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спеціально уповноважених осіб з публічних закупівель з користування єдиною 
електронною системою управління контрактами та створення мережі 
консалтингових компаній, які будуть представляти та складати тендерну 
документацію для українських виробників.

Також, варто відзначити, що оновлення на національному рівні та 
деталізація антимонопольного законодавства у сфері публічних закупівель та 
чітка регламентація антидемпінгових програм, необхідна для сприяння 
конкуренції в державі, яка в перспективі зробить Україну 
конкурентоспроможною на міжнародному закупівельному ринку.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ 
ШЛЯХОМ МЕДІАЦІЇ

Вважається, що кількість населення України становить близько 45 млн., а 
суди розглядають щорічно 4-5 млн. справ (в окремі роки й більше, наприклад, у 
2011 р. – близько 8 млн). Для порівняння: в США, де кількість населення 
становить 310 млн., суди розглядають близько 3 млн. справ. У Німеччині 
однією з найбільших проблем судочинства вважається надмірне 
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перевантаження судової системи, яке становить 55 справ і матеріалів на суддю. 
В Україні ж навантаження значно більше – близько 70, а у 2011 р. цей показник 
становив 140 справ. Ключовою причиною такого стану речей в Україні є 
відсутність альтернативних, позасудових механізмів вирішення правових 
конфліктів. Рекомендації європейських інституцій одноголосно закликають 
держави, які є членами Ради Європи не збільшувати, а зменшувати суддівське 
навантаження. Зокрема, у 1986 р. в Рекомендації № R (86) 12 державам-членам 
Ради Європи щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого 
навантаження в судах Комітет Міністрів Ради Європи зазначив, що необхідно 
обмежувати кількість виконуваних суддями завдань, які не мають відношення 
до судівництва, а також скорочувати будь-яке надмірне робоче навантаження 
на суди задля покращення якості відправлення правосуддя. Подібні положення 
закладені й у низці інших рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, а 
саме: № R (81) 7 щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя; № R (99) 
19 щодо медіації в кримінальних справах; № Rec (2001) 9 щодо альтернатив 
судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами –
приватними особами; № Rec (2002) 10 щодо медіації в цивільних справах [1].

Отже, з метою розвантаження судів України від незначних цивільних 
справ нагальною потребою є прийняття Закону України «Про медіацію» та 
внесення відповідних змін та доповнень до інших нормативно-правових актів, 
зокрема, ЦПК України.

У Законі України «Про медіацію» пропонуємо надати наступні 
визначення понять медіації та медіатора: 1) медіація – позасудове 
врегулювання спору за участю нейтральної сторони – медіатора, який шляхом 
ведення перемовин зі сторонами спору досягає прийняття цими сторонами 
взаємовигідного для них рішення; 2) медіатором є фізична особа, яка внесена 
до Єдиного реєстру медіаторів України, держателем якого є Міністерство 
юстиції України, або до реєстру медіаторів країни – члена Європейського 
Союзу.

Крім того, пропонуємо визначити у Законі наступні положення: 1) 
здійснювати процес медіації в Україні мають право особи, внесені до Єдиного 
реєстру медіаторів України або до реєстру медіаторів країни – члена 
Європейського Союзу; 2) угода за результатами медіації укладається у 
письмовій формі, підписується сторонами та медіатором, скріплюється 
печаткою медіатора та вноситься до Єдиного реєстру угод за результатами 
медіації, держателем якого є Міністерство юстиції України. Кожна угода має 
окремий порядковий номер згідно реєстру. Номер, під яким угода 
зареєстрована, зазначається на бланку цієї угоди, що видається  медіатором. 
Угода за результатами медіації, проведеної медіатором країни – члена 
Європейського Союзу, вноситься до Єдиного реєстру угод за результатами 
медіації медіатором України на підставі домовленості. 3) угода за результатами 
медіації є обов’язковою для виконання сторонами у визначені ним строки. У 
разі невиконання стороною взятих на себе зобов’язань їх виконання 
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провадиться в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче
провадження».

У ЦПК України пропонуємо визначити цивільні справи, проведення 
медіації по яких встановити обов’язковим.
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ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА З ПРАВОМ ЄС В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Підписання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 
Європейськими співтовариствами та їх державами-членами започаткувало 
новий етап розвитку законодавчого регулювання в багатьох сферах вітчизняної 
економіки. Одним із основних напрямків є вдосконалення законодавства в 
сфері корпоративних відносин, регулювання діяльності акціонерних товариств, 
а також регулювання ринку цінних паперів, що ними емітуються. 
Вдосконалення вітчизняного законодавства передбачає одночасну уніфікацію 
окремих положень законодавства ЄС з метою наближення системи державного 
регулювання України до вимог ЄС, а також з метою підготовки акціонерних 
товариств-резидентів України для входження та функціонування на ринку ЄС. 
Останній розглядається як сукупність перспектив та можливостей для 
активізації господарської діяльності вітчизняних АТ, зокрема в сфері залучення 
інвестицій та капіталу.  Однак сучасний стан імплементації положень Угоди та 
наближення двох правових систем є недостатнім для повноцінної реалізації 
потенціалу ринків ЄС для вітчизняних акціонерних компаній, оскільки 
стандарти діяльності останніх потребують подальшого вдосконалення на 
законодавчому рівні.

Саме тому, проблематика уніфікації вітчизняного та європейського 
законодавства є однією із основних в дослідженнях багатьох вітчизняних 


