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Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Сумський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289
Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380542334058
E-mail: kanc@sumdu.edu.ua
WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Сумський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна
Телефон: 380542334058
E-mail: kanc@sumdu.edu.ua
WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні при вирішенні адміністративно-правових, цивільних, трудових,
господарських, фінансових і податкових спорів та захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням позитивної
практики країн членів Європейського союзу

Назва роботи (англ)
Modern problems of mediation and judicial proceedings in Ukraine in resolving administrative-legal, civil, labour, economic,
financial and tax disputes and protecting intellectual property rights, taking into account the positive practice of the European
Union's member states

Мета роботи (укр)
Дослідження інституту медіації як ефективного методу досудового врегулювання спорів та його впровадження у
правовому житті сучасного суспільства, є дуже актуальним в умовах сьогодення, оскільки звичні способи вирішення
правових конфліктів не завжди є ефективними, в результаті чого, як правило, залишаються незадоволеними інтереси та
потреби однієї, а то й обох сторін конфлікту. З іншого боку, усталена традиція звернення до державних органів з приводу
кожного конфлікту призвела до перевантаження судів та адміністративних органів. Доброю альтернативою покращення
доступу до правосуддя та зменшення навантаження на суди є застосування інших способів вирішення спорів, зокрема,
медіації при вирішенні адміністративних, цивільних, трудових, господарських, фінансових правовідносин (податкових
спорів) та захисту прав інтелектуальної власності. Регламентація процедури медіації, визначення прав та обов’язків її
учасників, правила оформлення домовленостей сторін є основою для досягнення цілей медіації та забезпечення балансу
між інститутом медіації та правовою системою країни

Мета роботи (англ)
The study of the institution of mediation as an effective method of pre-trial settlement of disputes and its implementation in the
legal life of modern society is very relevant. It was due to today's conditions when the usual methods of resolving legal conflicts
are not always effective, as a result of which, as a rule, the interests and needs of one party remain unsatisfied. And even both
sides of the conflict. On the other hand, the established tradition of turning to state authorities for every conflict has led to an
overload of courts and administrative bodies. A good alternative to improving access to justice and reducing the burden on
courts is the use of other dispute resolution methods, in particular, mediation in resolving administrative, civil, labour,
economic, financial, legal relations (tax disputes) and protection of intellectual property rights. Regulation of the mediation
procedure, determination of the rights and obligations of its participants, and rules for drafting the parties' agreements are the
basis for achieving the goals of mediation and ensuring a balance between the institution of conciliation and the country's legal
system
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження інституту медіації як ефективного
методу досудового врегулювання спорів та його впровадження у правовому житті сучасного суспільства)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, правові обґрунтування, наукові публікації
Галузь застосування: адміністративне право, цивільне право, трудове право, господарське право, фінансове і податкове
право, захист прав інтелектуальної власності

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні при вирішенні
адміністративно-правових, цивільних, трудових, господарських,
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Остаточний звіт

фінансових і податкових спорів та захисту прав інтелектуальної
власності з урахуванням позитивної практики країн членів
Європейського союзу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 15.81.57
Індекс УДК: , 159.9:34.01

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Карпуша Василь Данилович (к. ф.-м. н., доц.)
Керівники роботи:
Кобзєва Тетяна Анатоліївна (д. ю. н., доц., професор)

Відповідальний за подання документів: Сорокоумова О.П. (Тел.: +38 (054) 268-44-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

