподіл витрат між Сторонами, а 

також терміни оплати послуг обговорюється Сторонами в угоді про 

проведення процедури медіації. 

8.2. Витрати, які несе будь-яка зі Сторін в процесі участі в здійсненні 

процедури медіації, покладаються на цю Сторону, якщо Сторони не 

домовилися про інше. 

8.3. Діяльність з проведення процедури медіації як способу вирішення 

публічно-правового спору може здійснюється медіатором на безкоштовній 

основі, на комерційній основі так і за рахунок донорського фінансування. 

8.4. У разі заключення медіаційної угоди до початку розгляду справи 

по суті, на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, 

умови якої містять примирення, відмову позивача від позову, визнання 

позову відповідачем, суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, 

встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу 

п’ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, 

апеляційної чи касаційної скарг. 
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Додаток  Г 

Проект  

пропозиції про створення 

Глави 4 «Процедури примерення сторін» 

 Кодексу адміністративного судочинства України 

 від 6 липня 2005 року № 2747-IV 

 

До Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 

37, ст. 446), поточна редакція – Редакція від 4 листопада 2018 року, підстава 

– 2851-VIII  внести зміни:  

1) замість глави 4 «Врегулювання спору за участі судді» та глави 5 

«Відмова позивача від позову. Примирення сторін» створити главу 4 

«Процедури примирення сторін», до складу якої входять три параграфи:  

§ 1. «Примирення сторін» 

§ 2. «Медіація» 

§ 3. «Врегулювання спору за участі судді» 

 2) глава 5 найменувати «Відмова від позову та визнання позову», до 

складу якої входить дві статті: 

Стаття 195. «Відмова позивача від позову» 

Стаття 196. «Визнання відповідачем позову». 

 

главу 4  викласти у такій редакції: 

 

Глава 4. Процедури примирення сторін 

Стаття 184 Загальні положення процедури примирення сторін 

1. Суддя має право звертати увагу сторін на можливість проведення 

процедур примирення сторін на всіх стадіях судового розгляду справи. 

2. Сторони можуть врегулювати спір у повному обсязі взаємних вимог 

або в їх частині, уклавши заяву про примирення, медіаційну угоду або угоду 



 269 

про врегулювання спору за участі судді або використовуючи інші способи в 

порядку, встановленому цим Кодексом. 

 

§ 1. Примирення сторін 

 Стаття 185 Примирення сторін  

1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі 

взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та 

обов’язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за 

межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи 

охоронюваних законом інтересів третіх осіб. 

2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, 

необхідний їм для примирення. 

3. Умови примирення сторони викладають у заяві про примирення 

сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного 

документу, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви 

однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з 

умовами примирення. 

4. До ухвалення судового рішення у зв’язку з примиренням сторін суд 

роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені 

представники сторін у праві вчинити відповідні дії. 

5. Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. 

Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією ж ухвалою одночасно 

закриває провадження у справі. 

6. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов 

примирення і продовжує судовий розгляд, якщо: 

1) умови примирення суперечать закону чи порушують права чи 

охоронювані законом інтереси інших осіб, або є невиконуваними; або 

2) одну із сторін примирення представляє її законний представник, дії 

якого суперечать інтересам особи, яку він представляє. 

Стаття 186. Виконання умов примирення 
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1. Ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в 

порядку і строки, які нею визначені. 

2. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим 

документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, 

встановленим законом. 

3. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення, 

вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, 

визначеному законодавством для виконання судових рішень. 

§ 2. Медіація 

Стаття 187. Врегулювання спору в порядку медіації 

1. Сторони можуть врегулювати спір за допомогою процедури медіації 

на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття 

провадження в адміністративній справі. 

2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, 

необхідний їм для проведення процедури медіації. 

3. Домовленості, досягнуті сторонами за результатами успішно 

проведеної процедури медіації викладаються у медіаційній угоді. Медіаційна 

угода має письмову форму та підписується сторонами і медіатором. 

4. Умови медіаційної угоди укладаються у межах компетенції суб’єкта 

владних повноважень,однак можуть виходити за межі предмета спору, якщо 

такі умови не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх 

осіб. 

Стаття 189. Виконання медіаційної угоди 

1. Суддя, у провадженні якого знаходиться справа, перевіряє зміст 

медіаційної угоди та виносить ухвалу про її затвердження і закриття 

провадження у справі. 

2. Умови медіаційної угоди повинні відповідати: 

1)  вимогам чинного законодавства України; 

 2) п. 5, ч. 2 ст. 45,  ч. 1, ч. 6 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 4, 5 ст. 195, ч. 4, 5 ст. 

196 цього Кодексу; 
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3) цілям та завданням, на які направлена процедура медіації, 

висловлювати очевидну визначеність у відносинах відносно предмету спору; 

4) умови мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не 

виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання; 

5) укладення неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини 

однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням 

сторін. 

3. Якщо сторони не дійшли згоди за результатами проведення медіації 

або умови медіаційної угоди судом не затверджені, розгляд справи 

проводиться в загальному порядку. 

4. Виконання медіаційної угоди проводиться за правилами виконання 

ухвали про затвердження умов примирення, встановленими статтею 186 

цього Кодексу. 

 

§ 3. Врегулювання спору за участі судді 

Залишається без змін 

 

глава 5 викласти у такій редакції:  

 

Глава 5 Відмова від позову та визнання позову 

Стаття 195. Відмова позивача від позову 

1. Позивач може відмовитися від позову на будь-якій стадії 

провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій 

письмовій заяві. 

2. До ухвалення судового рішення у зв’язку з відмовою позивача від 

позову суд роз’яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, 

перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у 

повноваженнях на їх вчинення. 
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3. Про прийняття відмови від позову суд постановляє ухвалу, якою 

закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача від позову 

суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо частини 

позовних вимог. 

4. Суд не приймає відмови від позову продовжує розгляд 

адміністративної справи, якщо ці дії позивача суперечать закону чи 

порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси. 

5. Суд не приймає відмову позивача від позову, в якій особу 

представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам 

особи, яку він представляє. 

Стаття 196. Визнання відповідачем позову 

1. Відповідач може визнати позов на будь-якій стадії провадження у 

справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій 

заяві. 

2. До ухвалення судового рішення у зв’язку з визнанням позову 

відповідачем суд роз’яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних 

дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у 

повноваженнях на їх вчинення. 

3. У разі визнання позову відповідачем повністю або частково суд, за 

наявності для того законних підстав, ухвалює рішення про задоволення 

позову повністю або у відповідній частині вимог. 

4. Суд не приймає визнання позову і продовжує розгляд 

адміністративної справи, якщо ці дії відповідача суперечать закону чи 

порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси. 

5. Суд не приймає визнання позову відповідачем у справі, в якій особу 

представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам 

особи, яку він представляє. 
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Додаток Д 

Акт впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність Марківського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України у Луганській області від 17 вересня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 274 

 

 

 

 



 275 

 

Акт впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність Марківської ДПІ Старобільського управління ГУ ДФС у 

Луганській області від 10 жовтня 2018 року 
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Акт впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність ПрАТ «Бондрівське» від 05 листопада 2018 року 
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Акт впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність Управління агропромислового розвитку Марківської 

районної державної адміністрації Луганської області від 11грудня 2018 

року 
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Акт впровадження результатів дослідження в освітній процес 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 14 

грудня 2018 року 
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