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PEDAGOGY
THE CONCEPT OF TEACHING CAREER PROFESSIONALIZATION IN THE CONTEXT OF
LIFELONG LEARNING
Afanas A.
Doctor of Pedagogy, Associate Professor, coordinating scientific researcher in the Professional Training
Management Sector, Institute of Educational Sciences
Chisinau, Republic of Moldova
Abstract
The article reflects the authors' views regarding the concept of teacher career professionalization, the model
of professionalization, the areas of professional competence and of the teacher’s profile, based on various scientific
research projects focused on the lifelong learning concept. The presentation of the key dimensions of modern
scientific trends emphasizes the continuous professional development of teachers. In this context, the effectiveness
of continuous professional training programs guarantees an appropriate balance between the educational theory
and practice, and reflects the collaboration of teachers with students, either in the classroom or remotely.
Keywords: professionalization, teaching career, professional path, lifelong learning, professional competence, teacher.
Introduction
The current research presents the epistemic landmarks of the concept of teaching career professionalization through continuous professional training / development, analyzed in the specialized literature. Using a
complex analysis of various research sources, the study
proposes a systematic analysis of the framework of educational policies, definitions and scientific theories in
the field of professionalization of teaching careers at international and national level. At the same time, there
are still a number of deficiencies that are found in strategic and policy documents, which will be addressed
only by continuing the process of modernizing the education system after implementing the Education Code.
In this context, we mention only some of these major
deficiencies [15, p.4-5]:
- the diminution of the teacher professional competencies negatively affects the quality of education
and does not contribute to the development of a society
and a knowledge-based economy;
- the system of monitoring, evaluation and assurance of quality of school results is not connected to the
curricular provisions on competence formation, and to
the rigors of the international evaluation programs;
- the continuous professional training programs
are partially centered on teachers’ real needs to develop
professional competencies necessary to ensure a quality
educational process (it is also mentioned in the National
Strategy for Development “Moldova 2030”);
- teachers do not make a sufficient contribution to
quality assurance in education as long as they do not
have the necessary skills to effectively implement the
developed policy documents (Standards of Teachers’
Professional Competence in General Education, Standards of Learning Efficiency, developed Competencebased School Curricula, 2018 - 2019 edition), etc.
Theoretical foundation
The issue of teaching career professionalization
has been analyzed by several researchers at the international and the national level: E. Păun, Şerbănescu, L.,
Bocoş, M. D., Ioja, I., R. Iucu, F. R. Mogonea, I.
Podlîsîi, M. Huncă, V. Chiş, N. Mitrofan, I. Al. Dumitru, T. Callo, Vl. Guţu, L. Pogolșa, N. Silistraru, V.

Andrițchi, L. Lefter, etc. Among the existing problems,
we mention the following: the insufficiency of theoretical-conceptual studies and works on teacher continuous professional training; low intrinsic teachers’ motivation for training / professional development and for
personal development, etc. This scientific research focuses on the following objectives: the concept analysis
in specialized literature, the analysis of pedagogical approaches as a foundation for teaching career professionalization; the substantiation of the competencebased theory of teacher continuous professional training; the establishment of the methodological tools for
teacher continuous professional training in the context
of educational changes.
In the context of the analyses of teacher’s profession dynamics, two critical aspects have been identified: firstly, the increase of the attractiveness of the professions from the other fields of activity (for example,
the IT-related professions), and secondly, the descrease
of the young people's perception about the teaching
profession status, especially due to the countless criticisms brought to the educational system and the minimum salary of the people involved in this system. The
problems concern the dissatisfaction towards the system of teachers’ professional development, the lack of
selection of those who intend to apply for teaching profession, the lack of professional support at the beginning of their careers, the abandonment of the system
only after a few years of activity; the issues that require
a reform from the perspective of teachers’ continuous
professional training. We are also witnessing many
challenges that teachers face (related to the teaching act
and its effectiveness, the growing demands of society
on the education effectiveness), which require significant changes in the teaching profession and draw attention to the activities of teachers’ continuous professional training.
Among the blockages that cause the insufficient
promotion and application of this concept there are:
• The insufficiency of theoretical-conceptual research and works on teachers’ continuous professional
training in the Republic of Moldova;
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• The low intrinsic motivation of teachers for professional and personal training/development, etc.
Research methodology
During the research, there were used several theoretical methods such as: scientific documentation, theoretical modeling, comparison, interpretation, analysis,
synthesis, generalization, abstractization; all of which
materialize in the scientific theses of this article. The
concept of teaching career professionalization is presented through the following components: teacher competence domains, the model of teaching career professionalization, the teacher’s competence profile.
The research methodology involves the method of
consulting national documents, the views of different
authors on the concept of professionalization of teaching career, the model of professionalization, areas of
professional competence and the teacher’s profile in
various scientific research. In this article we try to offer
some answers regarding the following questions:
„What does the professionalization of the teaching career mean?”, „What are the types of competencies specific to the professional training of a teacher?”, „What
are the benefits of continuous professional training of
teachers?” and so on.
In this context, the effectiveness of continuous
professional training programs guarantees an appropriate balance between educational theory and practice
and reflects the collaboration of teachers with students,
either in the classroom or at a distance. The concept of
professionalization is analyzed in the context of adult
education, with the emphasys on the teachers’ roles
conducted within the society challenges.
Scientific results
The concept of professionalization appears as a
concept and a model in Anglo-Saxon Sociology in the
80s of the 20th century, signifying a means of valorization and improvement of the teachers’ social position;
a symbol and a guarantee of quality; a way to modernize education; a way of pedagogical training, of offering the tools for scientific activity conducted with children. Thus, this concept argues the complexity of teaching profession, the specificity of the teacher
professional training and, at the same time, the existence of the problem of training the practical skills as
opposed to the academic training [7, p. 471].
As a component of Adult Education, the teacher’s
continuous professional training belongs to the formal
system of organizing activities, which aim to the teaching career professionalization; a concept much discussed and promoted in the education system. Teachers’ continuous professional training conducted in an
institution amplifies through the following aspects:
continuous professional training courses are addressed
to subjects delimited with the help of explicit criteria
(for example: teachers from the general education system, teachers from the disciplines of the same Curricular Area, etc.), the professional activity is based on
highly operational educational objectives (it delimits
very concretely, through certain steps, the directions of
activity); are psycho-pedagogically designed, so as to
ensure the development of clear professional competencies (teachers have a professional training in the
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field of Pedagogy and Psychology, know the age peculiarities of students, etc.); are made by certified specialists in the field; are well scheduled (take place according to an approved calendar at the institutional, local
and national level); and end with certification of teachers who have passed all tests during the continuous professional training courses. Analyzing the concept of
lifelong learning, we mention that it is a multidimensional concept, which involves three dimensions: horizontal (“spatial”), vertical (“temporal”), and transversal
(“actional”). The author L. Ciolan analyzes the three dimensions as follows: the horizontal dimension emphasizes the importance of learning processes in all aspects
of the teacher’s personal, professional and social life.
The vertical dimension refers to the presence and the
necessity of lifelong learning processes, regardless of
age; in our view, being a component of Adult Education. The actional dimension presents the diversification of the educational domain through various activities, its enrichment with integrated contents (in our research carried out within the teachers’ continuous
professional training), which emphasizes the formation
of key competencies specific to a knowledge-based society [3, p. 82].
The author R. Iucu describes a model of the professionalization of the teaching career [9], which presents several teacher’s hypostases: the concrete person,
the social actor, the technician, the encyclopedist, the
artisan practitioner, the reflexive practitioner. Thus, the
teacher needs a set of competencies that must be trained
either at the initial training level or the level of the continuous professional development. The researcher M.
Bocoş [16, p. 30] discusses the formation of a “flexible
personal and professional identity of current teachers,
which contributes to the improvement of educational
practices in the educational system. Also, the author
proposes a research professor’s competence profile;
which is a dimension / role much discussed at the international level. The teacher conducts various researches
by analyzing the specialized literature, daily preparing
for students’ classes, selects, adapts the information
transmitted to the students’ age peculiarities. Thus, the
role of the research professor comes to complete the
roles stated above by the author R. Iucu.
The model of teaching career professionalization
illustrates the diversity of teacher's roles, and emphasizes the role of pedagogical competencies for the
teacher’s professional identity. The model of professionalization traces the path from the novice teacher to
the experienced one, who scientifically justifies his/her
activity. It traces the transition from the teaching craft
(the result of predominantly intuitive and imitative assimilations) to the profession, as an actional, standardized model, which is based on criteria and indicators
specific to the formation and application of methodological, communication and relationship competencies,
along with the evaluation, psychosocial, technical and
entrepreneurial competencies, as Vl. Guţu states.
Researcher E. Păun emphasizes attitudes and values, focused on the competence-based approach model,
„structured in a professional model, and involves activities valued and socially ranked” [14, p. 146]. Thus, a
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guideline in the teachers’ continuous professional training represents the attitudes and values, formed on the
basis of the system of the teacher’s professional competencies.
The professionalization also involves the development of skills needed to practice the profession. For the
teacher’s continuous professional training institutions,
the application of the model of teaching career professionalization requires reshaping the training process
structure, by introducing the component of teachers’
professional counseling to develop and monitor their
own professionalization pathways; and by diversifying
the forms of organization of the continuous professional training through practical workshops. Moreover,
reconceptualizing the teleological perspective of continuous professional training into a praxiological one,
focused on introducing the competencies teachers develop during the training and the tools for measuring
their level of development which emphasizes the didactic transposition of content and the scientific explanation/argumentation of teaching is a must for reshaping the teacher training process structure [7, p. 472].
The author L. Lefter substantiated the theoretical landmarks and the specific psycho-pedagogical conditions
necessary to build a model of teachers’ initial professional training, which capitalizes on the social, psychological and pedagogical foundations from the studentcentered education paradigm perspective; the model
that can be developed and implemented in the continuous professional training context [10].
The European and global tendencies of the development of teachers’ continuous professional training
systems determine the perspectives of the continuous
training development at the national level. The modern
orientations in the development of the teachers’ continuous professional training systems are focused on the
following key-dimensions:
- The orientation to the standards of teacher’s
continuous professional training in order to ensure the
quality of continuous professional training;
- The transition from the systemic approach of
the continuous professional training process to the continuous professional training programs and projects;
- The orientation of the continuous professional
training systems towards pedagogical competence and
educational performance, the adoption of the learning
result-based approach;
- The development of teaching career through
evolutionary processes and through the model of scientific professionalization of teaching career; improving
the personal participation of teachers in the professional and personal development and the lifelong learning [7, p. 471].
M. Huncă notes the insufficiency of the theoretical
concepts and the methodological mechanisms of
teacher’s continuous training, related to the institutional and personal needs, and the realization of the reverse connection, as a factor of teachers’ professionalization [8]. Therefore, as the researcher Vladimir Guțu
mentions, “continuous training becomes a permanent
need of teachers, regardless of the professional field
and the level of training of each one, because it represents the path moving from the teacher who improvises
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and tries various models of teaching to the teacher who
knows and can argue his professional decisions in order
to obtain performance in education” [8, p. 3].
The continuous education aims to better adapt the
educational services to the challenges of today's school.
The dynamics of the society leads to the evolution of a
more active participation of teachers in training, taking
into account their particular needs and their professional experience. In addition, the new ways of continuous professional training have priority, among them
being: self-training, peer-training, participation in various products /pedagogical works; online/distance professional training, participation in the research-action
projects, use of the information and communication
technologies, etc.
Discussions
Researcher Vl. Guţu mentions a series of problems
regarding the teacher’s status in today's society. Among
these, we list the following [7, p. 442]:
- Changing the attitude towards the provided
educational services;
- The low level of professionalism of some pedagogues; the educational activity products being of a
low quality;
- The teaching profession has become a nonprestigious one;
- Lack of a preliminary evaluation of the pedagogical education candidates etc.
In the specialized literature, there are several definitions of the professional/pedagogical competence
concept. Researcher N. Mitrofan identifies the following pedagogical competencies:
- Heuristic competence, which relates to the
level of the intellectual development, of the critical and
creative thinking;
- Communication and empathic competence,
which relates to the students-teacher communication
relationship;
- Epistemic competence relates to the totality of
the possessed knowledge, the novelty and their consequence on students' behaviour;
- Teleological competence, which relates to the
ability to conceive the results of education in the form
of purpose, and of the informational, axiological and
pragmatic objectives;
- Instrumental and managerial competence, refers to knowing several foreign languages, and to using
several education methods and means necessary to
form students' behaviour;
- Operational competence refers to the ability of
using one or more applications;
- Decisional competence refers to choosing the
most effective action/actions in creating one student’s
behavioural performance;
- Evaluation competence relates to the correct
measurement of the educational student achievements
[according to 2, p. 182].
According to the researcher Vl. Guţu, the pedagogical competencies can be structured in the following
way: the general professional competencies; the competences in the field of the taught discipline and of the
particular Didactics; the teaching - learning - assess-
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ment competencies; the competencies regarding the development of students' personality; and the competencies of communication and relationship [7, p. 446].
The continuous professional training programs
must focus on the 21st century competencies, which are
associated with cognitive, intrapersonal and interpersonal development. Cognitive competencies associated
with critical thinking, analysis and problem solving are
usually considered the key indicators of success. At the
same time, in the 21st century, due to the changing social, economic and technological context, the interpersonal and intrapersonal competencies have become
very important. Employers increasingly appreciate
team and leadership competencies [4, p. 10]. A profile
of innovation competencies was also established in the
following areas: creativity, problem solving and continuous improvement (competencies, attitudes and behaviors needed to generate ideas); risk management and
risk-taking (competencies, attitudes and behaviors
needed to take risks and be entrepreneurial); building
relationship and communication (competencies, attitudes and behaviors needed to establish and maintain
the innovation relationships); the implementation of
ideas (competencies, attitudes and behaviors needed to
turn ideas into strategies, capabilities, products, processes and services) [4, pp. 10-11].
Teacher training is a determining factor of the educational success and of the evolution in the society.
All studies show that the student's progress depends
significantly on the skills the teachers have. The most
effective continuous education programs are focused
on an appropriate balance between professional theory
and practice, and reflect the collaboration between
teachers in the educational process.
Another researcher Ion Al. Dumitru considers that
an important aspect in the continuous professional
training represents the didactic professionalization,
which supposes matching to several standards, norms
to be fulfilled by the teacher in order to succeed in the
professional activity. Thus, within the scientific analysis, we selected the most relevant types of teacher's activity standards:
• Institutional standards, referring to the way in
which the institutions eligible to train teachers should
conduct and manage the initial and continuous training
program for teachers;
• Curricular standards which in their turn refer to
the objectives of teacher training programs (finality
standards), to the content of these programs (content
standards), and the necessary duration for teacher’s
continuous training;
• Instructional standards, which relate to forms and
ways of the theoretical and practical teacher training organization and development, to strategies, methods and
techniques applied during the continuous teacher training programs which contribute to developing teacher’s
competencies;
• Standards of didactic competence evaluation and
certification and of its level related to the quality of the
didactic performance, to the progress in the didactic career, which certifies them [5, p. 15 - 20].
E. Păun considers that didactic professionalization
is “a process of forming a set of skills and competencies
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in a given field, based on the assimilation of a
knowledge system (theoretical and practical), a process
deductively controlled by a respective profession
model”. The dimensions of professionalization that derive from the definition given by E. Păun are the following [14, p. 146]:
• professionalization involves the description (or
elaboration) of “professional identity so as to generate
at the end a set of knowledge and skills described and
structured in a professional model (professional standards) that is assimilated systematically and on a scientific basis”;
• Professionalization also requires a proper effort
to legitimize the teaching profession in the field of social activities and professions by developing a teaching
profession model [14, p. 146].
The scientific analyzes on teaching career’s professionalization are presented by other authors in various researches [16, pp. 33 - 35]. The presented definitions outline several dimensions of the professionalization of teaching career, some researchers argue the need
for professionalization by moving from „an amateur or
artisan status to a professional status” or „the transition
from occupation to profession” [16, pp. 34]. The
teacher must be prepared theoretically and practically
to face new challenges and society changes. On the one
hand, it is necessary to have standards with stipulated
teacher training criteria, indicators, and on the other
hand, the teacher's activity is creative and innovative
and it is more difficult to frame the teacher in activity
norms and rules.
Intrapersonal competencies contribute a lot to the
trainees’ well-being, personal development and professional activity succes. The Center for Curriculum Redesign (CCR) has published a scientific research that
presents six essential character qualities: stare of
awareness, curiosity, courage, resilience, ethics and
leadership [12]. These qualities are essential to meet social and community challenges as global citizens. Other
scientific research emphasizes that non-school / nonacademic intrapersonal competencies (courage, tenacity, endurance, ethics and leadership) have an important
role to play in overcoming difficulties and achieving
long-term success. These qualities are found in several
competencies, under different names, including life and
career skills [13], character development / formation
[6] and lifelong learning, well-being and personal management [1].
The professionalization of the teaching career also
means the professional self-training of teachers in the
context of current societal evolutions. The complexity
of the self-training concept is evident from the following trends of this field:
 The extracurricular trend, presented in the literature by A. Tough, argues the idea that in the adult
continuous professional training the following aspects
are important:
o It is important to plan the act of autonomous
learning and the elaboration of associated projects;
○ The personalized forms of learning outside the
educational institution are effective;
○ The self-training realized based on the autonomous planning of learning (based on the teacher’s
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self-planned “individual project of professional development”) is effective [according to Vl. Guţu, p. 473].
 The sociocultural trend (representatives by P.
Galvani and Ph. Carre) claims that:
○ Self-education is a sociocultural process, it is
a way of developing knowledge through “oneself” at its
own pace, with the help of educational resources;
○ Self-education is realized in a defined cultural
context: man is “permanently formed” in a field of sociocultural relations;
○ Individualization in self-education is a social
one;
○ Self-education has an important socializing dimension that allows the introduction of “mutual
knowledge exchange networks”, and the formation of
professional development communities [7, p. 473].
 The development-focused trend (representatives G. Pineau, A. Galvani) promotes the following
key ideas:
○ Self-education is dependent on the development of personality, therefore it is necessary to value
the “personalized pedagogical workshops”;
○ Professional development is focused on social
coordinates;
○ The development of critical thinking is
achieved through personal effort [according to 7, p.
474].
 The psychometric trend emphasizes the importance of measuring the degree of autonomy of individuals who learn to direct their self-education (representatives: G. Guglielmino, Pilling - Cormich also presents psychometric investigation tools focused on selfdirection - autonomy: SDLRS (Self - Directed Learning
Readiness Scale); SDLPS (Self - Directed Learning
Perception Scale) (OCLI (Odli Continuing Learning Inventory)) [7, p. 474].
 The epistemological trend (representatives: D.
W. Mocker, F. J. Varella, A. N. Tremblay) is based on
three distinct theories: the theory of social learning, the
theory of action employment that contributed to modeling the self-teaching; and the constructivist theory of
formation [3, p. 474]. The authors argue that the success of a self-training project depends on the involvement in a sufficient number of activities and the organization of the obtained results in a coherent whole; any
knowledge initiative is self-referential (it appeals to its
own culture, to its own pre-established value landmarks) [7, p. 474].
 The organization-focused trend (representatives: A. Moisan, G. LeMeur, R. Foucher) defines the
professional self-training as “an approach that involves
certain provisions and is influenced by the ability to reflect on oneself” [apud Vl. 7, p. 475]. The authors frame
the process of teachers’ professional self-training in the
organizational environment and emphasize that the organization of a self-training space at work requires an
individual training project, a pedagogical contract, a
prior training, an environment open to education, and
the existence of the individual-collective alternation
and of a level/a model to follow [7, p. 475].
Conclusions
The analysis of the specialized literature directs us
to some conclusions:
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 The professionalization of the teaching career
is a complex process, which focuses on a set of competencies necessary for the teacher in the educational process.
 The teacher's activity is also influenced by the
interaction with the students and the collaboration with
the other colleagues, by the conversations with the students’ parents, etc. In this sense, we mention that the
professionalization of the teaching career targets several areas of competence: relationship with students,
teaching-learning activity, student class management,
design and planning, evaluation - monitoring, specialized knowledge in the taught subject, communication/cooperation with the educational community
members, partnerships with the local community.
 In the context of lifelong learning, for the continuous professional teacher training it is necessary to
carry out an evaluation, a self-assessment and to target
on some stages in the teachers’ professional development in order to improve the professional skills in the
context of societal challenges.
 Continuous professional training institutions
and the general education institutions promote the elaboration of teachers’ own professional development path
and the creation of the necessary conditions for the implementation of the individual professional development project.
 We conclude that it is important to correlate
all types competencies within the continuous professional training, thus ensuring the quality of the teaching
process. In this sense, there are several elements that
contribute to increasing the quality of teaching, such as,
the significant evaluation and feedback, collaboration
between teachers and good teachers’ perspectives.
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Abstract
The paper highlights the organizational and pedagogical conditions for developing students’ citizenship of
the US higher education institutions, which are as follows: interdisciplinary integration of civic knowledge (involves developing students’ citizenship in the process of studying all disciplines in the course of general education); actualization of the educational potential of general education (offers great opportunities for moral and civic
education of students, who are gradually involved in gaining experience that expands their life goals and
responsibilities); strengthening of service learning on the basis of civic engagement (promotes, through dialogue
and cooperation, the social and cognitive development of students); social and pedagogical collaboration between
higher education institutions and public organizations on local and national levels (promotes the establishment of
links between classroom and extracurricular activities in the course of civic education). The concept of developing
the US students’ citizenship on the basis of respect for the rights of each person, recognition of the power of the
law, voluntary activities of citizens and their responsibilities, and care of general well-being is considered. This is
fulfilled through educating students as members of a democratic society and as conscious citizens acting for the
benefit of the community and country at large.
Keywords: citizenship, civic engagement, general education, service learning, US undergraduate students.
Introduction. The strength of the foundations of
a democratic state, and its constitutional foundations
are largely determined by the presence of civil society,
its ability to effectively perform the functions of social
control, self-organization and education of new generations of socially active citizens. In modern conditions
of the need to prevent interethnic, intercultural conflicts

and ensure interethnic peace in Ukraine, there is a need
to review the goals, objectives and content of civic education in domestic universities, in particular in the
field of educating the citizenship of student youth. After all, in the process of modernization and integration
of Ukrainian higher education in the world educational
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environment, its priority is to educate a socially responsible person with critical thinking, able to be a subject
of self-improvement and self-affirmation, which generally strengthens national unity and consolidation of
Ukrainian society.
The purpose of the study is to highlight the
organizational and pedagogical conditions for developing students’ citizenship of the US higher education institutions.
Results. Taking into account the regulatory documents in the field of civic education of the US students
(AAC & U, 2007; 2012; AASC&U, 2019; Center for
Engaged Democracy Core Competencies Committee,
2013; National Task Force, 2012) and achievements of
the US educators (Ehrlich, 2000; Kumi-Yeboah &
Smith, 2016; Leskes & Miller, 2006; Sandy & Holland,
2006; Shapiro & Olmstead, 2020; Smith, Nowacek &
Bernstein, 2010; Steinberg, Hatcher & Bringle, 2011;
Steinberg & Norris, 2010; Stoecker, 2003; Surak et al.,
2017), rethinking and developing their views on the
organizational and pedagogical conditions for developing students’ citizenship, we have singled out the four
main conditions, which are as follows:
1) interdisciplinary integration of civic
knowledge;
2) actualization of the educational potential of
general education;
3) strengthening of service learning on the basis of
civic engagement;
4) social and pedagogical collaboration between
higher education institutions and public organizations
on local and national levels.
Let us cover in detail each of these conditions.
The first condition involves the interdisciplinary
integration of civic knowledge. It is based on the
understanding of integration as a process of building
relationships and combining ideas from different
disciplines, which turns them into interdisciplinary
knowledge (Stokrocki, 2005, p. 6).
American educators Steinberg, Hatcher and
Bringle (2011) believe that a graduate must understand
how the knowledge and skills of at least one discipline
relate to the issues of modern society as well as the
complexity and urgency of these issues (p 22).
Regarding the integration of civic knowledge, the
American educators Smith, Nowacek and Bernstein
(2010) in their book “Citizen Across the Curriculum”
actively support the development of students’
citizenship in the course of general education. These
scholars note that developing students’ citizenship
requires in-depth knowledge of a variety of disciplines
The integrated content of various disciplines with
topics of civic orientation provides the formation of
civic values, as well as the acquisition of social skills
significant to making independent and responsible
decisions (Ladson-Billings, 2004; Ochoa-Becker,
2007; Torney-Purta et al., 2015).
It should be stressed that the US higher education
has taken responsibility for preparing youth as
community members for their successful social lives,
who are able to work effectively with others to address
local, national and / or global issues, and care about the
well-being of the entire country. According to members

9
of the American Association of Colleges and
Universities (AAC & U, 2020), US higher education as
a particularly prominent social institution has
historically played a key role in transmitting
democratic ideals and values, in shaping civic virtues
of young people. And this role is growing with the
increase in the number and diversity of the population
in the country.
The second condition, actualization of the
educational potential of general education of
undergraduate students, presupposes the growing role
of this component of the US higher education in developing students’ citizenship. The US educators
(Flanagan & Sherrod, 1998; Hart & Fegley, 1995;
Youniss & Yates, 1997) consider general education
during the first two years of college study as one of the
most powerful educational components of citizenship
education. This component of American higher
education is based primarily on the interests and
concerns of young people who come to college.
General education offers great opportunities for moral
and civic education of students, who are gradually
involved in gaining experience that expands their life
goals and responsibilities (Ehrlich, 2000; Leskes &
Miller, 2006).
The US general education provides students with
the knowledge and soft skills that underpin citizenship
education (Leskes & Miller, 2006). This is largely
ensured by civic engagement, which means activities
aimed at improving community life through the
application of acquired knowledge and values, skills,
available motivation to achieve goals, contributing to
personal and social well-being (Ehrlich , 2000, p. vi).
According to the defined students’ outcomes of
learning, in the course of general education, civic responsibility as a component of personal citizenship
should be formed, which includes:
- compliance with civic obligations;
- ability to express moral and ethical judgments,
which generally contributes to the development of a
personal code of values and enhancement of moral
behavior;
- intercultural knowledge and the ability for
intercultural interaction, as well as the natural need for
lifelong learning, which is simultaneously manifested
in a constant cognitive process (AAC & U, 2009).
In addition, the key skills identified in “21st
Century Skills” that form the basis for developing
citizenship of today’s youth are the “four C” skills:
critical thinking, communication, collaboration, and
creativity (Wagner & Dintersmith, 2015), the formation
of which is stated in general education curriculum.
According to American educational researchers
Wagner and Dintersmith (2015), the complex structure
of modern civil society is making new demands on
Americans. These scholars note that if Americans hope
that their democracy will continue to strengthen, and
they intend to at least somehow reconcile government
action with the public interest, they all need the developed skills of being responsible and proactive citizens
– critically analyze information, communicate,
collaborate, and be creative (Wagner & Dintersmith,
2015, 65–69).
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Based on the analysis of general education
curricula of undergraduate students at twelve
institutions of higher education in the United States
(Virginia Polytechnic Institute and State University
(http://www.vt.edu/), Сalifornia Polytechnic State
University, Сal Poly Pomona (http://www.cpp.edu/),
Salisbury University (https://www.salisbury.edu/),
American University (http://american.edu/), Pennsylvania State University (http://www.psu.edu/), Minnesota
State
University
(Moorhead)
(https://www.mnstate.edu/), Virginia Commonwealth
University (https://www.vcu.edu/), University of Texas
at Austin (https://www.utexas.edu/), Pacific University
https://www.pacificu.edu/), University of Chicago
(https://www.uchicago.edu/), Vanderbilt University
(https://www.vanderbilt.edu/), Indiana University
(https://www.indiana.edu/), we found that civic
education aimed at developing students’ citizenship is
available in all the institutions under study,
implemented by:
- courses in civics (cover the following main areas:
the history of the American nation, domestic and
foreign policy of the USA; the US government; the
main political systems of the USA; values, principles of
American statehood and democracy);
- courses of moral and ethical prodlems
(contribute to enhancing moral behavior of students
through forming spiritual and moral values of
individual and social lives, and developing students’
ability to formulate moral and ethical judgments);
- environmental courses (provide developing
environmental citizenship, which primarily involves
the ability to make responsible decisions on
environmental issues, the formation of responsibility
for their actions in the surrounding environment, as
well as the ability to critically assess long-term
consequences of these actions for future generations);
- courses on cultural diversity (focus on mutual
exchange of cultural experiences and harmony of
relations between representatives of different cultures
on the basis of developing tolerance, respect and
recognition of the value of other cultures);
- first year seminars (contribute to the adaptation
of students to the educational environment of higher
education institutions; creating the atmosphere of trust,
productive interpersonal interaction, support and care);
- courses on humanities (ensure the realization of
intellectual, emotional, social, creative and spiritual
potential of each student, as well as accumulating
experience of holistic perception and understanding of
the world, experience of self-awareness, the ratio of
values and meanings of life, experience of selfknowledge);
- courses on communicative training (actualize the
transformation of acquired knowledge into a productive
base for the exchange of experiences gained in the
socio-cultural environment through a systematic set of
communicative tools and ways of constructive
interaction based on universal values).
The third condition, the strengthening of service
learning on the basis of civic engagement, promotes,
through dialogue and cooperation, the social and
cognitive development of students who, coming from
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the comfort zone to the contact zone, are able to interact
effectively in various spheres of their lives (McTighe
Musil, 2003).
It should be noted that today service learning is
becoming increasingly popular in the field of the US
higher education. The American educational
community (Brownell & Swaner, 2010; Fink, 2013;
Kuh, 2008; McTighe Musil, 2003) is convinced that
there are no disciplinary areas where the program of
service learning, focused on enhancing students’
abilities, could not be exploited, establishing a
connection between the acquired knowledge and its
application in further professional practice and
activities for the benefit of society.
The descriptors of the outcomes of learning in this
high-impact educational practice are considered in the
following six areas:
1. Diversity of Communities and Cultures (students are able to demonstrate evidence of adjustment of
their own views and beliefs by performing socially
significant activities in diverse communities and
cultural environments and by teaching community
service).
2. Analysis of Knowledge (students are able to
integrate and disseminate knowledge (facts, theories,
etc.) acquired in the process of academic learning and
civic participation in the public life of the community
and the country).
3. Civic Identity and Commitment (students are
able to provide evidence of socially significant
experiences and describe what he / she has learned
about himself / herself in terms of self-knowledge and
self-improvement, as it relates to an enhanced and
refined sense of civic identity and constant
commitment to public action).
4. Civic Communication (students are able to
adapt communication strategies for their own
successful expression and active listening to others in
order to further interact in socially significant activities
/ further civic action with others).
5. Civic Action and Reflection (students are able
to demonstrate independent experience and initiative in
team leadership during complex or multiple activities
involving citizens, accompanied by reflective thinking
or analysis of goals and achievements of their actions).
6. Civic Contexts / Structures (students are able to
demonstrate the ability and commitment to work
together in the context of the community and its various
structures to achieve the goal of socially significant
activities (AAC&U, 2005).
Numerous American educators (AAC&U, 2007;
Brownell & Swaner, 2010; Fink, 2013; Kuh, 2008)
view community service learning as a form of empirical
learning – learning by gaining hands-on research
experience, which is a mandatory component of any
course, which contributes to forming students’ active
stance, their civic responsibility and the need to serve
the community and society at large.
As a high-impact educational practice, service
learning:
1. Allows students to learn and develop through
active participation in organized socially significant
activities that meet the real needs of the community and
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are coordinated through the cooperation of the
university and the local community.
2. Is integrated into the individual learning
trajectory of each student.
3. Provides students with opportunities to use
acquired skills and knowledge in real life situations in
their communities.
4. Enhances classroom learning through teaching
students outside of higher education institutions,
namely in society, and helps stimulate a sense of caring
for others.
Thus, the purpose of service learning is to allow
students to learn and improve themselves through
active interaction with others; increase the level of
students’ knowledge through practical training in the
community, generally promoting the development of
their citizenship.
The fourth condition is social and pedagogical
collaboration between higher education institutions and
public organizations on local and national levels. This
collaboration, successfully integrated into both
academic programs and extracurricular activities, is
carried out directly by civic education centers, now
operating in almost every US higher education
institution. In dealing with democracy and community
service, these centers find relevant community
organizations and engage them in cooperation with the
institution to fulfil the aims of civic education, as well
as direct the socially significant activities of students.
For example, the University of Minnesota (Moorhead)
has had a Center for Academic Community Service
since 1995. Employees of the Center, who are always
available to help students, so that they gain successful
experience of socially significant activities, are
responsible for performing the following tasks:
- compiling and updating the list of public
organizations and their needs;
- monitoring the program service learning at the
university / college;
- overseeing the assessment of students’ academic
achievements related to community service (including
semester and annual assessments);
- conducting classes aimed at getting acquainted
with the program of service learning (with a group of
students or individually);
- collection of timesheets with the number of academic hours done by the student for the benefit of the
community and analysis of socially significant
activities (if necessary);
- placement and psychological support of students
in places of their community service;
- encouraging and promoting cooperation of the
university / college with the local community, as well
as other institutions of higher education in the field of
civic education;
- holding conferences, informal meetings and
discussions related to the implementation of the
university program for service learning.
The participation of public organizations in
cooperation with higher education institutions in the
United States provids: places for students to perform
socially significant activities; the necessary teaching
and technical resources in the field of civic education;
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financial grants for the implementation of projects of
socially significant activities and internships;
assistance in holding national conferences and
publication of academic and methodological materials;
development of programs and pedagogical support of
service learning; educational seminars and trainings for
teachers and students; a place and appropriate
conditions for students to study while performing
socially significant activities (Sandy & Holland, 2006;
Stoecker, 2003).
Thus, the cooperation between higher education
institutions and public organizations plays an important
role in developing students’ citizenship. This is due to
the fact that any public organization, which cooperates
with the institution of higher education, helps students
to choose socially significant activities that meet the
needs of a community, while ensuring the development
of their responsibility and leadership; promotes the
establishment of links between classroom and
extracurricular activities in the course of civic
education.
Conclusions. The US educators have proposed
the concept of developing students’ citizenship on the
basis of respect for the rights of each person, recognition of the power of the law, voluntary activities of citizens and their responsibilities and care of general wellbeing. This is fulfilled through educating students as
members of a democratic society and as conscious citizens acting for the benefit of the community and country at large. Organizational and pedagogical conditions
for developing students’ citizenship are as follows:
interdisciplinary integration of civic knowledge;
actualization of the educational potential of general education; strengthening of service learning on the basis
of civic engagement; social and pedagogical
collaboration between higher education institutions and
public organizations on local and national levels.
The scope for further research presupposes the
study of methods in the practice of the US higher education institutions to realize the singled out pedagogical
conditions for developing students’ citizenship.
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Аннотация
В статье на основе анализа научной литературы и использования структурного подхода в исследовании раскрыты сущность и структура профессиональной мобильности будущего специалиста.
Профессиональная мобильность будущих специалистов определена, как интегративное качество личности, которое представляет собой динамическую комбинацию ценностных ориентаций, научно-теоретических и операционных знаний, умений и навыков, индивидуально-психологических качеств.
Abstract
The article reveals the essence and structure of professional mobility of a future specialist based on the analysis of scientific literature and the use of a structural approach in the study.
Professional mobility of future specialists is defined as an integrative personality trait, which is a dynamic
combination of value orientations, scientific-theoretical and operational knowledge, skills and abilities, individual
psychological qualities.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, будущие специалисты, структура, сущность.
Keywords: professional mobility, future specialists, structure, essence.
Сегодня проблема профессиональной мобильности является актуальной, поскольку современное
динамичное общество нуждается в специалистах,
способных эффективно работать в изменяющихся
ситуациях, находить творческие решения и по-новому использовать профессиональные знания, умения, навыки. В рамках статьи нас интересует понятие сущности и структуры профессиональной мобильности будущих специалистов. Ситуация
выбора профессий на жизненном пути является тем
узловым моментом, когда проявляется мобильность. А поскольку жизненный путь личности взаимосвязан с ее профессиональной траекторией, то в
такие переломные моменты проявляется и профессиональная мобильность.
Цель статьи – определить сущность профессиональной мобильности будущих специалистов на
основе использования структурного подхода.
Проблеме профессиональной мобильности посвящены научные работы многих ученых: В. Савиных, А. Любимовой, Е. Гнатышина, Р. Майбороды,
Е. Климова, Ю. Дворецкой, В. Мищенко, Л. Бочкаревой, Л. Амирова, Б. Игошева, О. Беспалько и др.
Для раскрытия сущности профессиональной
мобильности будущих специалистов нами был использован такой методологический подход в исследованиях, как структурный, который позволяет рассматривать исследуемое явление как совокупность
неразрывно взаимосвязанных компонентов, представляющих единое целое. Структурный подход к
определению профессиональной мобильности будущих специалистов позволяет нам познать глу-

бинную сущность этого феномена с целью дальнейшего формирования в образовательной деятельности учреждений высшего образования.
Итак, проанализируем разные структуры профессиональной мобильности, представленные учеными в научной литературе.
По мнению А. Любимовой, к структурным
компонентам профессиональной мобильности относятся мотивационно-ценностный, который проявляется в потребности повышения своего профессионального уровня, карьерного роста и изменения
места профессиональной деятельности; когнитивный, который выражается в личностном смысле
профессиональных знаний, и деятельно-практический, что выражается в наличии базовых и ключевых профессиональных компетенций будущего
специалиста [1].
В. Савиных структуру профессиональной мобильности определяет, как содержательную и
включает в нее следующие компоненты: мотивационный, профессионально-образовательной, личностный, адаптационный, профориентационный
[2].
С точки зрения компетентностного подхода
Е. Гнатышина определяет набор компетенций, который является основой профессиональной мобильности:
− социально-коммуникативные;
− образовательные;
− общенаучные;
− ценностно-смысловые и общекультурные
[3].
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Р. Майборода предлагает структуру профессиональной мобильности, которая включает мотивационно-когнитивный, организационно-деятельный
и профессионально-коммуникативный компоненты [4].
Е. Климов в структуру профессиональной мобильности включает индивидуальный стиль деятельности, как «устойчивую систему способов,
обусловленную типологическими особенностями
личностями, которая складывается под влиянием ее
стремлений к наилучшему осуществлению конкретной деятельности» [5].
Ученый В. Мищенко предлагает рассматривать структуру профессиональной мобильности,
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как совокупность взаимосвязанных между собой
компонентов: мотивационного, когнитивно-компетентностного, рефлексивного и личностного [6].
Проанализировав научную литературу по проблеме определения структуры профессиональной
мобильности, имеем все основания для отбора
структурных компонентов исследуемого феномена
в рамках нашего исследования. Во избежание субъективизма все компоненты профессиональной мобильности, приведенные учеными, сведем в таблицу и на основе использования метода ранжирования определимся со структурой базового понятия
(таб.1).

Таблица 1
Структуры профессиональной мобильности будущих специалистов в научных исследованиях
Структурный
Варианты структур
Авторы
компонент
В. Савиных,
мотивационный
В. Мищенко
Мотивационпотребностно-мотивационный
В. Солоненко
ный
мотивационно-ценностный
О. Любимова
мотивационно-когнитивный
Р. Майборода
Ю. Дворецкая,
когнитивный
О. Любимова
научные компетенции, общенаучностные компетенции
Е. Гнатышина
Когнитивный
профессионально-образовательный, профориентационный
В. Савиных
В. Мищенко,
когнитивно-компетентностный.
В. Солоненко
когнитивно-волевой
О. Яненко
индивидуальный стиль, индивидуально-психологический
Е. Климов
интегрально-личностный, поведенческий
Л. Бочкарева
адаптивность, активность, готовность
Л. Амирова
открытость, адаптивность, активность, коммуникабельность
Ю. Дворецкая
социально-ориентированный, личностно-ориентированный
Б. Игошев
готовность личности к изменениям, профессиональная и социальная
Л. Горюнова
активность
готовность личности к изменениям, профессиональная и социальная
Л. Сушенцева
активность личности
личностный
О. Беспалько
социально-коммуникационные компетентности
Е. Гнатышина
личностный, адаптационный, личностный
В. Савиных
личностный, социальный, специальный компоненты
В. Мищенко
Личностный
психофизиологический и социально-психологический компоненты
С. Нужнова
интеллектуальная лабильность, инновационность, профессиональЮ. Лукаш
ная динамичность
регулятивно-эмоциональный, социально-профессиональный, комЕ. Зеер
муникативный
ценностно-ориентационный
Н. Кожемякина
социальный, индивидуальный
О. Яненко
военно-профессиональный
А. Ващенко
профессиональная и социальная активность, профессиональная саВ. Гринько
мореализация
организационно-деятельностный, профессионально-коммуникативР. Майборода
ный
социологический, психологический
Е.Иванченко
Л. Амироваа,
креативность
Б. Игошев
инструментальный, деятельностный
О. Беспалько
Деятельностный
активность, креативность
О. Малыгина
деятельностно-творческий
О. Яненко
деятельностно-практический, креативный
О. Любимова
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Таким образом, есть все основания для определения и характеристики структуры базового понятия исследования – профессиональной мобильности будущего специалиста. В нее мы включаем четыре компонента: ценностно-мотивационный,
когнитивно-познавательный, индивидуально-психологический, активно-творческий. Охарактеризуем их.
По нашему мнению, мотивационно-ценностный компонент является главным, системообразующим элементом модели личности будущего специалиста, связанного с осознанием ценностных аспектов, значимости развития профессиональной
компетентности и саморазвития, отношением к
процессу постоянного усовершенствования профессиональных навыков, направленности, управлением профессиональным развитием, самостоятельностью и желанием совершенствовать профессиональную деятельность на основе реализации
позитивных изменений в постоянно меняющемся и
непредсказуемом мире. То есть, этот компонент
должен отражать ценностные ориентации, мотивы,
направленные на профессиональную деятельность
и стремление к постоянным и быстрым изменениям
в соответствии с изменчивостью рынка труда.
Когнитивно-познавательный компонент профессиональной мобильности мы рассматриваем как
систему научно-теоретических и операционных
знаний, а также особенности протекания познавательных процессов (восприятие, внимание, память,
мышление), среди которых главное место занимают критичность (способность критически осмысливать теоретические основы торговой деятельности, выбирать и использовать соответствующие методы, инструментарий для обоснования решений о
создании, функционировании торговых структур и
т. д.) и гибкость (способность корректировать способы решения профессиональной задачи в соответствии с определенными в конкретных условиях
особенностями его выполнения) мышления.
Следующий, индивидуально-психологический,
компонент определяет уникальность, неповторимость личности будущего специалиста и состоит из
индивидуальных психофизиологических и психологических качеств. К индивидуальным психофизиологическим особенностям будущего специалиста принадлежит неповторимое своеобразие его
психики, динамическое сочетание психических
процессов (ощущение, восприятие, представление,
память, мышление, воображение, внимание, воля),
состояний (эмоциональные – настроения, аффекты,
тревога; волевые – решительность, растерянность;
познавательные – сосредоточенность, задумчивость, рефлексия и т. д.) и свойств (темперамент,
характер, способности, мировоззрение, знания,
убеждения) личности.
Психологические свойства связываем с характеристиками личности на всех ее структурных сферах (потребностно-мотивационной, когнитивно-познавательной, морально-волевой, межличностной,
активно-практической (творческой)). Поскольку
компоненты психологической структуры личности

15
уже отражены в структуре профессиональной мобильности, то в этом компоненте будем обращать
внимание на морально-волевые и межличностные
качества личности.
Итак, к индивидуально-психологическим качествам будем относить сформированность психических процессов, стабильность и подвижность
психических состояний и свойств; коммуникабельность, эмоциональную стабильность, волевую
устойчивость, пластичность, настойчивость, рефлективность (способность на основе самоанализа
и анализа результатов собственной деятельности
постоянно самосовершенствоваться).
Активно-творческий компонент профессиональной мобильности проявляется, прежде всего, в
сложившихся практических умениях и навыках, необходимых для решения сложных специализированных задач и практических проблем в сфере профессиональной деятельности в условиях изменчивости и неопределенности рынка труда, а также в
состоянии готовности и стремлении к самостоятельной творческой деятельности, направленной не
только на создание новых по содержанию и форме
материальных и духовных ценностей, но и на развитие самой личности.
Активно-творческий компонент имеет следующие характерные признаки: сформированность
практических умений и навыков, новизна, оригинальность (творческий стиль, богатство индивидуальной натуры), незапланированность, надситуативность, бескорыстие творческой деятельности и
т. д. Основой активно творческой личности является возникновение и решение творческой задачи,
проблемной ситуации, а источником – внутреннее
самодвижение личности в творческой самореализации и самосовершенствовании.
Формирование способности к активному творчеству является процессом прогрессивных изменений личности во времени и пространстве, отражается в количественных, качественных и структурных творческих преобразованиях личности как
целостной системы и состоит в управляемом развитии его творческих способностей и интеллекта на
основе пробуждения интереса к творческой деятельности, овладении методами творческого получения знаний и их творческого использования на
практике, формировании культуры интеллектуальной творческой работы и индивидуального стиля
познавательной и творческой деятельности. Итак,
активно-творческий компонент отражает практические умения и навыки, активность и креативность в
профессиональной деятельности.
Конкретизируем представленный выше материал.
В нашем исследовании мотивационно-ценностный компонент рассматривается в контексте
желания и стремления учиться по выбранной специальности, добиваться успеха, что характеризуется определенными личностными и профессиональными ценностями. Учитывая это, выделяем
следующие показатели данного компонента: 1)
профессиональные ценности, 2) мотивация достижения успеха в профессиональной деятельности,
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3) потребности к саморазвитию и изменений в соответствии с изменчивостью рынка труда.
В когнитивно-познавательном компоненте целесообразно рассматривать: 1) сформированность
системы научно-теоретических и операционных
знаний, 2) критичность и гибкость мышления,
3) способность к совершенствованию профессиональных знаний в условиях их быстрого роста.
В индивидуально-психологическом компоненте видим неповторимую комбинацию индивидуальных психофизиологических и психологических качеств, которые определяют уникальность и
конкурентоспособность специалиста на рынке
труда. К характеристикам индивидуально-психологического компонента относим: 1) коммуникабельность, 2) эмоциональную стабильность, 3) волевую
решительность, 4) способность к риску, 5) рефлексивность.
Активно-творческий компонент рассматриваем, как комбинацию: 1) практических умений и
навыков, 2) активности, 3) креативности в профессиональной деятельности.
На основе отбора, характеристики и обобщения структурных компонентов профессиональной
мобильности будущих специалистов можем дать
определение рассматриваемому феномену.
Профессиональная мобильность будущего
специалиста – интегративное качество личности,
которое представляет собой динамическую комбинацию ценностных ориентаций, научно-теоретических и операционных знаний, умений и навыков,
индивидуально-психологических качеств и позволят быть конкурентоспособным в условиях постоянно меняющегося и непредсказуемого рынка
труда.
Таким образом, на основе анализа литературы
и использования структурного подхода мы определили сущность и структуру профессиональной мобильности будущего специалиста. Дальнейшее
наше исследование будет посвящено определению
критериев и уровней сформированности профессиональной мобильности будущего специалиста для
использования их в экспериментальной и образовательной деятельности.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF AGRARIAN ENGINEERS: THE ESSENCE AND
STRUCTURAL COMPONENTS
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Abstract
In the given article is examined the essence of the notion of «сommunicative competence» elaborated by
Ukrainian and foreign scientists. In recent decades, the concept of "competence" has become increasingly apparent
at the general didactic and general pedagogical level. Increased attention to this concept was also due to the recommendations of the Council of Europe in questions on the renewal of education. The authors define the structure
of communicative competence of specialists differently (linguistic, speech, sociocultural, strategic and pragmatic
competences; cognitive, emotional and behavior components), but it is indisputable that components, which investigators include in this notion, are inalienable from communicative competence. Considering the different approaches to the definition of "competence", we conclude in the article that competence is understood as the
knowledge that a person must master in the learning process, the result of mastering the content of education,
which should be manifested in future professional activities. According to the educational and qualification characteristics of an engineering specialist, students must have not only general technical and special skills, but also
be able to find a common language with colleagues, perform a number of management functions.
Keywords: competency, agrarian education, communication, сommunicative competence, specialists.
Actuality and formulation of the problem.
Ukraine's foreign and domestic policy, our country's
entry into the European and world community pose
new challenges for educators.
According to the Law of Ukraine "On Education",
one of the main tasks of modern education is the formation of communicative competence based on the expansion of knowledge, skills and abilities which can increase productivity, as well as in life in general.
Analysis of recent research and publications
Some scientists consider communicative competence
as an integrated learning goal (O. Berdychevskyi, I.
Bim, M. Vashulenko, V. Safonova, Y. Passov), others
- as a component of speech (V. Skalkin) or foreign language (P. Serdyukov) competence.
The third group of researchers is convinced that
communicative competence means a person's ability to
communicate as a complex of multicomponent activity,
the nature of which is influenced by various factors (A.
Bogush, N. Galskova, O. Petraschuk, L. Bachman, A.
Holliday, S. Savingnon).
Formulation of the goals of the article. The purpose of the article is to analyze the concept of "communicative competence" and determine the structure of
communicative competence of future agrarian engineers.
Presenting of the main material. The quality of
training of graduates of higher educational institutions,
where the criterion is the professional competence, is
considered from the standpoint of the UNESCO recommendation.
According to the educational and qualification
characteristics of an engineering specialist, students
must have not only general technical and special skills,
but also be able to find a common language with colleagues, perform a number of management functions.
Engineers should carry out business communication in order to solve professional, social and production problems, establish contacts with partners, determine their own style of communication with managers

and colleagues, improve the psychological climate in
the team, resolve labor conflicts, improve labor discipline, conduct business communication in a foreign
language in oral and written forms in typical professional situations.
These tasks require a high and sufficient level of
communicative competence of future engineers in today's conditions. First of all, it is necessary to define the
essence of the complex concept of "communicative
competence", which includes two concepts: "communicativeness" and "competence".
As for the concept of "competence", it is not new
in foreign and domestic pedagogy. So, already in the
80s of the XX century the idea and term "competence"
have been widely used in the United States and some
European countries in connection with the problem of
individualization of learning. Even then, an attempt
was made to use the term "competence" in the sense of
"educational result of the student."
In recent decades, the concept of "competence"
has become increasingly apparent at the general didactic and general pedagogical level. Increased attention to this concept was also due to the recommendations of the Council of Europe in questions on the renewal of education. The Council of Europe has
identified five groups of key competences. These include: communicative, technology, political, social and
intercultural competencies, the ability to learn throughout life.
The meaning of the concept of "competence" was
thoroughly developed by the British psychologist J. Raven in his works "Competence in modern society" and
"Pedagogical testing".
Under "competence" he understands a set of cognitive and emotional components of effective human
life and interprets this concept as motivated abilities [1;
p. 224].
Russian researcher V. Bezrukov understands competence as "mastering the knowledge and skills that al-
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low you to express thoughts professionally and evaluate opinions." [2; p. 46]. N. Lavrychenko defines the
competence of the individual "as a psychological and
social quality, which means strength and confidence,
the source of which is a sense of success.
Competence contributes to the individual's awareness of his own ability to interact effectively with others. [3; p. 434].
I.Yermakov, having analyzed the views of the scientists from Ukraine, Ireland, France, Switzerland,
Scotland, Austria, Greece, Russia, came to the conclusion that, despite differences and different interpretations of the term "competence", we can see that for scientists from different countries skills that are necessary
for real life are considered: professional, skills of adequate application of knowledge, obtaining information,
updating knowledge and continuing education, self-education, social and communication skills, ability to
solve problems and controversial issues or conflicts,
work in a team, feel responsible, etc. . [4; p. 114].
O. Kucher defines competence "as a general ability of an individual, which is characterized by the presence of specific skills and abilities based on knowledge,
to effectively perform certain activities or perform a
certain function." [5; p. 235–236].
A. Bogush interprets competence "as a complex
characteristic of the personality, which absorbs the results of previous psychological development,
knowledge, skills, abilities, creativity, initiative, independence, self-esteem, self-control." [6; p. 3].
Considering the different approaches to the definition of "competence", we can conclude that competence is understood as the knowledge that a person must
master in the learning process, the result of mastering
the content of education, which should be manifested
in future professional activities.
There is also no common point of view in Ukrainian and foreign pedagogical literature on the definition
of key competencies that should have a modern educated person, but most researchers, including I.
Zymnya, V. Kraevskyi, A. Khutorskyi identify communicative competence as key.
As noted above, the concept of "communicative
competence" encompasses two concepts: "communicativeness" and "competence".
Let's move on to consider the concept of "communicativeness". Yu. Khanin defines "communicativeness" as the unity of three components: the need for
communication, emotional state before, during and after communication, communication skills and abilities
[7; p. 138].
V. Kan-Kalik characterizes communicativeness as
a multifaceted phenomenon that combines a number of
components, among which sociability, social unity, and
altruistic tendencies are of special importance.
The author emphasizes that "sociability" should be
understood as a person's ability to feel pleasure from
the process of communicating with other people. Altruistic tendencies in a person's emotions are related to the
desire to bring joy to the people with whom he communicates, to empathize with the joy of another, and so
on.
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When studying the concept of "communicative
competence", we can not ignore the process of communication, because they are interconnected. According to
B. Parigin, “communication is a complex and multifaceted process, which can be both a process of interaction
of individuals and information; to be considered as the
attitude of people to each other and to be a process of
their mutual influence and a process of their empathy
and mutual understanding ".
The role of communication is important in the
learning process, as the latter has a pronounced communicative and interactive nature.
Personality is formed in the activities carried out
by him and which is an indicator of its mental and social
qualities, which shape its language behavior [8; p. 187].
The conceptual foundations of the study of the
phenomenon of communication have been developed
in the works of V. Bekhterev, O. Leontiev and other
psychologists, who consider communication as a necessary condition for human development, socialization
and individualization.
A. Derkach and N. Kuzmina point out that communication acts not so much as an exchange of information, but as a process of interaction and mutual influence.
During communication as a result of systematic
contacts in the course of joint activities, its participants
receive a variety of knowledge about themselves, their
friends, ways to most rationally solve problems.
For all the variety of approaches of scientists to the
role and function of communication, we can say that
they all come down to the uniqueness of the role of
communication in both the development and functioning of the individual.
The above analysis of the categories "communication", "communicativeness", "competence" serves as a
methodological basis for considering the essence and
structure of communicative competence of the individual.,
The term "communicative competence" was first
introduced into scientific usage by D. Heims, who defined it as "knowledge that provides an individual with
the opportunity to carry out functionally-oriented
speech communication, and what speakers need to
know to achieve success in communication in a foreign
culture ". [9; p. 271].
In the works of L. Petrovska "communicative
competence" is interpreted as a complex formation that
includes knowledge of socio-psychological factors and
the ability to use them in specific activities, understanding motives, behavioral strategies, frustrations, the ability to understand group socio-psychological problems,
understanding of possible obstacles on the way to mutual understanding, mastering the technology and psychotechnics of communication.
The composition of communicative competence
includes a certain set of knowledge and skills that ensure the effective course of the communicative process
[10; p. 178].
A. Dobrovych considers communicative competence as a constant readiness for contact. This is explained by scientists from the standpoint of consciousness, thinking. The scientist believes that a person

Slovak international scientific journal # 49, (2021)
thinks and this means that he lives in a mode of dialogue, taking into account the ever-changing situation
in accordance with his intuitive expectations of his partner.
L. Stolyarenko characterizes communicative competence as the ability to establish and maintain the necessary contacts with other people.
Effective communication is characterized by the
achievement of mutual understanding by partners, better understanding of the situation and the subject of
communication.
Communicative competence is considered as a
system of internal resources needed to build effective
communication in a range of situations of interpersonal
interaction [11; p. 256].
M. Zabrotskyi and S. Maksymenko interpret communicative competence as a certain integral characteristic of communication, which indirectly expresses the
moral and ideological attitudes of the individual.
It is clear that even today scientists do not have a
single point of view on the interpretation of communicative competence in training and education in general.
Some scholars consider communicative competence as an integrated learning goal (I. Bim, M. Vashulenko), others - as a component of speech (V. Skalkin)
or foreign language (I. Serdyukov) competence, others
- as a person's ability to communicate as a complex
multicomponent speech activity. , the nature of which
is influenced by various factors (A. Bogush, L. Bachman, S. Kozak, O. Petraschuk, A. Holliday).
The views of scientists also differ on the structure
of communicative competence.
For example, L. Bachmann identifies three main
components in the structure of communicative competence: linguistic, strategic and psychomotor skills (cognitive processes).
According to M. Vyatyutnev, communicative
competence includes: "1) knowledge of grammar and
vocabulary; 2) knowledge of the rules of communication ( you need to know how to start and end a conversation, what topics can be discussed in different types
of speech events); 3) usage of speech means ". [12; p.
54-60].
Unlike M. Vyatyutnev, N. Gez in the composition
of communicative competence, in addition to the above
components,has mentioned such a component as the
ability to relate language tools to the tasks, conditions
of communication and understanding of relations between communicators.
The most extensive structure of communicative
competence was proposed by Yu. Fedorenko, highlighting:
a) language competence (language knowledge:
lexical, grammatical, phonetic and spelling);
b) speech competence, which covers four types of
communication (listening, speaking, reading, writing);
c) competence related to the process of speaking
(dialogic and monologue speech);
d) lexical competence, in particular knowledge of
vocabulary and speech lexical skills; grammar knowledge of grammar and speech grammar skills;
e) phonetic, which involves phonetic knowledge
and speech-hearing-pronunciation skills;
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f) socio-cultural competence related to the country
studies and linguistics. The author is convinced that the
phenomenon of communicative competence and its nature require the inclusion of many elements in its structure. [13; p. 65].
Yu. Fedorenko considers communicative competence as a set of linguistic, speech, sociocultural, sociolinguistic, strategic, discursive competences. According to I. Vorobyova, communicative competence consists of linguistic, sociocultural, sociolinguistic
competence.
Among foreign scientists who study the problem
of formation of communicative competence, there are
also differences in views on its structure. . M. Svein
proposed a model of communicative competence with
three components: grammatical, sociolinguistic and
strategic competence.
D. Larsen-Freeman identified such components in
the model as : linguistic form, pragmatic competence,
interacting patterns and strategic competence.
S. Savignon names four components of communicative competence, they are: 1) grammatical competence (grammatical level of a sentence); 2) sociolinguistic competence (understanding the social context in
which language is used); 3) discursive competence (understanding how to connect separate language forms
into a single whole); 4) strategic competence (compensation for imperfect knowledge of the rules, imperfect
mastery of something). [14; p. 130].
S. Bloom-Kilka and I. Levenstone proposed to expand the concept of "communicative competence", involving in its structure semantic competence, which,
according to scientists, consists of an understanding of
homonymy, antonymy; ability to avoid specific terms
by means of paraphrases; ability to recognize degrees
of paraphrase equivalents.
According to D. Izarenkov, communicative competence is formed through the interaction of three basic
components:
- language competence associated with the linguistic organization of communicative units
- subject, which is responsible for the content of
statements and provides knowledge about the fragment
of the world that is the subject of speech;
- pragmatic, which reveals the communicative intentions of the speaker, the conditions of communication, forms the ability to use utterances in certain
speech acts, correlating them with the intentions and
conditions of communication. [15; p. 56].
Conclusions. Thus, on the basis of the analyzed
scientific sources and professional literature the essence and structure of communicative competence of
the future agrarian engineers are specified. It is defined
as the possession of communicative knowledge, skills
and abilities necessary for the agrarian engineers to
carry out speech activities in the educational and professional sphere. The authors define the structure of
communicative competence of specialists in different
ways (linguistic, speech, sociocultural, strategic and
pragmatic competence; cognitive, emotional and behavioral components), but there is no doubt that the
components that researchers include in this concept are
an integral part of communicative competence.

20

Slovak international scientific journal # 49, (2021)

References
1. Raven John. Competence in modern society:
identification, development and implementation / John
Raven; [trans. with English] /. - M .: Kogyto-Center,
2002. - (Original work).
2. Bezrukov V. S. Dictionary of new pedagogical
thinking / VS Bezrukov /. - Ekaterinburg: Alternative
pedagogy, 1996.
3. Pedagogical socializations: European outlines. Kyiv: VIRA, 2000.
4. Life competence of the individual: science. method. manual / for ed. L.V. Sokhan, IG Yermakova,
G.M Nesen. - K .: Bogdana, 2003.
5. Kucher O.A. To the problem of formation of
civic competence of secondary school graduates / О.А.
Kucher // Proceedings of the First International SocioPedagogical Conference, Lutsk, April 26-27, 2006. Lutsk, 2006.
6. Bogush A.M. Speech development of children:
essence and ways of realization / AM Bogush // Preschool education, 1999. - № 6.
7. Khanin Yu.L. On the question of assessing the
communicativeness of the individual. Communication
as a subject of theoretical and applied research / Yu.L.
Hanin. - L., 1972. - (Original work).
8. Philosophical Dictionary / ed. I.T. Frolova. - 5th

ed. - M .: Politizdat, 1987.
9. Hymes D. On Communicative competence /Sociolinguistics by J.B. Pride, J. Holmes. – Harmonsworth: Penguin, 1972.
10. Petrovskaya L.A. Competence in communication. Socio-psychological training / L.A. Petrovskaya /.
- M .: MSU, 1989. - (Original work).
11. Stolyarenko LD Pedagogy: a textbook / L.D.
Stolyarenko /. - Rostov-on-Don, 2003.
12. Vyatyutnev M. N. Traditions and innovations
in the methodology of teaching Russian as a foreign
language / M.N. Vyatyutnev // Russian language
abroad. - 1985. - № 5.
13. Fedorenko Yu.S. Communicative competence
as the most important element of successful communication / Yu.S. Fedorenko // Native school. - 2002. - №
1.
14. Savignon S. Evоlution of Communicative
Competence: The ACTFL “Provisional Proficiency
Guidelines” / S. Savignon // The Modern Language
Journal. – 1985. –Vol. 59.
15. Izarenkov D.I. Basic components of communicative competence and their formation at the advanced stage of training of non-philological students /
D.I. Izarenkov // Russian language abroad. - 1990. - №
4.

A SYSTEMIC APPROACH TO THE SELF-CONCEPT DEVELOPING IN JUNIOR SCHOOL
CHILDREN: A CURRICULUM AND IT’S EVALUATION
Orlova H.
postgraduate student, Institute of Problems on Education of the NAES of Ukraine, Kyiv
Abstract
The content of the self-concept, self-evaluation and self-regulation are the main components of the systemic
approach to the self-concept developing. Despite being accepted theoretically, this principle is under-represented
in empirical studies, including those discussing the methods of developing children’s self concept in a school
setting. Based on these principles, we suggested a curriculum for developing children’s self concept in after school
activities. The curriculum was tested on 64 primary school students, who were divided into control and experimental groups. In the experimental group we observed significant increase in the volume and differentiation of the
self-concept, self-esteem and value attitude to the self, levels of aspirations, perseverance and desire for independence. We concluded that the systemic approach targeted at the content of the self-concept, self-evaluation and selfregulation promises good outcomes.
Keywords: self-concept, self-esteem, systemic approach, primary school, curriculum, pedagogical technology.
1. INTRODUCTION
Forming a holistic personality is one of the main
tasks of the modern educational system. Harmonious
development and reaching the full personal potential is
impossible to imagine without a high level of selfawareness and a well developed realistic, positive and
comprehensive self-concept. And taking into account
that the foundation of personality development is laid
in sensitive periods of early childhood, attention to the
self-concept should be paid since the first days of a
child’s life.
The importance of the self-concept of children has
led to a significant interest of scientists in this phenomenon. The development of self-concept in younger children is well studied (e.g. Shaidenkova, & Peshkova,
2017; Pyrmagomedova, Nagiyeva, & Suleymanova,
2015; Vitushkina, & Kruzhilina, 2014; Egorov, 2002).

The self-concept of a child is formed in his or her active
interaction with the world. In this process a child faces
positive and negative emotional experiences and receives feedback from the environment. Based on this
information the totality of all child’s ideas about himself or herself, combined with their assessment (R.
Burns, 1979) is built. As the child ages, his or her selfconcept becomes more precise and it’s content becomes more differentiated.
By age 5 most children are ready to start attending
school. Learning in a school setting brings development
of a child’s self-concept to the next level, as their daily
activities become more dense, structured, and by design
focused on their development. In such a setting specialists have time, space and power to intentionally direct
the development of children’s self-concept. It leads to
a higher level of responsibility, as in this still overly
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sensitive period actions of the adults have a high potential of both positive and negative impact.
Understanding the importance of schooling, considerable attention was paid to studying the self-concept of primary school children (e.g. Marsh, Pekrun,
Murayama, Arens, Parker, Guo, & Dicke, 2018; Susperreguy, Davis-Kean, Duckworth, & Chen, 2018; Kalyuzhnaya, & Shevergina, 2016; Chopik, 2012;
Ostopolets, Ryabchenko, & Shevchenko, 2006). The
quantity of research papers implies, that the subject is
well understood. However, most of these papers focused on a self-evaluative aspect of the self-concept of
younger schoolchildren in various domains (i.e. self-esteem). A good example of this tendency to de facto focus on self-esteem, even when aiming at studying the
multidimensionality of children’s self-concept, is the
recent study by Amado-Alonso, Mendo-Lázaro, Leóndel-Barco, Mirabel-Alviz, & Iglesias-Gallego (2018).
The authors’ findings show, that the more hours a child
spends doing sports, the higher is his or her self-esteem
in sports domain, as well as in other domains. These
findings are undoubtedly important and have valuable
practical implications. But the approach of the authors
illustrates the tendency of many researchers to leave
important psychological mechanisms (i.e. the relationship between content, evaluation and their behavioral
effects within the self-concept) behind the scene.
As many researchers already pointed out (e.g. Collyer, Boseovski, & Marcovitch, 2018; or King, 1997),
children’s self-concept as a description of own characteristics is under-researched. Modest in number, studies
of the subject from this perspective (e.g. Collyer et. al.,
2018; Uszynska-Jarmoc, 2008) tend to use mostly a
content-analytical approach. That is, researchers of the
content of self-concept in children were interested primarily in its qualitative descriptions, although outlining
the interconnectedness of the content of the self concept; self-esteem; and self-regulation (Collyer et. al.,
2018).
Therefore, studying the self-concept in it’s classical complex understanding, as theorized by R. Burns,
is widely accepted theoretically, but under-represented
empirically. As Pomerance, Converse, & Moon (2020)
noted, there has been very limited research, simultaneously considering contents and structure of self-concept, interaction between an evaluative and structural
components of the self-concept, as well as their relations to motivation and performance. This recent study
with the most elaborated design, conducted by Pomerance et. al., showed, that clarity and high differentiation
of the self-concept (with understanding of one’s roles
and goals) has more effect on mediating approaching or
avoiding behaviors (i.e. goal-driven or anxiety-driven
ones), than self-esteem has. Also it has more effect on
productive and non-productive working behaviors.
Our own studies of relationships between the qualitative substance of the self-concept, self-esteem and an
individual’s self-manifestation in an academic setting
(Orlova, 2020) also identified evidence of this intuitively understandable pattern: children, who know
themselves better, also tend to feel more confident, set
higher goals, and their persistence, productivity and independence levels are also higher. Therefore, we found
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that good self-knowledge is even more important for a
child's success, than just positive self-esteem, which is
consistent with the findings of Pomerance et. al. (2020).
Summarizing the body of recent literature, we
conclude, that actual focusing on the interplay between
the content of the self-concept, self-evaluation and selfregulation gives the best understanding of the mechanics of the self concept formation and functioning. Hypothetically, a systemic approach, which takes into account the natural mechanisms of forming of the selfconcept in the process of interacting with the environment and getting feedback, as well as understanding the
interplay between the content of the self concept and
self-esteem, should be the best theoretical basis for constructing the educational and developmental curricula,
which focus on developing the children’s self concept.
And to foster the development of this field of study, we
aimed this research paper at suggesting such a curriculum and empirical evaluating of it’s effect in various
self-concept domains.
2. MATERIALS AND METHODS
Curriculum. The suggested curriculum is based
on several fundamental principles. First of all, the main
role of the content of the self-concept is recognized.
Thus the curriculum is primarily directed on increasing
both volume and differentiation of the self-concept. It
means that the programmed activities should increase
the amount of information children have about themselves. Also they should increase the number of different categories of such information. These categories
may include, for example, general information (e.g.
name, age), preferences (e.g. “I like nature”), current
activities (e.g. “I am a student”, “I play tennis”), physical appearance (e.g. “I have gray eyes”, “I'm tall”),
character traits (“I'm kind”) and so on.
According to the second fundamental principle,
the curriculum is targeted at developing a positive, but
realistic self-esteem. This is achieved through
connecting the content domain of self-concept with it’s
self-evaluation and getting feedback. In repeated
practicing of doing so children are encouraged to find
both positive and negative sides of any piece of
information about themselves. Special attention is paid
to teaching children accept themselves and other people
“as is” with all their positive and negative sides.
The third principle implies understanding of the
importance of moral and socially desirable behavior,
and also taking care of ones own interest. It means that
children are taught to respect themselves, as well as
others.
And the last, but not least, principle means that
developing of the self-concept is done through active
learning by doing and getting feedback. It means that
organizationally
It is expected that if all four principles are met
simultaneously, they should have a mutually
reinforcing effect on developing a holistic and positive
self-concept. It means that children should have an age
appropriate complex of ideas about: who are they, what
character traits are inherent in them; what they know
and can do, what they are interested in; what useful
lessons have they learned from past experience; how do
they see their future; their ability to solve problems
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independently; how other people can help and how to
ask for help; how to work in a team; how they see their
friends, class, family; what is good in the world; why
they love the world and the people in it.
The curriculum includes 14 lessons, 90 minutes,
with a short break every 45 minutes. The first lesson is

No

Lesson topic

1

Introduction

2

Who am I?

3

What am I good at?

4

Who I were in the past and who do I
want to be in future?

5

How to independently overcome
difficulties?

6

How can others help me overcome
difficulties?

7

How can I help others overcome
difficulties?

8

What do I feel?

9

My self-esteem

10

My advantages and disadvantages

11

Who surrounds me?

12

What is good and bad in the world?

13

Why do I love the world?

14

Summary

devoted to the introductions, the last lesson is devoted
to summing up the results of the whole course. 12
remaining lessons are allocated for the formation of a
positive self-concept (Table 1). Each lesson is
described in the supplementary materials (in
Ukrainian).
Table 1.
The Curriculum
Aims and Scope
Explain the purpose of the activities planned;
motivate children to participate in new activities;
establish warm and friendly atmosphere within the group.
Discuss children’s own character traits;
discuss their role in relationships with peers and teachers;
discuss their role in family relationships.
Discuss children’s own skills, abilities, and competencies;
discuss their interests.
Discuss the value of past experience;
discuss children’s goals for the close and distant future.
Discuss independence;
develop the child's ability to make decisions independently;
develop the ability to overcome difficulties, accept
challenges, and learn in the process of work.
Develop the ability to evaluate the capabilities of others;
discuss that all people have different knowledge and skills;
develop the ability to ask for help in difficult situations.
Develop children's kindness and attentiveness to others;
discuss the importance of a teamwork.
Develop the ability to recognize different emotions;
develop the ability to communicate emotions and
experiences.
Discuss adequate self-esteem;
develop positive self-attitude.
Form the child's idea of their strengths;
develop the ability to recognize own weaknesses;
develop self-acceptance.
Discuss character traits of peers, friends, and parents;
develop the ability to accept others.
Discuss an idea of what is "good";
discuss an idea of what is "bad";
develop ideas about tolerance, ethics, and moral actions.
Form a positive attitude towards the world i;
form an idea of children’s own values.
Summarize what children have learned;
summarize all the work done.

Procedure
We tested the curriculum and it’s basic
assumptions using the classical experimental design
with the experimental and control groups (hereinafter
referred to as EG and CG, respectively).
The two groups comprised of junior school
students of the Dominanta School, which is located in
Kyiv, Ukraine. Children from the EG (N=32; Age=7.56
1.26; 49% females) were involved in the curricular
activities after their typical school day. Children from
the CG (N=32; Age=7.43 1.54; 47% females)

participated only in their typical school activities. We
used the natural groups (forms) of the Dominanta
School, which we tested for the statistically significant
differences before conducting the experiment. The
experiment was conducted in an ethically appropriate
form (including getting the consent forms from the
children’s caregivers).
We measured the specific indicators of different
self-concept domains before and after the experiment
using well known and custom scales (Table 2).
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Table 2.

Parameters

Self-concept parameters and measurement instruments
Scales and Questionnaires

Volume of the self-concept
Differentiation of the self-concept

Interview (custom)

The value of others
Security value
Self-value

Picture-Based Value Survey for Children (Bilsky et. al., 2013)

The value of novelty
Self-esteem (academic sphere)
Self- esteem (communication)
Self- esteem (extracurricular
activities)

Harter's Self-Perception Profile for Children (translation by N. Chernysheva, 2006);

Self-confidence
General self-esteem
Aspirations^
Performance

Schwarzlander motor test (Borozdina & Vidinska, 1986)

Independence^

Striving for independence scale (custom)

Persistence

Persistence scale (Hryshyn & Lushyn, 1990)

Protection of own interests in behavior
Self-respect in behavior

Semi-structured pedagogical observation

Moral behavior
The interview allowed us to measure the
qualitative content of the self-concept, the total amount
of information a child has about himself or herself, as
well as the diversity of this information (differentiation
of the self-concept). To do this we asked a child to tell
a story about himself or herself. The story was
recorded. We determined how many characteristics a
child named. These characteristics were then classified
into 14 predefined categories. Finally, it was
determined how many categories contained at least one
characteristic (differentiation of the self-concept) and
the total number of characteristics in all categories
(volume of the self-concept) was calculated.
To study children’s independence we asked what
they would do in 10 problem situations that may happen
to children (e.g. "If you are hungry", "If you have
headache"). The answers were recorded. We assessed
whether a child seeks to solve problems on their own or
needs help. The answers were evaluated on the
following scale: 0 - if a child didn’t know what to do or
suggested calling parents; 1 - if a child suggested
contacting an appropriate service or specialist (e.g. a
doctor); 2 - if a child suggested how to solve a problem
on their own. All scores were summed up to get a
measurement of independence on a scale from 0 to 20.
In a semi-structured pedagogical observation we
observed children in natural conditions and scored an
average number of target behaviors per specific natural
situation (i.e. a lesson at school).

We did between and within group comparisons
before and after the whole complex of curricular
activities was administered. The tests were done with
the use of the Mann-Whitney- Wilcoxon test. All
calculations were made in the RStudio 1.3.9 software
using R 3.4.4.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The results of the between group comparisons
before and after participating in the curricular activities
are shown in Table 3.
As can be seen from the data, at the beginning of
the experiment, EG and CG were significantly different
only in their level of aspirations and independence.
Although these differences were not too high. In both
EG and CG, the level of aspirations and independence
were mostly at an average level, which corresponds to
the age norm and the results obtained by us in previous
studies. According to other indicators, these two groups
did not differ significantly from each other. Therefore,
we decided that these two groups can participate in the
experimental training program.
After participating in the curricular activities, the
indicators of EG increased significantly on a number of
scales.
The volume of the self-concept of younger
schoolchildren in the EG on average increased by
almost 6 statements (from just over 12 statements
before the experiment to 18 statements after the
experiment). It means that these children were able to
convey 50% more pieces of information about
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themselves. The differentiation of the self-concept in
the EG has doubled — on average from 2 to 4
categories. Qualitatively it was easier and faster for
children to form such elements of the self-concept as

the idea of their own activities, and a little slower and
more difficult was forming the idea of themselves in the
system of social relations.

Table 3.
Between group comparisons before and after participating in the curricular activities
Group
Scales

EG1

EG2

M

sd

Volume of the self-concept

12.50

3.95

Differentiation of the self-concept

2.13

The value of others

M

CG1

CG2

sd

M

sd

M

sd

18.22*

5.82

14.03

5.78

14.39

4.51

0.97

4.06*

1.17

2.22

0.78

2.70+

1.01

3.25

0.54

3.11

0.59

3.07

0.53

3.17

0.59

The value of safety

3.14

0.40

3.15

0.46

3.18

0.60

3.09

0.44

The value of self

2.79

0.56

2.93

0.57

2.73

0.51

2.89

0.54

The value of novelty

2.92

0.42

2.98

0.50

2.91

0.48

2.98

0.46

Self-esteem (academic sphere)

2.96

0.54

3.54*

0.52

2.97

0.60

3.00

0.62

Self- esteem (communication)

2.99

0.59

3.66*

0.71

3.09

0.58

3.00

0.61

Self- esteem (extracurricular activities)

2.98

0.75

3.24

0.63

2.71

0.65

2.79

0.72

Self-confidence

3.06

0.49

3.49*

0.58

3.17

0.67

3.11

0.67

General self-esteem

11.99

2.33

13.93*

1.85

11.94

1.97

11.90

2.11

Aspirations^

1.14

1.31

2.54*

2.04

2.14

1.69

2.25

1.70

Performance

11.82

2.59

13.62*

3.40

12.10

2.78

10.37+

2.20

Independence^

9.16

1.53

12.32*

2.04

10.51

1.76

10.62

2.14

Persistence

1.34

1.14

1.48

1.06

1.44

1.13

1.33

1.02

Protection of own interests in behavior

2.90

1.09

4.34*

1.43

3.03

1.23

2.71

1.15

Self-respect in behavior

2.72

1.75

4.00*

1.25

3.36

1.66

3.38

1.23

Moral behavior
2.24
0.81 2.96*
1.08 2.08
0.82 1.57+
1.01
Note: EG1 - experimental group before experiment; EG2 — experimental group after experiment; CG1 — control
group before experiment; CG2 — control group after experiment; ^ — the difference between EG1 and CG1 is
significant at p < 0.05; * — the difference between EG1 and EG2 is significant at p < 0.05; + - the difference
between CG1 and CG2 is significant at p < 0.05.
Children's self-esteem in EG has increased
significantly on almost all scales. Self-esteem in the
cognitive sphere increased by an average of 0.58 points
(from 2.96 to 3.54 points), self-esteem in
communication - by 0.67 points (from 2.99 to 3.66),
self-confidence - by 0.43 points (from 3.09 to 3.49).
Self-assessment of extracurricular activities also
increased slightly (by 0.26 points: from 2.98 to 3.24),
but these changes were statistically insignificant. The
overall self-esteem indicator has also increased, since it
is the sum of indicators for all scales of the
questionnaire. Given that the Harter method used to
study the self-esteem of younger schoolchildren has a
four-point scale, this increase in self-esteem is
significant. It should also be noted, that despite such a
significant increase in children's self-esteem, it does not
become unrealistically high.
The level of aspirations of children in the EG also
increased significantly by 1.4 points (from 1.14 to 2.54)
— that is, twice. This means that children in EG have

become much more confident in their abilities and are
more willing to set higher goals for themselves. The
level of aspirations in the EG on average remained
moderate (according to the chosen scoring method, the
moderate level ranges from 1.00 to 2.99 points).
However, at the beginning of the experiment this level
was closer to the lower demarcation point, but at the
end of the experiment it approached the demarcation
point of the adequately high level. Accordingly, the
productivity of children in the EG also slightly
increased by an average of 1.8 points (from 11.82 to
13.62). That is, due to the formation of a more
developed self-concept, the real productivity of
younger schoolchildren increased by 15% in a task that
requires volitional effort and fine motor skills.
Also, children in the EG had a significant increase
in their desire for independence. As a result of the
curricular activities, it increased by 3.16 points (from
9.16 to 12.32). That is, children from the EG began to
believe more in their own strengths and showed a desire
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to solve problems on their own. At the same time, this
desire remains at a realistic average level. The children
understood that some of the problems or solutions
require adult attention (for example, going for vacation
or treating medical problems).
After participating in the experimental program,
children also began to defend their own dignity more
often (on average, an increase of 1.44 points — from
2.90 to 4.34) and show moral behavior more often (on
average, an increase of 0.72 points — from 2.24 to
2.96).
No such changes occurred in the CG. We found no
statistically significant difference between the CG1 and
CG2 scores on most scales. The only exceptions were
the indicators of self-concept differentiation, which
increased by an average of 0.48 points (from 2.22 to
2.70) and the indicators of productivity and
manifestations of moral behavior, which decreased by
1.73 (from 12.10 to 10.37) and 0.51 (from 2.08 to 1.57)
points, respectively. A slight increase in the
differentiation of the self-concept in the CG can be
explained by the influence of other developmental
factors, in accordance with the natural developmental
trends. We explain the decrease in productivity and
manifestations of moral behavior by the action of
unaccounted random factors, since this trend does not
coincide with the results we’d obtained on a larger
sample of children of different ages.
4. CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS
The content of the self-concept, self-evaluation
and self-regulation are the main components of the
systemic approach to the self-concept developing.
Despite being accepted theoretically, this principle is
under-represented in empirical studies, including those
discussing the methods of developing children’s self
concept in a school setting.
In this study we did one of the first steps to get the
child centered and systemic approach back to the
modern empirical studies of the children’s self concept.
We suggested that in doing so we should aim at
increasing the amount of information children have
about themselves, as well as we should nurture
perseverance, positive self-esteem, morality and
spiritual value of children. We need to teach them how
to accept their own advantages and disadvantages;
accept others; adequately assess the requirements of
others; better understand their own emotions; be more
aware of their own skills and abilities; become more
independent and creative; learn to turn to others for help
in difficult situations.
Based on these principles, we suggested a
curriculum for developing children’s self concept in
after school activities. The curriculum was tested on 64
primary school students, who were divided into control
and experimental groups. In the experimental group we
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observed significant increase in the volume and
differentiation of the self-concept, self-esteem and
value attitude to the self. Aspirations, perseverance and
desire for independence in the experimental group also
slightly increased. Noticeable changes occurred in the
behavior of children from the experimental group. They
showed more self-respect and moral behavior.
That is, significant positive changes in the selfconcept of children in the experimental group occurred
in all its components. At the same time, no such
changes were detected in the children of the control
group. Therefore, we can conclude that the developed
curriculum had a positive impact on the self-concept of
children. It means that basing pedagogical technologies
on the systemic approach targeted at the content of the
self-concept, self-evaluation and self-regulation
promises good outcomes. However, this study is
limited as it tests only one model of such systemic
approach. Future studies may be focused on testing
different systemic models of the self-concept
developing, as well as different curricula based on the
same model.
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Анотація
В статті розглядається питання формування та розвитку критичного мислення курсантів як провідної
компетентності сучасності. Автори уточнюють поняття критичного мислення через надання переліку
знань та вмінь, що характерні для демонстрації прояву критичного мислення. Підтверджуючи той факт,
що формування та розвиток критичного мислення повинно бути червоною стрічкою побудови сучасного
освітнього процесу в академічному закладі вищої освіти, автори пропонують альтернативний варіант організації навчально-пізнавальної діяльності через соціальні мережі.
Abstract
The article considers the formation and development of critical thinking of cadets as a leading competence of
today. The authors clarify the concept of critical thinking by providing a list of knowledge and skills that are
characteristic of the critical thinking. Confirming the fact that the formation and development of critical thinking
should be a red ribbon for building a modern educational process in an academic institution of higher education,
the authors offer an alternative to the organization of educational and cognitive activities through social networks.
Ключові слова: критичне мислення, курсанти, розвиток, соціальні мережі.
Keywords: critical thinking, cadets, development, social networks.
Динамічні зміни суспільства впливають на всі
аспекти його функціонування та розвитку. Система
освіти завжди була та залишається одним із центральних ланцюгів, від стану якої залежить добробут
суспільства, рівень його економічного та соціального розвитку. Науковці та практики розуміють, що
однією з ознак сучасного суспільства є його інформаційність. Через це однією з провідних компетентностей сучасного фахівця називають вміння працювати з інформацією. Інформація з одного боку
дає нові знання, можливості, підвищує рівень обізнаності. Але з іншого - саме інформація стає засобом маніпулювання, розповсюдження фейків, породження недовіри, а, отже, й джерелом паніки та
хаосу в суспільстві. Саме тому сучасне суспільство
все більше зосереджує увагу на необхідності розвитку критичного мисленні як одного з провідних елементів успіху в житті.
Пошук шляхів розвитку критичного мислення
в освітньому процесі сьогодні є предметом дослідження таких науковців як А. Конверський,
Л. Корінько, С. Максименко, О. Пометун, С. Терно,
Ю. Трофімова тощо

Однак, специфічність самого процесу мислення та постійні зміни на мікро- та макрорівні залишають невирішеними питання оцінювання рівня
розвитку критичного мислення, формулювання
універсальних підходів щодо його підвищення, пошук методів та форм освітньої діяльності, яка спонукає до самостійного пошуку шляхів його удосконалення.
Мета статті – на основі дослідження сутності
критичного мислення представити альтернативний
підхід до спонукання курсантів, які здобувають
вищу військову освіту до самостійного прагнення
підвищення рівня критичного мислення.
Об’єкт – процес формування та розвитку критичного мислення.
Предмет – розвиток критичного мислення курсантів на основі використання ресурсів соціальних
мереж.
Досягнення поставленої мети передбачає: уточнення поняття «критичне мислення», аналіз шляхів його формування та розвитку в системі вищої
освіти, розробка рекомендацій щодо використання
соціальних мереж задля спонукання до самостійного підвищення рівня критичного мислення.
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Перш за все, дамо визначення поняття «критичне мислення». В сучасній науковій літературі під
критичним мисленням розуміють науковий тип мислення, направлений на розв’язання неординарних
практичних завдань. Критичне мислення називають спільним центром для загального та предметного мислення, воно характеризується усвідомленістю, самостійністю, рефлективністю, цілеспрямованістю, обґрунтованістю, контрольованістю та
самоорганізованістю [1].
Критичне мислення - підхід до мислення, за
якого особливу увагу приділено вмінню сформулювати самостійні твердження або думки й підкріпити
їх своїми аргументами [2].
Критичним мислення вважається мистецтво
аналізу та оцінювання мислення з метою його постійного покращення (критичний мислитель ставить
життєві питання, формулює їх правильно, збирає та
оцінює відповідну інформацію, доходить до розумних висновків, думає відкрито, та здатний до
розв’язання складних проблем [4].
О. Пометун визначає критичне мислення як окремий тип мислення, який характеризується активністю, цілеспрямованістю, самостійністю, дисциплінованістю та рефлективністю та передбачає розвиток у процесі навчання здатності людини:
визначати проблеми, аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел, висувати
альтернативи й оцінювати їх, обирати спосіб
розв’язання проблеми чи власну позицію щодо неї
й обґрунтовувати свої погляди, робити свідомий
вибір і діяти [3].
Отже, під критичним мисленням будемо розуміти такий тип мислення, який дозволяє особистості продемонструвати наступне:
- вміння і навички роботи з різними джерелами інформації - здатність не тільки до отримання,
але й до інтерпретації та перевірки даних і джерел
їх отримання;
- наявність умінь і навичок оцінки і перевірки процесу рішення значущих проблем, що сприяє
попередженню або своєчасному подоланню помилок і неточностей – аналізувати наскільки обрані
шляхи вирішення проблеми раціональні і логічні;
- здатність до самоаналізу та самовдосконалення;
- здібність до вирішення нестандартних ситуацій;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові
зв'язки між різними явищами;
- допитливість і використання дослідницьких
методів - ставити перед собою питання і здійснювати планомірний пошук відповідей;
- не задовольнятися фактами, а розкривати
причини і наслідки цих фактів;
- виробляти свою точку зору з певного питання
і здатність відстоювати цю точку зору логічними
доводами; проявляти підвищену увагу до аргументів опонента і логічно їх осмислювати.
В освітньому середовищі підходи до розвитку
критичного мислення здебільше обумовлені специфікою навчального закладу та основними функціями та завданнями, які будуть виконувати випускники вишів. Ми б хотіли звернути увагу на заклади
вищої військові освіти.
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Важливість розвитку критичного мислення курсантів обумовлена низкою причин. Аналіз сучасних війн та воєнних конфліктів говорить про їх гібридність. Вплив наслідків гібридної війни відчувають всі верстви населення.
Однією з основних проблем ведення гібридної
війни визначають високу довіру та чутливість населення до інформаційного контенту, неспроможність критично усвідомлювати та обробляти значні
потоки дезінформації і, як наслідок, високий рівень
маніпулювання свідомістю всіх верств населення.
Реакцією наукових, дослідницьких та просвітницьких установ стала активізація діяльності в напряму
підвищення рівня поінформованості та медіаграмотності населення.
Щодо військовослужбовців, то саме вони повинні перші винайти та засвоїти нові способи протистояння та ведення гібридної війни. Це не стільки
фізична зброя скільки інформаційна. Швидке реагування на зміни в інформаційно-писхологічному
полі – це найбільш важлива навичка для сучасного
військовослужбовця. Інформаційна складова війни
породила одне з основних протиріч у діяльності
військовослужбовців: чекати та виконувати наказ
чи аналізувати та приймати рішення?
Дискусії щодо цього питання призвели до
здійснення реформ у сучасній армії. Однак, зміни
не завжди відбуваються настільки швидко, як цього
вимагає час. Але як політологи, так і військові експерти зазначають, що сучасний військовослужбовець повинен аналізувати, узагальнювати та розуміти наслідки своїх дій. Вважаємо, що з метою зниження
деструктивного
інформаційного
пропагандистського впливу програма підготовки
військовослужбовців повинна базуватися на формуванні та розвитку навичок критичного осмислення та усвідомлення інформації.
З метою акцентування уваги курсантів до проблеми критичного мислення пропонуємо звернутися не стільки до традиційних підходів (зміна
структури заняття, використання технологій критичного мислення під час проведення різних форм занять), що, безумовно, повинно обов’язково реалізовуватися, скільки до використання сучасних способів спілкування та здобуття молоддю (не слід
забувати, що сучасні курсанти – це перші за все,
представники сучасної молоді) інформації.
У зв’язку з цим необхідно описати особливості
сучасної молоді. Отже, вікова категорія 18-25 років
(вік вступу та навчання у виші) - покоління міленіуму, Next, мережеве покоління - має такі характеристики. Молоді цього віку притаманна залежність
від знань, які вона знаходить не у книжках з бібліотек, а на інтернет-ресурсах. Це покоління, яке є
дуже залежним від різного роду гаджетів та можливості отримати інформацію в будь-який момент.
Намагання зробити все швидко не завжди дає можливість оцінювати ту інформацію, яку вони отримують. Тому молодь саме цього віку характеризується
надмірною довірою до інформації, що подана на
онлайн-сервісах, і, нажаль, часто без наявності
будь-якої цензури на неї.
Процес навчання у молоді все менше асоціюється з освітнім закладом та викладачем. Значна чисельність запропонованих он-лайн курсів у частини
з них повністю задовольняє їх потребу в освіті. Ре-
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шта – це самоосвітня діяльність. Молодь надає перевагу активним та інтерактивним методам навчання.
Для представників цього віку характерно так
зване «кліпаюче мислення». Інформація подається
коротко, лаконічно, інколи, навіть, тезисно. Важливе значення має наочність та доступність інформації. Ця вікова група цінує власну свободу, важко
переносить критику.
Особливе значення для молоді мають
соціальні мережі. Віртуальна реальність — це те,
що їм потрібно для повноцінного існування. На різних онлайн-платформах молодь прагне знаходити
друзів за своїми інтересами, що легко робити саме
у соціальних мережах.
Проведене нами опитування (250 курсантів
військового вишу) підтвердило той факт, що молодь надає перевагу інформації отриманої у соціальних мережах, тому що вважають її найбільш доступною та достовірною. Проводячи значний час в
інтернет-просторі, молоді люди звертають більшу
увагу на сторінки та сайти розважального характеру. Дуже важливим для них є схвалення їх друзями та знайомими того, що вони демонструють на
особистих сторінках соціальних мереж. 20% опитаних визнають, що не замислюються над тим чи є інформація, яку вони поширюють правдивою. При
цьому 60% вважають, що їх оточує лише правдива
інформація і вони з легкістю відрізняють фейк від
правди. Однак, значні труднощі викликають визначення основних інструментів, які використовуються для фактчекінгу.
Отже, надана характеристика молоді дає змогу
зробити наступні висновки. З метою спонукання
курсантів до самостійного та свідомого прагнення
підвищення власного рівня критичного мислення
можна використовувати методи альтернативні академічним. Вважаємо за можливим виведення певного виду пізнавальної діяльності поза межі освітнього процесу у закладі вищої освіти у середовище,
найбільш звичне для молоді, а саме у соціальні мережі у вигляді он-лайн ресурсу.
З метою приваблення молоді до он-лайн ресурсу необхідно, щоб навчально-пізнавальні активності мали розважально-освітній формат; завдання,
інформація, факти повинні подаватися стисло, доступно, зрозумілою термінологією; інформація повинна бути різноспрямованою та подаватися з відповідною частотою.
Зміст навчально-пізнавального контенту може
мати такі складові:
1. Формування розуміння того, що таке критичне мислення, яку роль воно відіграє в сучасному
суспільстві, чому вважається необхідною soft-skill
для представників будь-якої професії.
2. Формування обізнаності у категоріальному
апараті, вміння ідентифікувати та давати визначення основних понять, на яких ґрунтується критичне мислення.
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3. Розвиток аналітичних вмінь, що ґрунтуються на аналізі фактів, тлумаченні та прогнозуванні наслідків конкретних історичних подій, які
демонструють яким чином фейки, дезінформація,
пропаганда, особливо та, що заснована на неспецифічному навіюванні, змінювали свідомість людей,
хід історичних подій, ставали засобом маніпулювання.
4. Надання базових знань з фактчекінгу.
Запропонований варіант реалізації освітнього
процесу повинен базуватися на таких принципах.
Цілеспрямованість. Контент повинен бути
спрямований на формування та розвиток критичного мислення.
Науковість. Та інформація, яка розміщується в
соціальних мережах повинна бути перевіреною та
достовірною. За необхідності вказуються джерела
отримання інформації.
Системність. Інформація повинна потрапляти
на сайт в режимі 24×7.
Послідовність. Інформація та дописи, які з’являються в соціальних мережах мають визначену послідовність: більш інформативні на початку тижня
та більш розважальні наприкінці.
Гуманізм. Мета завдань, які пропонуються відвідувачам соціальних мереж не продемонструвати
рівень необізнаності, а показати перспективи розвитку особистості. Інформаційний контент повинен
носити пізнавальний, розвивальний, інформативний, просвітницький та морально-духовий характер, що відповідає ідеї національного виховання.
Принцип зв'язок із життям. Події та факти, висвітлені на інформаційних ресурсах повинні відображати реальні події з різних сфер сучасного суспільства.
Наявність зворотного зв’язку. З метою отримання очікуваного результату, необхідно здійснювати безперервний моніторинг активностей в соціальних мережах, а також фронтальне опитування
фокус-груп за допомогою конкурсів, марафонів,
флеш-мобів тощо.
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Аннотация
В научной статье рассматриваются российские преференции свободной таможенной зоны для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности резидентами свободного порта Владивосток, территорий опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны, анализируется практика их реализации, определены перспективы использования.
Abstract
The scientific article discusses the Russian preferences of the free customs zone for the implementation of
entrepreneurial and investment activities by residents of the free port of Vladivostok, territories of advanced socioeconomic development and the Arctic zone, analyzes the practice of their implementation, identifies the prospects
for use.
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Таможенная процедура свободной таможенной зоны – одна из перспективных преференций
для резидентов свободного порта Владивосток и
территорий опережающего социально-экономического развития.
Правовой статус свободной таможенной зоны
регламентирован Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон
на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной
зоны, которое заключено в г. Санкт-Петербурге
18.06.2010. Для резидентов свободного порта Владивосток такая процедура детализирована в статье
23 Федерального закона «О свободном порте Владивосток» [1] (далее – Федеральный закон № 212),
для резидентов территорий опережающего социально–экономического развития – в статье 25 Феде-

рального закона «О территориях опережающего социально–экономического развития в Российской
Федерации» [2] (далее – Федеральный закон №
473).
Свободная таможенная зона представляет собой
часть
территории
государства
– члена Таможенного союза в пределах, установленных действующим законодательством государства – члена Таможенного союза, на которой действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской и другой деятельности.
Такая таможенная процедура дает возможность участникам внешнеэкономической деятельности беспошлинно ввозить товары на определенную территорию Евразийского экономического союза без применения таможенных пошлин, налогов,
а также мер нетарифного регулирования.
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Цель создания свободных таможенных зон заключается в содействии социально-экономическому развитию государств – членов таможенного
союза, привлечении инвестиций, создании и развитии производств, основанных на передовых технологиях, развитии транспортной инфраструктуры,
туризма и санаторно-курортной сферы или в иных
целях, определяемых при их создании [3].
Инвестиционное значение свободной таможенной зоны определяется созданием в пределах
территории применения этой процедуры благоприятного инвестиционного климата для привлечения
инвестиций, в том числе иностранных, активизацией внешней торговли.
Таможенная процедура, сочетающая в себе
беспошлинный экспорт и иные инвестиционные
стимулы, присутствует в практике таких государств как Китайская Народная Республика (особая
экономическая зона), Соединенные Штаты Америки (внешнеторговая зона), Объединенные Арабские Эмираты (свободные зоны), Республика Корея
(зона обработки беспошлинного экспорта) и других.
По данным Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики, размещенным на официальном
сайте, – «на Дальнем Востоке на участках резидентов свободного порта Владивосток и территорий,
опережающего социально-экономического развития создано 20 зон таможенного контроля для применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 13 из них – на участках резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития, 7 – на участках резидентов свободного порта Владивосток.
По результатам 2019 года резидентам территорий опережающего социально-экономического развития на таможенных платежах удалось сэкономить 31,5 млрд рублей, более 54 млн рублей благодаря
преференции
сэкономили
резиденты
свободного порта Владивосток. При этом данные
компании в результате своей деятельности вложили в экономику регионов почти 572 млрд рублей
и создали 11 868 рабочих мест» [4].
В научном сообществе вопросы и проблемы
свободной таможенной зоны в территориях опережающего социально-экономического развития и
свободном порте Владивосток исследованы недостаточно полно. В частности, неразрешенным остается вопрос обустройства площадки для целей таможенного контроля [5].
Оборудование участка резидента и создание
зоны таможенного контроля является обязательным условием применения процедуры свободной
таможенной зоны. Требования по обустройству и
оборудованию участка резидента утверждены для
территорий опережающего социально-экономического развития приказом Министерства финансов
Российской Федерации «Об определении требований к оборудованию и обустройству участка территории опережающего социально-экономического
развития для целей таможенного контроля» [6], для
свободного порта Владивосток – приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении требований к обустройству и обору-
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дованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны» [7].
Однако, в настоящее время число резидентов
свободного порта Владивосток достигло 2120, а
территорий опережающего социально-экономического развития – 491. Количественные данные показывают, что предусмотренные требования по
обустройству и оборудованию территорий для
функционирования свободной таможенной зоны
реализовывать затруднительно.
Необходимо отметить, что требуется преодолеть еще одно препятствие для реализации рассматриваемой преференции – наличие коррупциогенного фактора в части 3 статьи 6 Федерального закона № 212. Так, подпунктом «б» пункта 3
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – Методика), установлено, что «коррупциогенными фактором, определяющим для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения либо возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, является определение компетенции по
формуле «вправе» – диспозитивное установление
возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий
(бездействия) в отношении граждан и юридических
лиц» [8].
Вместе с тем в нарушение требования Методики частью 3 статьи 6 Федерального закона № 212
определено следующее – «наблюдательный совет
свободного порта Владивосток вправе определять
виды предпринимательской деятельности, при осуществлении которых не применяются отдельные
меры государственной поддержки предпринимательской деятельности». Тем самым, преференция
таможенной процедуры свободной таможенной
зоны допускает вмешательство наблюдательного
совета без каких–либо установленных законом критериев. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления свободным портом
Владивосток (пункт 1 статьи 7 Федерального закона № 212).
В отличие от положений закона регулирующего деятельность резидентов свободного порта
Владивосток пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона № 473 закреплено, что «положение о
применении/неприменении на территории опережающего социально-экономического развития таможенной процедуры свободной таможенной зоны
в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации предусматривает решение Правительства
Российской Федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития,
которое утверждается в форме постановления» [8].
Таким примером служит пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от
28.08.2015 № 899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Камчатка», в силу которого на территории опережающего социально-экономического развития
«Камчатка» функционирует таможенная процедура
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свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза [9].
Безусловно, устранение указанных недостатков в области регулирования свободной таможенной зоны при осуществлении предпринимательской деятельности резидентов свободного порта
Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития, будет способствовать повышению эффективности правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а также расширению практики
применения данной таможенной процедуры.
В целях укрепления позиций на международной арене в 2020 году в России внедрен еще один
новый институт развития – правовой режим Арктической зоны, регламентированный Федеральным
законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации» [10] (далее – Федеральный
закон № 193). Функции управляющей компании
осуществляет Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
При применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны, согласно положениям
статьи 19 Федерального закона № 193, Арктическая
зона приравнивается к особой экономической зоне.
Особый интерес представляет утверждение в
соответствии с Федеральным законом № 193 программы государственной поддержки традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне, которая должна определять продвижение на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг),
производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Освоение Арктики, учитывая совершенствование технологий для повышения доступности ресурсов, является перспективой развития будущего для
приарктических государств: России, США, Канады, Норвегии, Дании, Швеции, Исландии, Финляндии.
Более того, по информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики правовой режим
Арктической зоны на фоне пандемии способствовал заключению крупного экспортного контракта с
участием японских компаний - поставка 500 тыс. т
метанола в год с завода, расположенного в городе
Сковородино Амурской области [4].
В заключение необходимо отметить, что рассмотренные в настоящей статье модели кооперации, подобные правовым режимам зарубежных
стран, способствуют улучшению позиций Российской Федерации в мировой экономике, стабильности экономики России и привлечению инвестиций.
Правовые инструменты свободной таможенной зоны обеспечивают упрощение таможенных
формальностей и ускорение таможенных операций,
сокращение расходов субъектов внешнеэкономической деятельности при производстве товаров и перемещении их через границу, повышение уровня
социально-экономического развития создания
условий для успешного развития внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
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Аннотация
Основываясь на российском и зарубежном опыте, можно утверждать, что государство является главным катализатором практического применения прорывных информационных технологий. В статье проведен анализ содержания нормативных правовых актов, определяющих понятие, направления и объемы применения информационных технологий в деятельности органов публичного управления.
Abstract
Based on Russian and foreign experience, it can be argued that the state is the main catalyst for the practical
application of breakthrough information technologies. The article analyzes the content of regulatory legal acts that
define the concept, directions and scope of application of information technologies in the activities of public administration bodies.
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Право на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации
любым законным способом закреплено в ч. 4 ст. 29
Конституции Российской Федерации [1]. Информация является важнейшим ресурсом страны наряду с
финансовым, природным, трудовым, материальным и другими ресурсами. Насколько оперативно
происходит обмен необходимой информацией во
многом зависит от уровня развития информационных технологий, под которыми действующее законодательство понимает процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [2].
Информационные технологии внедряются в
нашу жизнь повсеместно. Термин «информационные технологии» мы встречаем в контексте инноваций, перспективных исследований и разработок,

улучшения качества жизни граждан, защиты данных, кибер-угроз и других реалий современного
мира.
Как показывает опыт России и зарубежных
стран, государство сегодня выступает главной движущей силой применения на практике прорывных
информационных технологий.
При всей сложности и емкости информационных технологий, как предмета исследования, важно
понимать, что информационные технологии – это
не цель, а средство результативного и эффективного исполнения служебных задач аппарата публичного управления в интересах каждого гражданина нашей страны.
Придание государством импульса ускорения
процессу внедрения информационных технологий
в сферу государственного и муниципального
управления имеет безусловное обоснование. Главным средством государственного воздействия на
данную группу общественных отношений является
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правовое регулирование. Правовое регулирование
использования информационных технологий в
сфере государственного и муниципального управления, прежде всего, обеспечивает оказание государственных и муниципальных услуг не только информационной направленности, но и других государственных и муниципальных услуг (в сфере
образования, здравоохранения, культуры и т.д.), а
также позволяет осуществлять внутриорганизационное управление на более оперативной основе: повысить скорость доведения решений до исполнителей, проконтролировать ход и результат исполнения решений, принять необходимые меры.
В рамках проведения административной реформы, обусловившей новые направления развития
государственного управления, были подготовлены
соответствующие нормативные правовые акты,
направленные на регулирование процесса информатизации и формирование информационного пространства в России.
Формирование информационного пространства происходит среди прочего на основе соответствующих нормативных правовых актов. На
начальном этапе правовое регулирование касалось
отдельных аспектов информационного обмена.
Например, федеральный закон от 20 февраля 1995
года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 8, ст. 609федеральный закон от 13 сентября 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в СМИ» [4] определил порядок
публикации сообщений и материалов государственных и муниципальных органов. В Федеральном законе от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии
в международном информационном обмене» [5],
ныне уже утратившем силу, определялась роль российского государства в формировании международного информационного пространства.
В 2010 г. была принята Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 годы)», которая положила
начало новому этапу – организации взаимодействия органов власти с обществом и друг с другом
на основе информационных технологий, использование которых стало необходимым и обязательным
для всех органов публичного управления.
Например, в ч. 1 ст. 97 Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ установлено, что
«...информационные технологии используются таможенными органами в целях обеспечения выполнения возложенных на них задач, в том числе обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти, оказания государственных
услуг населению, участникам внешнеэкономической деятельности по предоставлению информации
в электронном виде» [6].
На современном этапе использования информационных технологий государственные и муниципальные органы создают официальные сайты не
только как информационный ресурс, но и как сред-
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ство, предназначенное для обратной связи с гражданами. Среди наиболее важных информационных
ресурсов, установленных законодательно необходимо выделить следующие:
– Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru);
– официальный сайт для размещения информации о размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд (http://www.zakupki.gov.ru);
– официальные сайты государственных и муниципальных органов.
В то же время следует отметить, что сайт государственных и муниципальных органов, реализуют
информирующую функцию; информация, размещённая на сайте, не предназначена для совершения
юридически значимых действий.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [7] названные сайты предоставляют сведения
о самом органе и информацию, необходимую для
непосредственного обращения в орган власти. В
этих случаях использование информационных технологий официального сайта органов государственной и муниципальной власти предполагает
только предварительный этап, длящийся до совершения юридически значимых действий.
Законодатель предусматривает требования к
порядку создания и функционировании, а также к
содержанию официальных сайтов. Исходя из этих
требований, получение физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных
услуг осуществляется на отдельном портале; деятельность по размещению государственных и муниципальных заказов носит весьма специфический
характер, поэтому для нее предусматривается работа отдельного портала.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» [8] средства,
используемые при создании и функционировании
официальных сайтов, должны быть такими, чтобы:
– информация, размещенная на сайте, была доступна на базе свободного программного обеспечения и не требовала установления специально созданных для этого технических средств;
– технические и программные возможности
сайта позволяли вести электронные журналы учета
операций;
– ежедневно копировалась информация на резервный носитель;
– информация на сайте была защищена от уничтожения, изменения и блокирования доступа и др.;
– информация, размещенная на сайте, хранилась не менее 5 лет со дня ее первого размещения;
– информация размещалась на русском языке.
Кроме того, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 470 от
16.11.2009 в отношении информации, размещаемой
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на официальных сайтах органов исполнительной
власти [8], установлено следующее:
а) к данной информации должен быть обеспечен круглосуточный доступ бесплатно и без других
ограничений;
б) программное обеспечение, при помощи которого осуществляется доступ к информации, не
должно требовать заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем на платной
основе;
в) доступ к информации на сайте не должен
быть зашифрован или защищен от доступа, а должен осуществляться на основе только веб-обозревателя и не требовать регистрации, предоставления
персональных данных или заключения лицензионных либо других соглашений.
Обеспечение права на доступ граждан к информации о деятельности органов власти и предоставление качественных государственных и муниципальных услуг является императивом информационно-коммуникационного развития России.
Доступная информация о деятельности государственных и муниципальных органов в силу
того, что она обеспечивает личные интересы граждан, позволяющие реализовывать прочие права и
свободы, а также участие населения в общественных и государственных делах, служит гарантом демократических основ общества. Кроме того, таким
образом обеспечивается общественный контроль
деятельности государственных и муниципальных
органов, прозрачность принимаемых решений в
сфере экономики, экологии и других социально
значимых сферах.
В соответствии с действующим законодательством могут устанавливаться особые правила
предоставления отдельных категорий сведений о
деятельности государственных и муниципальных
органов.
Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 14
июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», федеральные законы публикуются не позднее 7 дней с момента их подписания
Президентом Российской Федерации, документы,
принимаемые палатами Федерального Собрания, –
в течение 10 дней после их принятия [10].
Аналогичные требования к порядку официального опубликования предусмотрены для нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Например, согласно ст. 28 Закона Камчатского
края от 06.11.2014 г. № 550 «О порядке принятия
(издания), обнародования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края» [11], законы края подлежат подписанию и официальному опубликованию Губернатором, а в его отсутствие первым заместителем
Губернатора области, исполняющим обязанности
Губернатора, в течение 14 календарных дней с момента их получения из законодательного (представительного) органа края. При этом первое размещение (опубликование) законов края на «Официальном интернет-портале правовой информации»
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(www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение 10
дней со дня их подписания. Нормативные правовые
акты края после официального опубликования
также могут публиковаться для широкого ознакомления любыми средствами массовой информации
со ссылкой на официальное издание органов государственной власти Камчатского края» [11].
Таким образом, информация в современном
обществе является важнейшим ресурсом, связанным с реализацией публичного управления. Получение, анализ, выдача и эффективное использование информации – необходимое условие функционирования публичной власти.
Информационные технологии являются многоаспектным объектом правового регулирования,
имеющим особое значение для формирования полноценного и эффективного государственного
управления. Кроме того, специфическая роль информационных технологий при осуществлении
публичной деятельности обусловливает их положение как объекта государственного управления, а деятельность субъектов права в отношении использования государственного информационного ресурса
– как объекта административно-правового регулирования.
Информационные технологии способствуют
формированию новых эффективных средств управления и взаимодействия органов государственной
власти, местного самоуправления, коммерческих
структур и граждан. Информационные технологии
являются новой возможностью для повышения качества управления за счет предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме.
Информационные технологии не только
прочно обосновались в современном государственном управленческом процессе, но и оказывают на
него непосредственное влияние, качество которого
еще требует оценки и научного анализа.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета.
25.12.1993.
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от ред. от 29.12.2020)
// Российская газета. № 165. 29.07.2006.
3. Об информации, информатизации и защите
информации: федеральный закон от 20 февраля
1995 года № 24-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609 (утратил
силу).
4. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в СМИ: закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от
01.01.2021) // Российская газета. № 32. 08.02.1992.
5. Об участии в международном информационном обмене: федеральный закон от 4 июля 1996

Slovak international scientific journal # 49, (2021)
г. № 85-ФЗ (ред. от 29.06.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.07.1996. № 28. Ст. 3347 (утратил
силу).
6. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон от 27.11.2010
№ 311-ФЗ (ред. от 28 ноября 2018 г.) // Собрание
Законодательства Российской Федерации. 2010. №
48. Ст. 6252.
7. Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления: федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г) // Парламентская газета. № 8. 13-19.02.2009.
8. Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти: постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 (ред. от
20.04.2017) // Российская газета. 2.12.2009 г. № 229.
9. О Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспече-

35
ния пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.11.2009 № 470 (ред. от 29.11.2016) //
Российская газета. 27.01.2010 г. № 15.
10. О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5ФЗ 9 (ред. от 01.05.2019) // Российская газета. №
111. 15.06.1994.
11. О порядке обнародования законов Камчатского края и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края: закон
Камчатского края от 01 июля 2014 года. № 478 (с
изменениями на 27 мая 2019 года) // Официальные
ведомости. 10.06.2014. № 175-176.
12. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. [2-е изд. – М.:
ИНФРА-М,
2018.
–
208с]
–
URL:
https://znanium.com/catalog/product/927459 (дата обращения: 16.01.2021).

ІНСТИТУТ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ТА
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Звєрєва К.С.
адвокат, аспірантка кафедри міжнародного,
цивільного та комерційного права
Київський національний торговельно-економічний університет
INSTITUTE OF FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES IN INTERNATIONAL PUBLIC AND
PRIVATE LAW: PRACTICAL ASPECTS
Zvierieva K.
attorney-at-law, graduate student of the Department of International,
Civil and Commercial Law
Kyiv National University of Trade and Economics
Анотація
У статті розкрито особливості інституту форс-мажорних обставин у міжнародному публічному та
міжнародному приватному праві. Звертається увага, що світ адаптується до пандемії 2020, а отже дослідження інституту форс-мажорних обставин набуває актуальності в міжнародному публічному та приватному праві.
Нами досліджено особливості правового регулювання інституту форс-мажорних обставин у правових
сім’ях світу, а саме: англо-американській, романо-германській, змішаній. Звернено увагу, що кожна правова сім’я має свої особливості, зроблено висновок, що англійська правова система не передбачає законодавчого закріплення даного поняття на відміну від інших правових систем.
Зважаючи на те, що COVID-19 змінив вектор торгівлі, наразі міжнародні договори у сфері торгівлі,
зокрема України, також потребують системного переосмислення, доопрацювання, а обставини, з якими
ми зіштовхнулись у національній державотворчій практиці, змушують замислитись над механізмами спільного подолання різного роду суб’єктивних та об’єктивних перешкод, які ставить перед нами сьогодення
у сфері торговельного партнерства та міжнародного співробітництва.
Україна є представником континентальної системи права, для якої характерною є визначати непереборну силу, як кваліфікований випадок, неможливість. У результаті дослідження запропоновано удосконалити інститут форс-мажору в Україні шляхом захисту бізнесу від ризиків, у тому числі шляхом страхування, вдосконалити і спростити процедуру визнання обставин форс-мажорними та інші заходи, запропоновані в дослідженні. Зроблено висновок про те, що недостатньо впроваджено зазначений інститут у
важливих правових актах, зокрема в Угоді про асоціацію.
Abstract
The article reveals the peculiarities of the institute of force majeure circumstances in the international public
and international private law. It is noted that the world is adapting to the 2020 pandemic, and therefore the research
of the institute of force majeure circumstances is becoming relevant in the international public and private law.
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The article examines the features of the legal regulation of the institution of force majeure circumstances in
the legal families of the world, namely: English-American, Romano-Germanic, mixed. It is noted that each legal
family has its own peculiarities, it is concluded that the English legal system does not provide for the legislative
consolidation of this concept, unlike other legal systems.
Given that COVID-19 has changed the vector of trade, now international agreements, including international
agreements of Ukraine, in the field of trade also require systematic rethinking, refinement, and the circumstances
we encountered in the national state-building practice, make us think over mechanisms for joint overcoming
various subjective and objective obstacles posed by the present in the field of trade partnership and international
cooperation.
Ukraine is a representative of the continental system of law, for which it’s typical to define the force majeure
as a qualified case, an impossibility. As a result of the research, it is proposed to improve the institution of force
majeure in Ukraine by protecting business from risks, including by insurance, to improve and simplify the
procedure for recognizing circumstances as force majeure and other measures proposed in the research. It is
concluded that this institution is insufficiently implemented into the important legal acts, in particular into the
Association Agreement.
Ключові слова: непередбачувані обставини, форс-мажор, міжнародний договір, Угода про асоціацію, зобов’язання України, виконання зобов’язань, звільнення від відповідальності.
Keywords: unforeseen circumstances, force majeure, international agreement, Association Agreement,
obligations of Ukraine, fulfillment of obligations, release from liability.
Постановка проблеми. Міжнародне право,
приписи якого унормовують торгово-економічні відносини, потребують істотних змін в аспекті регламентації договірних правил щодо їх укладення, визначення меж та предмету змістовного наповнення
міжнародних торговельних договорів, встановлення сталої системи гарантій їх практичної реалізації, визначення умов та підстав юридичної відповідальності сторін за невиконання чи неналежне виконання таких договорів, що в цілому сприятиме
повноцінній їх ефективності та очікуваній результативності тих чи інших міжнародних торговельних домовленостей.
Чи готова світова торгівля до реальних викликів сьогодення: закриття міст чи цілих країн, порушення строку поставки товарів, невиконання домовленостей, вимушених простоїв, неналежного виконання угод?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням форс-мажорів цікавились такі вчені: У.
Кнарські, П. Розен, Л. Гольдшмидт, Ч. Губер, А.В.
Венедиктова, Т.М. Яблочкова та інші, але сьогодні
проблема глибоко пов’язана з новизною, тому глибинні дослідження не проводились.
Мета. Дослідити і проаналізувати обставини
непереборної сили у міжнародному публічному та
приватному праві. Визначити основні тенденції
практичної проблематики інституту непереборної
сили у міжнародному праві: практичні аспекти.
Методи, використані автором. Для вирішення поставленого питання було використано
комплексний підхід: проаналізовано національне
законодавство країн-представниць різних правових
сімей, ряд торговельних угод, досліджено особливості угоди про асоціацію Україна-ЄС, міжнародні
нормативно-правові акти. Застосувалися діалектичний (визначено суть поняття «форс-мажор», від
конкретного представлення у праві країн до виду
прав систем), порівняльно-правовий (порівняно нормативне закріплення вказаного поняття у законодавстві інших держав), ), аналізу та синтезу (аналіз
поняття «форс-мажор», синтезування основних змістовних його основних ознак за різними підходами

– доктринальними та практичними), історико-правовий та інші.
Основні результати дослідження. У сучасному світі соціально-ринкових відносин економічне зростання досягається одночасно через забезпечення цілей загального блага та лобіювання власних інтересів держав. Сьогодні ці процеси
взаємопов’язані. Не можна не звернути увагу на те,
що міжнародні торговельні угоди впливають не
лише на здорове конкурентне партнерство, а й на
здоров’я безпосередньо кінцевих споживачів, забезпечення захисту інтересів сторін. Світ не був готовий до пандемії 2020 року, яка виявилася не лише
невідворотною, а й непередбачуваною.
Завжди кожна країна по-своєму реагувала на
обставини непереборної сили, але поширення коронавірусної інфекції COVID-19 стало чи не найголовнішою темою у світі. Активно розповсюджується
політичний форс-мажор, що проявляється у діяльності і міжнародних організацій, і урядів країн
тощо. В країнах скасовувались та переносились вибори, референдуми, національні парламенти йшли
на карантин чи припиняли роботу, міжнародні організації обмежили відвідувачів, припинили відрядження працівників, почали працювати віддалено.
[1] У 2020-2021 було скасовано або перенесено усі
глобальні виставки, форуми та інші заходи, як-от:
ЕКСПО-2020, Євро-2020, Євробачення-2020, всесвітній економічний форум у Давосі (січень 2021)
тощо Перша інаугурація в епоху COVID-19 відбулась в Америці в січні 2021 у нетиповому форматі,
застосувавши віртуальні версію параду замість двогодинної ходи.
Спільні дії для вирішення зазначених проблем
і зменшення їх впливу на міжнародну торгівлю вимагають ефективних механізмів вирішення та процесів глобального управління. Потрібні зміни до
поточних домовленостей, оскільки більшість всесвітніх організацій надають перевагу фінансовій діяльності та економічному зростанню, тоді як можливості виникнення та протидії глобальним загрозам увага майже не приділяється.
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Міжнародною торгово-промисловою палатою
(ICC) у березні 2020 року було розроблено та оприлюднено положення про форс-мажорні обставини,
в якому вносяться правки та зміни з урахуванням
коронавіруса до документу від 1985 року. [2] Зазначений акт надає рекомендації щодо формулювання
форс-мажорних обставин та труднощів, які можуть
бути ними спричинені. Особливістю є те, що робиться спроба знайти справедливий баланс між законними інтересами всіх сторін договору. Отже,
«якщо існує форс-мажор, виконання окремих зобов'язань або навіть дотримання всього договору
може стати неможливим чи неактуальним для сторін, у цьому випадку постраждала сторона може
бути тимчасово або повністю звільнена від зобов'язань». [3] Така практика уже є типовою для більшості країн, що буде проілюстровано нижче.
Беззаперечною є вимога дотримання принципу
«pacta sunt servanda», як базового постулата при укладанні усіх договорів, зокрема - міжнародних.
Проте через ряд обставин можлива нездатність боржника вчинити певні дії, що випливають з узятих
на себе зобов’язань. Такі обставини є звичайним
«ризиком» будь-якого правочину, проте на рівні національного законодавства держав їх прийнято враховувати у правовідносинах.
Спробуємо дослідити зазначене твердження
провівши порівняльний аналіз законодавства різних країн з огляду на правові системи, до яких вони
належать. На основі історичного, географічного та
нормативних критеріїв А.М. Соловйовою здійснено систематизацію правових систем, з виділенням: романо-германскої правової сім'ї (країни континентальної Європи: Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін.);
англо-американської правової сім'ї (Англія, Північна Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, певною мірою – колишні колонії Британської
імперії (нині 36 країн є членами Співдружності) та
ін.); релігійної правової сім'ї (мусульманська, індуська, іудейська, християнська групи); традиційної
правової сім'ї (африканська правова група (Конго,
Мозамбік, Кенія, Зімбабве, Руанда та ін.) та далекосхідна правова група (Китай, КНДР, Республіка Корея, Монголія, Японія)); правових систем змішаного типу (ОАЕ, Єгипет, Ірак, Камерун, Мальта,
Філіппіни, Лівія, Мавританія та ін.). [4, C. 123-124].
Враховуючи мету дослідження нами було проаналізовано законодавство країн-типових представників вищезазначених сімей.
Форс-мажорними є виняткові обставини, які
зазвичай у господарській чи іншій діяльності не
трапляються, вони є непередбачуваними, невідворотними та, як правило, зовнішніми. Держави доктринально, прецендентно чи нормативно напрацювали власну систему при визначенні таких обставин
та часто створюють неоднозначну практику по даному питанню. Зазвичай, форс-мажорні обставини
допускають звільнення від відповідальності, тобто,
відповідальність, яка, як правило, мала бути збережена з огляду на чинну норму права, виключається
Примітка автора. Act of God - ідіома, переклад «стихійне лихо»
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шляхом посилання на виняткові обставини, викликані подією. Це поширюється на сферу договірної,
деліктної та квазіделіктної відповідальності як у
приватному, так і в публічному праві.
Для правових систем Англії та США характерним є принцип безвинної (абсолютної) договірної
відповідальності боржника за порушення зобов’язання, тобто незалежно від вини, форс-мажор
не звільняє боржника від відповідальності. Так, законодавство Великої Британії не містить такого поняття як «форс-мажор». Також на відміну від України, в Англії відсутній спеціальний орган, до компетенції якого входило б повноваження щодо
підтвердження настання обставин форс-мажору.
Проте можливість настання нетипових ситуацій
ніхто не відміняв, тому невід’ємною складовою
предмета правового регулювання кожного окремого торговельного договору мають бути питання
гарантій максимального забезпечення їх виконання. Практика Великої Британії з цього питання
така: у кожному договорі сторонами зазначається
ряд конкретних подій, що можуть об’єктивно
ускладнити виконання договору. При цьому, сторони прописують у договорах конкретні шляхи виходу із таких ситуацій і визначають способи подолання таких непередбачуваних обставин. [5]
Згідно з англійським загальним правом, договірні зобов'язання вважалися непорушними, тому
невиконання угоди може призвести до примусового виконання чи покарання боржника. Але кожна
країна розвиваючись зіштовхується з новими викликами і новою судовою практикою. У 1863 р.
справа Тейлор проти Колдвелл (Taylor v Caldwell),
запровадила модель «неможливості виконання»
(material adverse change – переклад з англ. суттєвий
несприятливий вплив (надалі – «MAC»), яка передбачала, що «коли контракт стає неможливим для
виконання, і жодна зі сторін не винна, обидві сторони можуть бути звільнені від своїх зобов'язань,
оскільки вони не могли передбачити такі обставини
на момент укладення договору». Суть справи полягала в тому, що музичний зал був спалений пожежею («Act of God» 1) до того, як можна було виконати зобов’язання за договором оренди, і суд визнав контракт недійсним. [6] Даний підхід
характерний для фінансових договорів, тут обставини МАС наділяють кредитора правом достроково
розірвати договір.
Не можна не згадати також Справу Крелл
проти Генрі (Krell v. Henry) 1903 року запровадила
ще одну модель – «невідповідності мети договору»
(фрустрації, frustration). Суть її у тому, що сторона
може бути звільнена від відповідальності за невиконання договору, якщо доведе, що: настання непередбачуваної обставини після укладення договору
стало наслідком «знищення» мети укладення договору. Суд дійшов висновку, що у договорі про проживання у готелі відпала мета його укладення, оскільки орендар не міг побачити процес коронації короля, власне заради якої він і найняв те

38

Slovak international scientific journal # 49, (2021)

приміщення, оскільки король перед коронацією захворів і не приїхав на подію у визначену дату, а
тому зобов’язання сторін припинились. [7] Тобто,
вказана доктрина передбачає, що договір не містить
приміток і посилань на обставини, які трапились після його укладення, шкода не була спричинена
будь-якою зі сторін і не перебувала під контролем
жодної сторони, а обставини роблять виконання договору неможливим, неправомірним та/або таке виконання стає суттєво інакшим порівняно з домовленостями сторін.
В американській правовій системі також відомий термін «Act of God». Вважається, що в угодах
щодо відшкодування збитків посилання на «Act of
God» не може бути виправданням, та стає головним
ризиком при виконанні зобов’язань, якщо його можна гіпотетично передбачити та захиститись від
нього (наприклад, страхування від повені чи страхування врожаю) - єдиними невідомими тут є час
настання події і розмір шкоди. Звернемо увагу, що
відмова від зобов’язань шляхом ігнорування очевидних ризиків в зв'язку з «природними явищами» не
буде достатньо, щоб виправдати їх невиконання,
навіть якщо події відбуваються рідко: наприклад,
проблеми 2000 року з комп'ютерами, землетруси чи
повені. Відповідно до американського Єдиного комерційного кодексу2, 2-615, невиконання поставлених товарів може бути виправдане «Act of God»,
якщо відсутність такого виконання було припускалася договором. [8]
Не можна не згадати ситуацію, що трапилась у
квітні 2020 з однією з марок нафти (марка WTI). Через спалах пандемії і відсутності попиту на товар,
інвестори бути готовими доплатити за те, щоб її забрали, через брак місць зберігання. Зазначені події
спричинили паніки на біржі та грошові втрати. Чи
мало місце страхування ризиків? Чи вважається ця
ситуація форс-мажором?
Загальновідомо, що на території Індії в колоніальний період діяло англійське право. Країна також
визначає обов’язковість виконання договору, зокрема Верховний суд у справі в'язальної компанії
Бхаратхі проти DHL (Bharathi Knitting Company v.
DHL Worldwide Express, MANU/SC/0628/1996) зазначає, що сторони зобов’язані діяти в межах договору, який вони підписали, де повинні передбачити
несприятливі обставини. Якщо сторона заперечує
проти виконання домовленостей, то вона повинна
навести обставини, а суд – їх встановити.
У 1915 році справі Мацукіс проти Прістмана
(Matsoukis v. Priestman and Co. (1915) 1 K.B. 681)
Суддя окреслив «форс-мажор» як «причини, яких
ви не можете запобігти і за які ви не несете відповідальності». Розглядалася ситуація неможливості
отримати вантажу внаслідок воєнних дій, що склалися в порту, звідки товар мали відправляти. На

його думку, «форс-мажор» включатиме страйки та
поломки техніки, але не погану погоду.
Як зазначалось вище, а англійському праві до
контрактів автоматично приписи форс-мажорних
обставин не застосовується. У разі неможливості
в договорі передбачити такий пункт, сторони позбавлять себе можливості на нього послатись.
Пленум Сіндського Верховного суду у справі
Хуссейбхоя Карімджі проти Рамдас Морарджі
МАНУ (Husseinbhoy Karimji Vs. Ramdas Morarji
MANU/SN/0053/1926) зазначив, що Цукрова асоціація вирішила прийняти або визнати застереження про форс-мажорні обставини, і деякі торговці діяли з врахуванням його. Очевидно, положення про форс-мажорні обставини є терміном
усіх контрактів, укладених після ухвалення відповідної постанови. Але не можна стверджувати,
що інші, хто мав справу з цукром до липня (оприлюднення вказаної постанови), при відсутності застереження про форс-мажорні обставини, можуть
бути зобов'язані щодо цих контрактів посилатись
на такі обставини, якщо тільки не можна вважати,
що позиція, яку займає Цукрова асоціація, свідчить
про інше. Отже, очевидно, що сторона може скористатися "форс-мажорними обставинами", коли
пункт "форс-мажорних обставин" є невід'ємною частиною Угоди - угода може бути усною або письмовою. [9]
Аналіз рішення у справі Дханраджамал Гобіндрам проти Шамджі Калідаса та Ко
(Dharnrajmal Gobindram v. Shamji Kalidas And Co
[All India Reporter 1961 Верховний суд (Індії)
1285]) було надано визначення «форс-мажорних
обставин» з метою виправдати сторону, що порушила зобов’язання через непідконтрольні їй обставини. [10]
Особливості англо-американської правової
сім’ї. В англійській договірній практиці словосполучення «форс-мажор» має більш широке значення,
ніж «стихійне лихо», сюди включаються «страхі
події» у страховому полісі [11] та/або непереборна
сила (vis major). Судді домовились, що страйки
та/або випадки виходу техніки з ладу які, хоча зазвичай не є підконтрольних, проте гіпотетично передбачувані, включаються до форс-мажорних обставин. Однак, у разі несправності техніки, через відсутність технічного обслуговування може
викликати сумніви кваліфікації таких обставин, як
форс-мажорних, оскільки технічне обслуговування
або його відсутність перебуває під контролем власника.
Термін «форс-мажор» не є англійським. Слід
звернути увагу, що його взято з ідей кодексу Наполеона3. Безпосередньо у цьому кодексі визначення
форс-мажору відсутнє, проте англо-американська
правова доктрина, сформована на основі положень

Примітка автора. Єдиний комерційний кодекс США
(англ. Uniform Commercial Code — UCC) — один з
цілого ряду законодавчих актів, які були введені в дію з
метою узгодження порядку продажів і інших комерційних операцій в Сполучених Штатах Америки (США) з
прийняттям UCC усіма 50 штатами. Вперше опублікова-

ний в 1952 році після схвалення Національною конференцією уповноважених з розробки єдиних законів
штатів, Американським інститутом права та Американською асоціацією адвокатів.
3 Примітка автора. Офіційно Цивільний кодекс Франції
створений в 1804 р. і зі змінами та доповненнями діє
досі.
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і рішень судів, активно вживає цей термін, посилаючись на вищезазначений кодекс. Звернемо увагу,
що витоки поняття форс-мажору родом з романогерманської правової сім’ї, оскільки зазначене
слово походить з французької мови. У ній наявні
два окремі терміни «неможливість» виконання
(force majeure) і «непередбаченість», «випадковість» (imprevision) - обставини, які дестабілізують
угоду через ситуації, що спричиняють істотну зміну
умов.
До реформи договірного законодавства 2016
року стаття 1148 Цивільного кодексу Франції передбачала, що збитки через форс-мажорні обставини чи випадкові події не відшкодовувались, а зобов’язання з боржника знімались. В даний час ця
норма регулюється статтею 1218: при договірних
відносинах може існувати форс-мажор, що не дає
змогу виконання зобов’язань, якщо така подія на
момент укладення договору не могла бути передбачена і наслідків її уникнути не можливо. [12] Із вказаних змін видно, що поняття форс-мажор у французькому законодавстві нормативно закріплено, після реформи воно стало конкретнішим і
законодавець передбачає, що форс-мажор має місце лишу у випадку неможливості передбачити
таку подію. В свою чергу, під час спорів суди вирішують чи вказані обставини є форс-мажором. У
Франції присутній відповідний орган, що контролює оцінювання наявність «непереборної сили»,
тут у випадку неможливості виконання зобов’язань
Касаційний суд, оцінює коректність висновків судів нижчої ланки.
У той самий час, термінологічно «форс-мажори», відомий французькій та англійській правовим системам, не співпадають за обсягом з терміном німецької правової системи. Норма, що стосується непередбачуваних обставин, в англійській
правовій системі ( Act оf God буквально "акт Бога")
відноситься до інституту форс-мажорних обставин.
«Форс-мажор» у французькому законодавстві у ширшому значенні синонімом німецького терміна, а у
вужчому розумінні - обмежений природними явищами, оскільки французька юридична традиція має
технічний термін для техногенних подій (cas fortuit
– випадкова подія). Щодо первісної неможливості
виконання зобов’язання, французька та німецька
доктрина прийняли один із основних принципів континентальної системи права, відомий ще римському праву: зобов’язання, яке неможливо виконати, є юридично нікчемним (imossibilium nulla est
obligatio). Наприклад, відповідно до параграфу 275
Німецького цивільного кодексу, неможливе не
може ставитися в обов’язок боржнику. [13]
В загальному розумінні форс-мажору притаманна абсолютна несподіваність виникнення. Якщо
можна передбачити, що така подія відбудеться (якот: щорічні весняні паводки в тих самих регіонах),
то зазначену ситуацію віднести форс-мажорних обставин не можна. Ще один приклад: у разі дорожньо-транспортної пригоди форс-мажор передбачає,
що «непередбачувана подія» повинна мала зовнішній вплив на роботу транспортного засобу і є настільки надзвичайною, що власник або водій зовсім не
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могли на неї очікувати, і ця подія не була спричинена ними, а також її не можна було відвернути.
Трапляється так, що події стосуються лише однієї із сторін договору. Пожежа, яка виникла на частині корабля, в якій немає пасажирських кабін,
проте це тісно пов’язано з експлуатацією судна загалом, тому організатор перевезення не може посилатися на форс-мажор. [14] Але це швидше виключення, частіше за все «небезпеки моря» не є форсмажорними обставинами, оскільки вони трапляються з певною періодичністю і тому їх можна передбачити і від них застрахуватись.
Відповідно до судової практики Федерального
німецького суду (BGH) щодо інших випадків застосування норми відповідальності за форс-мажор,
така непередбачувана подія повинна бути спричинена природними силами або діями третіх осіб. [15]
Іспанія також відноситься до романо-германської правової сім’ї. Цивільний кодекс Іспанії передбачає форс-мажорні обставини в статті 1105.
«Поза випадків, прямо зазначених у законі, і тих,
що передбачені зобов’язаннями, ніхто не буде нести відповідальність за ті події, які не можна було
передбачити, або які, передбачені, а шкідливі наслідки були неминучими».
Так привернула увагу в 2020 році ситуація з купівлею нерухомості в Іспанії. Тим, хто уклав попередній договір та не міг вчасно прилетіти на підписання основного договору через карантинні обмеження доводилось «прощатися» з завдатком або
наймати адвоката, через те, що Іспанія офіційно не
визнавала пандемію форс-мажором. Зі схожими обставинами зіштовхнулись і орендарі, які не бажали
винаймати дороге житло у великих містах, проте не
передбачили подібну ситуацію у договорі оренди,
що не дало можливості оптимізувати їх витрати на
оренду на період локдауну.
У Республіці Панама, що була історично частиною іспанських колоній, як передбачено у статті
34-D Цивільного кодексу, форс-мажорними обставинами є ситуація, спричинена діями людини, а випадкові події - це події природи, які неможливо передбачити. Ситуація форс-мажорних обставин,
спричинена діями особи, яким не вдалося протистояти, такими як дії влади, що здійснюються державними службовцями, захоплення ворогами тощо, це
випадкова подія, яка походить від природних подій,
які неможливо було передбачити, таких як корабельна катастрофа, землетрус, спалахування та інші
однакові або подібні природні події». [16]
Особливості континентальної правової сім’ї. У
романо-германській системі права підставою звільнення від відповідальності визнається (і) неминучі
події, такі як природні катастрофи всіх видів, зокрема: землетруси, повені, шторми, виверження вулканів, пандемії, (іі) бунт, блокада, бойкот, пожежа,
громадянська війна, захоплення заручників, війна,
революція, саботаж, страйки, тероризму, (ііі) економічна неможливість виконання зобов’язання внаслідок різкої зміни кон’юнктури ринку, підвищення
цін, девальвації та інших обставин, які неможливо
передбачити. В залежності від виду договорів (по-
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вітряного перевезення, зберігання тощо) відповідальність може наставати навіть у випадку дії непереборної сили чи випадку.[17] Але і тут не можна забувати, що зазначені обставини повинні бути невідворотними і непередбачуваними, про що, для
прикладу, органи влади роблять оголошення, встановлюючи таку подію, як надзвичайну.
Вчені [4, 18] схиляються до того, що за техніко-конструктивним особливостями за більшістю
ознак Україна також належить до романо-германської правової сім’ї. Відповідно до національного законодавства форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні
обставини,
що
об’єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань.
17 березня 2020 року прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)», яким частину 2 статті 141 Закону України
«Про торгово-промислову палату» було доповнено
новим положенням, за яким категорію «карантин»
віднесено до обставин непереборної сили. [19]
Зазначені новели дійсно важливі та відображають потреби підприємців країни, проте на наш погляд питання форс-мажору в країні потребує меншого зарегулювання, та можливості сторонам самостійно встановлювати, що саме для їх відносин
буде форс-мажором, а що можна було передбачити
заздалегідь, та створити законодавчо можливість
посилатися на умови договору та фактичні події,
що впливають на відносини сторін, а не сподіватися
на сертифікати щодо форс-мажорних обставин. Карантин 2020 року показав ускладненість такої процедури. Не зайвим буде розвивати в Україні культуру страхування підприємницьких ризиків, створювати реальні урядові програми для підтримки
осіб, що постраждали від форс-мажорних обставин
прямо чи опосередковано, надати якісну інформаційну підтримку тим, хто постраждав від обставин
непереборної сили та вжити зі сторони уряду усіх
можливих заходів аби підприємці могли займатись
підприємницькою діяльністю, а не вивчати тонкощі
юридичної науки, зокрема в питанні форс-мажору.
Цікавою також є ситуація з міжнародними контрактами. Верховний Суд України зазначив, що
імпортні операції резидентів мають бути здійснені
з моменту здійснення авансового платежу до закінчення запровадженого Нацбанком строку розрахунків. Його перевищення потребує підстав, що підтверджуються висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері економічного розвитку. Інші документи не
можуть вважатися доказами наявності таких обставин. Недотримання наведених норм щодо здійснення імпортної операції у межах строків, визначених Нацбанком, становить елемент правопорушення, санкція за яке передбачає стягнення пені за
кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки. [20]
До змішаної (з ознаками континентальної та
релігійної) правової системи можна віднести
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Об’єднані Арабські Емірати (надалі – «ОАЕ). Цивільний кодекс ОАЕ передбачає, що в разі форс-мажорних обставин, які роблять виконання контракту
(повністю або частково) неможливим, всі договірні
зобов'язання припиняються, і контракт (повністю
або частково) анулюється. В цьому разі сторони повинні бути відновлені в тому положенні, в якому
вони перебували до укладення договору; якщо це
неможливо, збиток може бути присуджений в якості компенсації стороні, що його зазнала в результаті неможливості розірвати договір. Звернемо
увагу, що в ОАЕ форс-мажорні обставини також
повинні бути непередбаченими, вони не можуть
бути використані, якщо будь-яка сторона контракту
була в змозі їх передбачити чи запобігти їм.[21]
ОАЕ, є яскравим прикладом країни, що стала
вимушеною жертвою коронавірусу. Саме там у
2020-2021 повинна була відбутись виставка світового масштабу “Експо-2020”. Були побудовані виставкові термінали, прокладались лінії метро та відкривались об’єкти туристичної індустрії. Проте подію перенесено.
Згадаємо про Лівію, яка також у 2020 була прикладом запровадження форс-мажору, проте з інших
причин. Тут мається на увазі офіційне оголошення
у січні 2020 лівійською національною компанією
National Oil Corp. форс-мажору через присутність
на території родовищ військових угрупувань.
Проте вказана ситуація хоча є яскравим прикладом
форс-мажору, проте має політичний характер. The
Wall Street Journal зазначає, що режим форс-мажору
знятий через погрозу зі сторони США ввести санкції, якщо його буде продовжено.
Ізраїль не можна віднести до жодної з перелічених правових сімей, проте про нього потрібно також згадати. Говорячи про практику Ізраїлю, то варто зазначити, що суди рідко звільняють сторін від
обов’язку виконувати зобов’язання при посиланні
на форс-мажор. Зокрема були випадки, коли суди
не визнавали навіть війну форс-мажором, оскільки
зазначали війну, нормою для цього регіону. [22]
Майже усіма вищезазначеними державами,
крім Об’єднаних Арабських Еміратів та Лівії, було
ратифіковано Конвенції і Типові закони
ЮНСІТРАЛ [23], зокрема Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11
квітня 1980 року (надалі – «Конвенція»). Вона регулює лише укладення договорів купівлі-продажу
та ті права й зобов'язання продавця і покупця, які
випливають з такого договору. Відповідно до статті
79 Конвенції передбачено, що сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх
зобов'язань, якщо доведе, що воно було викликане
перешкодою поза її контролем і що від неї нерозумно було очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення договору або уникнення чи
подолання цієї перешкоди чи її наслідків.[24] Проте
вищеокреслені норми характеризують відносини
знаходяться в межах регулювання міжнародного
приватного права.
Відповідно до міжнародного права, поняття
форс-мажору стосується непереборної сили або непередбаченої події, які не залежить від держави, що
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робить неможливим виконання міжнародного зобов'язання.[25] Форс-мажор у більшості країн контролюється законом, що регулює господарські (договірні) відносини, а не загальним розумінням форс-мажорних обставин. Першим кроком для оцінки того,
чи застосовується форс-мажор і до того, як саме
його буде застосовано до будь-якого конкретного
контракту, визначається законодавством країни,
яке передбачено у такому договорі між резидентами однієї чи різних держав.
Не можна не сказати і про тенденцію, яка полягає в тому, що з відносно недавнього часу людська діяльність почала вважатися першопричиною
деяких подій, які раніше кваліфікувалися, як стихійне лихо. Зокрема: Геотермальні ін’єкції води, що
провокують землетруси (Базель, Швейцарія, 2003)
[26] чи Буровий вулкан, що провокує бурління
(Ява, 2008) [27]. Теперішній судовий процес глибоко розбирається у суті події та визначає, чи справді це «Act of God», чи форс-мажор спричинений
недбалою поведінкою людини. Така практика беззаперечно викликає інтерес науковців та практиків,
оскільки відображає розвиток юридичної науки та
суспільства загалом, що превентивно впливає на
уникнення відповідальності тих, хто не лише порушив зобов’язання за договором, а й став причиною
виникнення надзвичайних обставин.
Не можна тут оминути і питання правого розуміння COVID-19. Досі точаться суперечки стосовно
того, чи пандемія була викликана випадковістю, необережністю або умисною дією. На сьогодні широкому загалу така інформація не відома. Вище описані ситуації, коли сторона зазнавала збитків через
те, що пандемія не визнавалась як форс-мажор. За
загальним принципом «Act of God» [28] COVID-19
можна класифікувати як «вчинок Бога», якщо пандемія була непередбачуваною, і спричиняє усі ті наслідки, які викликає форс-мажор. Деякі вчені стверджують, що несприятлива зміна не повинна мати
тимчасовий характер, тоді вона вважатиметься суттєвою - вона повинна мати тривалий вплив на відповідну країну, компанію чи особу. Саме за цих
умов подія визнаватиметься форс-мажором. І тоді
сторона, яка не може виконати свої зобов’язання,
матиме виправдання, а не ще більші ускладнення
від становища, в яке вона потрапила, в іншому випадку - для неї виконання лише стане складнішим,
дорожчим та/або повністю не вигідним.
При проведеному досліджені яскраво видно,
що форс-мажор і в Африці форс-мажор, кожна країна визнає обставини, які унеможливлюють виконання зобов’язань. Ми у статті проаналізували законодавство та практику представників усіх правових систем, показали їх особливості на прикладі
типових представників та дійшли до висновку, що
не буде зайвим у договірних відносинах держав запровадити можливість настання не лише форс-мажорних обставин, а й тих, обставин, що впливають
на якість та чіткість виконуваних зобов’язань.
Форс-мажор, як неможливість виконання, закріплений у статті 61 Віденської конвенції про
право міжнародних договорів 1969 року, а також у
національних нормативно-правових актах багатьох
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країн (про це йшлося раніше), і, безперечно, прописується в договорах між суб’єктами приватного
права. Безперечно, що він є частиною звичаєвого
міжнародного права.
Якщо говорити про міжнародні договори публічного права, звернемо увагу на Угоду про асоціацію, що була ратифікована Україною у 2014 році. У
вказаній Угоді зазначається значна кількість підстав, що спричинили необхідність її укладання, та
обов’язки, взяті Україною з метою впровадження
правової системи Європейського Союзу. Звернемо
увагу на ч.1 ст. 476 Угоди: «сторони повинні вживати будь-яких загальних або конкретних заходів,
необхідних для виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою. Вони забезпечують досягнення цілей, встановлених у цій Угоді». Цікавим є
той факт, що Угода не передбачає не лише можливість настання непередбачуваних обставин, а й можливість невиконання домовленостей взагалі. Сторони погодили варіант перемовин лише у випадку
виникнення спору стосовно тлумачення. Даний
факт, на нашу думку обмежує права держав, як
суб’єктів правовідносин.
Випадки невключення можливості настання
непередбачуваних обставин у міжнародні договори
непоодинокі. Зазначені ситуації часто потім доводиться вирішувати по факту їх настання.
Практика підтверджує, що погашення державних боргів не є абсолютним зобов'язанням. Зокрема, у доповіді 2008 року, присвяченій доктрині
одіозного боргу, складеній на прохання Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) [29], зазначено, що зобов'язання держави погашати борги
ніколи в історії не визнавалось як безумовні. Доповідач перераховує безліч прецедентів на користь
несплати певних «шахрайських» боргів та правових
норм, які обмежують сферу дії принципу «pacta sunt
servanda», таких як загальні принципи міжнародного права (PGD): добросовісність, справедливість
тощо.
Стаття 103 Статуту ООН [30], якої повинні дотримуватися держави-члени Організації Об'єднаних Націй, є однозначною: у разі конфлікту між зобов'язаннями членів Організації Об'єднаних Націй
за цим Статутом та їхніми зобов'язаннями за будьяким іншим міжнародним домовленості, силу мають зобов'язання за цим Статутом. Серед зобов’язань, що містяться в Статуті ООН, ми знаходимо, зокрема, у статтях 55 та 56: підвищення рівня
життя, повної зайнятості та умов для прогресу та
розвитку в економічному та соціальному прогресі
та розвиту (...), всебічній повазі і дотриманню прав
людини та основних свобод для всіх, незалежно від
раси, статі, мови чи релігії". Тут також закріплено
право народів на самовизначення (стаття 1-2) та
міжнародне співробітництво для розвитку народів
(стаття 1-3). Тому всі ці положення, призначені для
захисту прав людини, мають пріоритет перед іншими зобов'язаннями, взятими державами, включаючи погашення боргів, а також застосування програм жорсткої економії, накладених, зокрема,
МВФ, Світовим банком та Європейською комісією.
[31]
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Що стосується боргів світовій практиці відомі
випадки, коли держава може застосувати форс-мажорні обставини, щоб призупинити виплату. Підготовчий комітет до Кодифікаційної конференції (Гаага, 1930 р.) застосовує форс-мажорні обставини до
боргу. А саме: «відповідальність держава бере на
себе, якщо законодавчим положенням [...] вона
призупиняє або змінює повне або часткове обслуговування [боргу], якщо це не обмежує фінансові
вимоги». [32]
В принципі, форс-мажор має тимчасовий характер. Тим не менше, CDI4 визнає, що фінансове зобов'язання стає назавжди неможливим для виконання, якщо причина, яка його в сукупності триватиме необмежений час. [33] Отже, призупинення
може призвести до анулювання боргу.
Свого часу, наприклад, радянський уряд покладався на форс-мажор, маючи на увазі, що «всі
іноземні позики скасовуються безумовно і без будьяких винятків».
У практиці міжнародних судів існує позиція
щодо визнання призупинення виплат боргів як приватним, так і державним кредиторам (Світовий
банк, МВФ, держави тощо). Серед рішень, які визнали застосування форс-мажорних обставин до фінансових відносин, ми можемо навести справу Туреччина проти царської Росії, «справу про відшкодування шкоди Росії». Туреччина пережила
фінансову кризу між 1889-1912 р.р., була не в змозі
виконати свої зобов’язання по відшкодуванню. Постійний арбітражний суд визнав суть аргументу
форс-мажорних обставин, представленого урядом
Туреччини, зазначивши, що «міжнародне право має
адаптуватися до політичних потреб». [34]
Ряд науковців та міжнародних організацій, в
тому числі лауреат Нобелівської премії з економіки
Джозеф Стігліц та Організація Об'єднаних Націй,
стурбовані тим, що у світі стає через Covid-19 все
більше нерівності, що може спровокувати в подальшому економічну кризу. Вони вважають, що багатші країни змогли краще захиститися. Існує і протилежна думка, дослідження, проведене Енгусом
Дітоном з Принстонського університету, ще одного
лауреата Нобелівської премії, показує, що - принаймні в 2020 році - на глобальному рівні сталося навпаки. Оскільки пандемія непропорційно вразила
країни з високим рівнем доходу, розрив між бідними та багатими країнами зменшився. Це не говорить про значну нерівність в окремих заможних
країнах, але принаймні показує нам, що нещодавно
країни, що розвиваються, починають зростати. [35]
Адаптуючись до сучасних політичних та природних подій («Act of God»), очевидною є необхідність у міжнародних торговельних договорах поряд
з декларативними приписами визначати реальні механізми протидії негативним наслідкам обставин
непереборної сили.
Усе наведене наводить на думку, що сучасні
міжнародні договори про торговельне співробітництво нерідко мають декларативний, популістичний

характер та деякі з них практично не створюють
обов’язків для держав, які їх ратифікували, оскільки такі договори фактично не передбачають механізмів врегулювання непередбачуваних обставин
та не визначають способів їх вирішення. Так, існує
й інший вид договорів, який часто створює лише
обов’язки для країн та не передбачає механізмів
врегулювання при настанні непередбачуваних обставин чи неможливості виконання угоди.
Висновок і можливі шляхи застосування дослідження. Інститут форс-мажору відомий усім
правовим сім’ям. Але не завжди терміни співпадають, а навпаки мають особливості за обсягом і за
змістом. В англійській правовій системі форс-мажор передбачається договором, а от у романо-германській системі права дане поняття законодавчо
закріплене.
Проведене дослідження дозволяє поглянути на
сутність форс-мажору з точки зору різних правових
систем, показує присутність такого інституту у правовідносинах в межах національного права та міжнародного приватного права, проте ілюструє його
недостатню урегульованість та необхідність в контексті міжнародного публічного права. З’ясовано,
що комплексного дослідження форс-мажорів у міжнародному публічному праві проведено не було.
У результаті дослідження запропоновано удосконалити інститут форс-мажору в Україні шляхом
захисту бізнесу від ризиків, у тому числі шляхом
страхування, вдосконалити і спростити процедуру
визнання обставин форс-мажорними та інші заходи, запропоновані в дослідженні.
Зважаючи на те, що COVID-19 змінив вектор
торгівлі, наразі міжнародні договори, зокрема України, у сфері торгівлі, також потребують системного переосмислення, доопрацювання, а обставини, з якими ми зіштовхнулись у національній
державотворчій практиці, змушують замислитись
над механізмами спільного подолання різного роду
суб’єктивних та об’єктивних перешкод, які ставить
перед нами сьогодення у сфері торговельного партнерства та міжнародного співробітництва.

4 Примітка автора. CDI (Cooperative Development International) була сформована в 1966 році великими фермерськими кооперативами США. Її основною метою було

надання експертизи та підтримки кооперативним підприємствам країн, що розвиваються.

Список літератури
1. С. Закірова. Форс-мажорні обставини: що
змінила пандемія вірусу COVID-19? URL:
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content
/
&view=article&id=4831:fors-mazhorni-obstavinishcho-zminila-pandemiya-virusu-covid19&catid=71&Itemid=382
(дата
звернення
01.12.2020)
2. ICC Force Majeure and Hardship Clauses
URL: http://www.iccwbo.ru/documents/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf (дата звернення 28.11.2020)
3. ICC. ICC Force Majeure Clause 2003, ICC
Hardship Clause 2003, ICC Publication No. 650 [Електронний ресурс] / ICC // TransLex. – 2003. – URL:
https://www.trans-lex.org/700700/_/icc-force-

Slovak international scientific journal # 49, (2021)
majeure-clause-2003-icc-hardship-clause-2003-iccpublication-no-650/ (дата звернення 28.12.2020).
4. Соловйова А.М. Кримінально-правова характеристика
злочинів
проти
власності:
порівняльно-правове дослідження : монографія.
Вінниця, 2018. 460 с.
5. Paul Rosen, Edward A. Tran and David Wood
Force Majeure and Frustration in English Law M&A
Agreements in the Context of COVID-19 URL:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4d8c50f2-6f1f-4cad-8792-7aa5fac9b851
(дата звернення: 15.11.2020)
6. Taylor v. Caldwell, 122 E.R. 309. [Електронний
ресурс]
–
URL:
https://www.translex.org/302915/_/taylor-v-caldwell-122-er-309/. (дата
звернення: 29.11.2020)
7. Krell v. Henry, [1903] 2 K.B. 740. [Електронний
ресурс]
–
URL:
https://www.translex.org/311100/_/krell-v-henry-%5B1903%5D-2-kb740/..(дата звернення: 15.01.2021)
8. § 2-615. Excuse by Failure of Presupposed
Conditions [Електронний ресурс] – URL:
https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-615. (дата звернення: 15.01.2021)
9. Advocate
Pradeep
Kumar.
FORCE
MAJEURE
–CORONA
VIRUSITS
IMPLICATIONS
[Електронний
ресурс]
/
ADVOCATE PRADEEP KUMAR. – 2020. – URL:
https://www.consultease.com/covid-19/force-majeurecorona-virus-its-implications/.
(дата
звернення:
20.01.2021)
10. Hidayatullah. Supreme Court of India
Dhanrajamal Gobindram vs Shamji Kalidas And Co. on
27 February, 1961 [Електронний ресурс] /
Hidayatullah
–
URL:
https://indiankanoon.org/doc/859839/?__cf_chl_jschl_
tk__=0962dc012f3f06551483bfbfa311aaee7a0c0f511611142125-0AbblQxvSZXcemeooomFgB1f0KijL68I7n8O2tezrbh
QKWA4M-jpIbub81CO8mBQj-s5_dTChkWajmyn45DyABPb9qvvGaGyVtjn83ro5Rpr1sHy7zHezJBTN9fJ85IwEDFGyKi775GOKriB9C6HbBeyT9dgSyp3oySvt5xSDE3DM
3O_lv57swEicYAlEk6KAW7RMEBStnSy0DXJVwgt
NsQFrH2ColNf8y6PyCLjQ9IJt3RveOIRQ_QVoD5N
Pm5MgpoqW7BvoqxM_HAna3E4AiKqc746Kqo7zZl
CpgbQ44Cw2MLxmig6ekdTp85jeeHHdvAlxuhYOp
TOLURZ2zEiuG4RDfCkpbGlV6IopEL76SRDF5j6y
XEedeVr3a2CBHXQ. (дата звернення: 18.01.2021)
11. Marine Insurance Act 1906 [Електронний ресурс]
–
URL:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/sche
dule/FIRST/part/1. (дата звернення: 18.12.2020)
12. Code civil - Article 1218 [Електронний ресурс]
–
URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI00
0032041431/2016-10-01/.(дата
звернення:
18.12.2020)
13. Гражданское уложение Германии: вводный закон к Гражданскому уложению. Кн. 1 / Науч.
ред.: Маковский А.Л.; Введ.: Бергманн В. (Сост.). 2-е изд., доп. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 816 c.С.
174–175.

43
14. BGHZ 100, 157 = NJW 1987, 1938 [Електронний ресурс] – URL: https://dejure.org/.(дата
звернення: 21.12.2020)
15. BGHZ 62, 351, 354 = BauR 1991, 331, 335
[Електронний ресурс] – URL: https://dejure.org/
(дата звернення: 21.12.2020)
16. Civil Code of the Panama Republic
[Електронний ресурс]. – 1916. – URL:
https://www.icnl.org/research/library/panama_civil/
(дата звернення: 21.12.2020).
17. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій) /С.І.
Шимон. – К.: КНЕУ, 2004. 202 с. URL:
https://buklib.net/books/21889/. (дата звернення:
30.11.2020)
18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2006.
19. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19): Закон України від 17.03.2020 р. №
530-ІX. Дата оновлення: 13.04.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379212/page#Text (дата звернення: 12.11.2020)
20. Судова практика: належним доказом, що
підтверджує настання обставин непереборної сили
для звільнення від відповідальності у вигляді пені,
є сертифікат ТПП України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) [Електронний
ресурс] // Вісник. Офіційно про податки. – 2020. –
URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100021510sudova-praktika-nalezhnim-dokazom-schopidtverdzhuye-nastannya-obstavin-neperebornoyi-silidlya-zvilnennya-vid-vidpovidalnosti-u-viglyadi-peniye-sertifikat-tpp-ukrayini-pro-fors-mazhorniobstavini-obstavini-neperebornoyi-sili. (дата зверенння: 20.12.2020)
21. КОРОНАВИРУС COVID-19 И ФОРСМАЖОР
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
АРАБСКИХ
ЭМИРАТОВ
URL:
http://marinafox.ru/articles/koronavirus_covid_19_i_f
ors_mazhor_
/
v_sootvetstvii_s_zakonodatelstvom_obedinennyh_ara
bskih_emiratov (дата зверенння: 02.12.2020)
22. Эли Гервиц Форс-мажор как следствие коронавируса. Как исполнять договорные обязательства
в
новой
ситуации?
URL:
https://zakon.co.il/articles/fors-mazhor-kak-sledstviekoronavirusa-kak-ispolnyat-dogovornyeobyazatelstva-v-novoy-situatsii/ (дата зверенння:
02.12.2020)
23. СТАТУС Конвенций и Типовых законов
ЮНСИТРАЛ (по состоянию на 8 июля 2003 г.) Дата
оновлення:
08.07.2003.
URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03199.
html (дата звернення: 30.11.2020)
24. Конвенція ООН про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.
Дата
оновлення:
08.07.2003.
URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU80K03
R.html (дата звернення: 19.11.2020)

44

Slovak international scientific journal # 49, (2021)

25. "Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: Survey of State
practice, international judicial decisions and doctrine study prepared by the Secretariat" (PDF). Yearbook of
the International Law Commission. 1978. Retrieved 16
September 2015. URL: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1978_v2_p2.pdf
(дата
звернення: 23.11.2020)
26. Beben nach Erdwärmeprojekt – Gericht
spricht Schweizer Geologen frei. [Електронний ресурс] // SPIEGEL Wissenschaft. – 2003. – URL:
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/bebennach-erdwaermeprojekt-gericht-spricht-schweizer-geologen-frei-a-668549.html
(дата
звернення:
29.12.2020).
27. Claire Whitelaw. Javan mud volcano triggered
by drilling, not quake [Електронний ресурс] / Claire
Whitelaw, Durham University, Robert Sanders // UC
Berkeley NEWS. – 2008. – URL: https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2008/06/09_lusi.shtml
(дата звернення: 29.12.2020).
28. Gordon D. Kaufman. On the Meaning of "Act
of God" [Електронний ресурс] / Gordon D. Kaufman
// The Harvard Theological Review Vol. 61, No. 2
(Apr., 1968), pp. 175-201 (27 pages) – URL:
https://www.jstor.org/stable/1509276?refreqid=excelsior%3A77906d10043e7ce39a6e2388d3ae9baf&seq=
1. (дата звернення: 29.12.2020)
29. Howse, Robert. The concept of odious debt in
public international law [Електронний ресурс] /
Howse, Robert. – 2007. – URL: https://digitallibrary.un.org/record/606650.
(дата
звернення:
13.01.2021)
30. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду Дата оновлення:

16.09.2005.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text l (дата
звернення: 10.01.2021)
31. Renaud Vivien. Quelques fondements juridiques pour suspendre le paiement des dettes publiques
[Електронний ресурс] / Renaud Vivien, Cécile Lamarque.
–
2011.
–
URL:
http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=6723#nb15.
(дата
звернення:
10.01.2021)
32. Conférence pour la codification du droit international, Bases de discussion [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу: https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-351-M-1451930-V_FR.pdf. (дата звернення: 10.01.2021)
33. ACDI, vol. II, p. 137 [Електронний ресурс]
–
URL:
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/i
lc_1962_v2.pdf (дата звернення: 12.01.2021).
34. REPORTS
OF
INTERNATIONAL
ARBITRAL AWARDS/ Affaire de l’indemnité russe
(Russie, Turquie) [Електронний ресурс]. – 2006. –
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XI/421-447.pdf. (дата звернення: 20.01.2021)
35. Ferdinando Giugliano. Rich Versus Poor, the
Global Gap Is Narrowing [Електронний ресурс] / Ferdinando Giugliano // Bloomberg Opinion. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-22/the-world-hasbecome-a-more-equal-place-duringcovid?fbclid=IwAR12g3Cc2DMOhbd0Mwyyzlq_aZf
5WoDxhl5L-6PQTXHGL58-rs_tKcVFc2Y.
(дата
звернення: 25.01.2021).

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ: ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Лисак Л.М.
аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики
Національної академії державного управління при Президентові України
EUROPEAN EXPERIENCE OF TAX SYSTEMS MODERNIZATION: CHALLENGES AND
PROSPECTS FOR UKRAINE
Lysak L.
postgraduate student of Public Policy and Political Analysis Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Анотація
У статті узагальнено досвід держав-членів ЄС стосовно формування й функціонування податкових
систем. На основі аналізу діючих податкових систем у країнах ЄС виявлено їх специфічні особливості.
Визначено стратегічні напрями модернізації системи оподаткування, які відповідають сучасним вимогам
удосконалення податкової політики України в умовах євроінтеграції. У результаті дослідження зроблено
висновок про доцільність застосування європейського досвіду в поєднанні з українськими особливостями
функціонування податкової системи.
Abstract
The article summarizes the experience of EU member states in the formation and functioning of tax systems.
Based on the analysis of the current tax systems in the EU countries, their specific features have been identified.
The strategic directions of modernization of the taxation system which correspond to modern requirements of
improvement of tax policy of Ukraine in the conditions of European integration were defined. As a result of the
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research, has been done a conclusion about the expediency of applying the European experience in combination
with the Ukrainian peculiarities of the functioning of the tax system.
Ключові слова: податкова система, види податків, модернізація, реформування, механізми, європейський досвід.
Keywords: tax system, types of taxes, modernization, reforming, mechanisms, European experience.
Опис проблеми. Прагнення України інтегруватися до Європейського Союзу створює передумови та стратегічні завдання як в політичній та і
економічній сферах держави на сучасному етапі її
розвитку. Необхідною передумовою для реалізації
цих завдань є гармонізація законодавства України,
в тому числі й податкового з правовим доробком
ЄС. Внаслідок цього буде сформоване правове середовище, наближене до вже існуючого в державах-членах ЄС. Імплементувати всі необхідні вимоги та завдання з адаптації національного податкового законодавства до стандартів ЄС неможливо
без дослідження досвіду та практики країн, що є
членами ЄС. З огляду на це, особливої актуальності
набирає дослідження досвіду реформування та модернізації податкових систем в державах-членах
ЄС та визначення основних викликів та перспектив
в процесі проведення реформ в податковій сфері.
Огляд існуючих досліджень і публікацій. Євроінтеграційний вектор розвитку визначає необхідність ретельного вивчення та запозичення передового досвіду до вітчизняної практики податкового
регулювання. Узагальнені напрями реформування
податкової системи закріплено положеннями основних програмних документів – Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Податковим кодексом України (із змінами), Законом
України від 16.01.2020 р. № 466 «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» тощо – не викликають заперечень. Водночас сучасні умови господарювання вимагають
подальшого напрацювання напрямів розвитку та
більш деталізованого аналізу їх перспектив. У
зв’язку з цим залишається актуальною необхідність
ретельного вивчення практичних аспектів модернізації податкової системи, що є предметом наукових
досліджень багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, філософів, правознавців, а також
фахівців у галузі науки державне управління. Серед
зарубіжних дослідників варто відзначити класичні
праці серед яких: S. Caselli, G. Negri [1];
Supardianto, R. Ferdiana, S. Sulistyo [2]; H. Dźwigoł
[3-4]; M. Marques, C. Pinho, T. M. Montenegro [5]; J.
Becker, B. T. Heim, S. P. Ramnath, J. M. Ross [6];
Becker J. До вітчизняних науковців, які займаються
різними аспектами розвитку системи оподаткування України, у тому числі проблемами її реформування та оптимізації, слід віднести В.Андрущенка, В.Бодрова, О.Бородіна, О.Василика, В.Вишневського, В.Гейця, А.Даниленка, О. Данілова,
Т.Єфименко, І.Золотка, Ю. Іванова, О. Кириленко,
та ін.
Водночас, попри значний обсяг нагромадженого зарубіжною і вітчизняною науковою думкою

знання щодо шляхів, механізмів і підходів модернізації податкової системи та можливості застосування європейського досвіду реформування системи оподаткування, приділено досить мало дослідницької уваги.
Мета роботи. Мета статті полягає в аналізі й
узагальненні передового європейського досвіду модернізації податкових системи задля можливості
розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
податкової системи в сучасних економічних умовах
України.
Основна частина. На сьогоднішній день в Україні створено податкову систему, яка за своїм
складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням
норм європейського податкового законодавства, а
також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та
інших міжнародних економічних організацій.
В той же час адміністрування податків в Україні дещо відрізняється від країн ЄС, зокрема:
1) в країнах Євросоюзу пріоритетом діяльності
податкових органів є робота з неплатниками:
- особами, які обліковуються у податкових органах та які через будь-які причини не подають або
припинили подавати податкову звітність та сплачувати податки,
- особами, які займаються господарською діяльністю, одержують доходи від такої діяльності і
при цьому не обліковуються у податкових органах
і не сплачують податки;
2) багато зарубіжних країн дотримуються наступного принципу обліку платників податків: платник податків перебуває на обліку в податковій службі, а не в окремому органі податкової служби виконавчого рівня. Досвід більш як 20 країн-членів
ОЕСР свідчить про значні переваги від такого підходу до обліку як для платників податків, так і для
податкової служби. Зокрема, платники податків можуть подавати заяви та податкову звітність, здійснювати звірку, отримувати різноманітні документи
та консультації у будь-якому органі податкової служби виконавчого рівня або по телефону чи в електронному вигляді (у тому числі в режимі реального
часу). Податкова служба отримує більше можливостей щодо контролю за дотриманням податкового
законодавства платниками податків та щодо підвищення якості їх обслуговування;
3) зарубіжні країни, які мають єдиний державний інформаційний ресурс стосовно даних про громадян, нерезидентів, платників податків, об’єкти
оподаткування тощо, з доступом до нього в межах
повноважень органів державної влади, прокуратури, місцевого самоврядування, правоохоронних
органів, фізичних та юридичних осіб, отримують
ряд переваг як для органів державної влади (мож-
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ливість оперативно отримувати достовірну інформацією, не вимагаючи від громадян різноманітних
довідок), так і для громадян (економію часу, який
вони витрачали на отримання таких довідок);
4) у деяких країнах, наприклад у Швеції, особа
автоматично отримує цивільний реєстраційний номер від народження або імміграції в країну. Таким
чином, громадянин Швеції не має потреби звертатися до податкової служби, подавати заяви, очікувати на документ;
5) визначення ризикових платників податків
під час проведення процедури їх реєстрації платниками ПДВ є нормою для багатьох країн Європи.
Наприклад, податківці Ірландії вибірково відвідують взятих на облік платників податків, результати відвідування порівнюють з реєстраційними даними та іншою інформацією, а податківці Великої
Британії та Литви мають повноваження отримувати
додаткову інформацію від платника, якщо заява на
реєстрацію платником ПДВ містить сумнівні дані.
У Швеції – використовують інформацію, отриману
від третіх осіб;
6) в Європейських країнах, наприклад у Бельгії, за бажанням платника податків, податкові органи допомагають йому визначити перелік податків
та платежів, які йому необхідно сплачувати;
7) в багатьох країнах Євросоюзу за одним податком існує тільки одна форма податкової звітності. Форми податкової звітності прості та зрозумілі.
Інструкції по заповненню форм виписані таким чином, щоб не було можливості їх різного трактування. Наприклад, у Нідерландах та Бельгії декларація з ПДВ складається з 1 сторінки;
8) тенденція до подання податкових декларацій в електронному вигляді спостерігається у
майже всіх Європейських країнах. У Латвії вже запроваджено безкоштовне підключення та використання платниками системи електронного декларування он-лайн;
9) податкова звітність з податку на прибуток в
багатьох країнах подається 1 раз на рік (Великобританія, Чехія), а з податку на додану вартість – щоквартально (Великобританія, Кіпр);
10) у таких Європейських країнах як Швеція,
Данія, Велика Британія застосовується найбільш
ефективна, прозора та проста системи сплати податків – Єдиний рахунок. Ця система дозволяє платнику податків одним платіжним дорученням сплатити грошові зобов’язання по всім податкам та зборам, обов’язковим йому до сплати, та стовідсотково
запобігає помилок при перерахуванні коштів. При
цьому податкова служба має реальну картину про
стан розрахунків платників податків з бюджетами,
а саме – ситуація, коли у одного платника податків
одночасно по одному податку обліковується переплата, а по іншому податковий борг є неможливою.
Платники податків зазначених країн вважають
запровадження Єдиного рахунку для сплати податків найважливішим досягненням податкової служби, яке значно покращило взаємовідносини з податковою службою, скоротило бюрократичні процедури та витрати, пов’язані зі сплатою податків. За
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останні роки багато країн у Європі почали застосовувати подібну систему податкових платежів, зокрема, за останні роки Єдиний рахунок для сплати
податків запроваджено у Бельгії [7].
При дослідженні міжнародного досвіду податкового адміністрування та оцінці можливості його
застосування у вітчизняній практиці значний інтерес становлять системи податкового адміністрування Німеччини, Франції, Швеція, Нідерланди, Ірландії, Іспанії. Це обумовлено тим, що наприклад,
Німеччина є федеративна країна, Франція – унітарна, але місцеві органи влади мають традиційно високий рівень автономії в управлінні місцевими
справами. Україна, як відомо, унітарна держава, але
вона проголосила курс на децентралізацію та спрощення державного управління, розширення прав і
повноважень місцевих органів у реалізації регіональної соціально-економічної політики, ширше
представлення місцевих громад в управлінні державними справами на конкретній території. Все вищезазначене матиме місце і у сфері податкового адміністрування.
Особливості організації адміністрування податків у Німеччині зумовлені її адміністративно-територіальними особливостями: вона поділяється на
16 федеральних земель та близько 11 тис. общин,
що входять до складу земель. Функціонування податкової системи ФРН здійснюється таким чином,
що право справляння податків не співпадає із законодавчою прерогативою установлювати податки та
правила їх сплати. Федеральний уряд збирає лише
два види податків: акцизи (крім акцизу на пиво) і
мито, обов‘язки адміністрування всіма іншими податками від імені федерального уряду покладені на
податкові органи земель і общин [8, c. 26].
У Німеччині справлянням податків займаються федеральне і земельні відомства по фінансах,
які підпорядковані федеральному і земельному міністерству фінансів. Адміністрування податку на
додону вартість, фіскальними монополіями, митом
і фінансовими відноминами з бюджетом Європейського Союзу відають федеральні фінансові органи,
адміністрування решти податків займаються земельні фінансові органи.
Досить своєрідною є організація роботи з платниками податків. Система консультування платників податків розвинута дуже добре, проте консультанти не вважаються працівниками Міністерства
фінансів; воно тільки видає їм відповідну ліцензію.
Головний функціональний і найбільш масовий
структурний підрозділ податкової служби Німеччини – податкова інспекція. Інспекція розділена на
відділи за видовими ознаками податків. Спеціальним органом, у компетенцію якого входять питання
практичної реалізації податкової політики країни, є
податкова поліція («штойфа»).
На думку Савчук В. А. система адміністрування податків, при якій податкова міліція, податкові і митні органи підпорядковані Міністерству фінансів сприяє тісній взаємодії та ефективному співробітництву і в галузі розробки податкової
політики, і в сфері збирання податків [9, с. 356].
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Загалом, попри унікальну множинність і розмаїтість податкової системи, для Німеччини властивий високий ступінь збирання податків. Такий
результат обумовлений декількома факторами: дисципліною і відповідальністю платників податків;
національною схильністю до установленого порядку; високим рівнем професіоналізму персоналу
податкової служби; докладним, якісно розробленим податковим законодавством, яке, зазвичай, виключає суперечливу інтерпретацію окремих положень, а тому зводить до мінімуму конфлікти між
платниками і податковими органами з приводу змісту норм закону [10].
Розглядаючи Францію, як унітарну державу,
необхідно зазначити, що у них як у Німеччині також відсутня податкова служба як відокремлене відомство, вона знаходиться у складі Міністерства
економіки, фінансів і бюджету. Адміністрування
податків здійснюється Головним податковим управлінням і Головним управлінням мита та інших
надходжень.
Відносини між податковим органом і платником податків у Франції побудовані у формі обміну
думками, тобто кожна сторона доводить свою правоту, причому податковий орган зобов’язаний надати письмову відповідь на будь-які запити платника податків, які він має право використати для
свого захисту. [11, с. 42].
Податковий контроль характеризується значною вагомою системою штрафів, якщо буде доведено, що приховування доходів від оподаткування
відбувалось навмисно, то штраф складатиме від 40
до 80 % від суми нарахованого податку. Якщо платник податку регулярно применшує доходи, то
суми донарахованих податків і штрафів стягуються
з його рахунку у безспірному порядку.
Реформування роботи податкових органів у
Швеції здійснюється під гаслом «єдина декларація
– єдиний рахунок – єдиний платіж – єдина адреса
(платежу)». Кожному громадянину в податковій
службі відкривається особовий рахунок. Він ведеться як звичайний розрахунковий рахунок: за дебетом відображаються всі прямі податки, що нараховуються на нього (ці суми списуються під час надходження відповідних платежів з боку платника
податків), а за кредитом – всі суми переплат або повернень податку під час перерахування по завершенню звітного періоду. Сплата податку здійснюється платником податку на певні рахунки податкової служби в банках і на пошті. Платіж
здійснюється на єдиний рахунок і єдиним платіжним дорученням. Потім податковий орган розподіляє отримані суми відповідно до нарахувань за окремими податками, відображеними в особистому
рахунку платника податків. Можливі переплати по
податках за бажанням платника податку перераховуються на його банківський рахунок [12, с. 24]. Усі
громадяни Швеції мають єдиний фіскальний (соціальний) номер, який реєструється в податкових органах і замінює всі види державного обліку по лінії
медичного та пенсійного забезпечення, органів
внутрішніх справ, міждержавної міграції тощо.
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Крім того, податкова служба має доступ до бази даних єдиного центру обліку та реєстрації об’єктів нерухомості, де містяться відомості про власників таких об’єктів [13, с. 361]. Для сплати податку на нерухомість податкові органи направляють платнику
податків повідомлення, які є підставою для сплати
податків. Податкові декларації для сплати податку
на прибуток складають податкові органи, що збирають відомості про всі отримані особою доходи.
Платник податків лише підписує декларацію та має
право заявити про незгоду від підписання, надавши
свої зауваження або поправки. Зважаючи на те, що
податкове законодавство Швеції є досить складним
і громіздким, значна увага приділяється масовороз’яснювальній та консультативній роботі, яка
проводиться здебільшого через комп’ютерну мережу. Обов’язком Національного податкового відомства Швеції є надання допомоги платникам податків. Розробка та активне запровадження спрощених режимів звітності та сплати податків у
результаті сприяли скороченню кількості податкових платежів, спрощенню порядку сплати податків,
прискоренню обігу коштів, зниженню кількості помилок та скороченню витрат державними органами
на збір та обробку інформації від платників податків.
В Нідерландах діє п’ять видів податкових вирахувань, що залежать від віку, кількості дітей, доходу батьків і відрізняються сумою, на яку дозволено зменшувати оподатковуваний дохід [14]. Цікавим у податковій системі Нідерландів є те, що
прибутковий податок та відрахування на соціальне
страхування становлять єдиний комбінований податок, який розраховується також за прогресивною
шкалою. Отже, найбідніше населення країн ЄС або
взагалі не сплачує персональний податок, або сплачує невелику його частку, що є прикладом ефективного застосовування принципу соціальної справедливості податкових систем.
Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що
реформування вітчизняної податкової системи не
може відбуватися простим копіюванням відповідних напрацювань інших країн. Кожна країна має
власний досвід організації та модернізації системи
податкових органів, в якому поряд і з загальними
тенденціями існують суттєві особливості, що характеризуються різноманіттям стратегій та заходів.
Більше того, уніфікувати повною мірою оподаткування на міжнародному рівні в принципі неможливо. Це пов’язано з тим, що податкова політика є
однією зі складових внутрішньої політики держави.
Однак у межах ЄС діють Директиви ЄС, через які
робляться спроби синхронізувати в тому числі питання оподаткування на наднаціональному рівні.
Говорити про їх беззастережне дотримання
Україною зарано, оскільки наша держава не набула
членства в ЄС. Проте час уже вести мову про апроксимацію до прийнятих у Європі умов та запозичення її досвіду в тій частині, що може породжувати найближчим часом позитивні соціальноекономічні ефекти. Особливо це важливо щодо тих
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податків, основні умови застосування яких не зафіксовано Директивами, оскільки інші під час
вступу буде приведено у відповідність до вимог.
В цілому модернізація податкової служби з
врахуванням європейського досвіду сприятиме
зменшенню управлінського апарату та здешевленню його утримання, рівномірному навантаженню на кожен діючий сегмент, чіткому розмежуванню прав та обов’язків, що усуне дублювання та
паралельне виконання функцій, сприятиме оперативному прийнятті рішень та підвищенню ефективності їх виконання.
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Анотація
Метою дослідження є встановлення відповідності муніципальної політики на рівні українських мегаполісів щодо оздоровчої рухової активності населення існуючим підходам в діяльності муніципалітетів у
великих містах країн ЄС. Основними критеріями вибору мегаполісу для здійснення аналізу були такі: розвинена інфраструктура об’єктів спортивного та фізкультурно-оздоровчого призначення; високий потенціал соціально-економічного та інтелектуального ресурсу громади; належна фінансова спроможність муніципальної влади до реалізації завдань державної політики у сфері оздоровчої рухової активності; досвід
міжнародної співпраці в реалізації проєктів розвитку в соціально-гуманітарній сфері. Встановлено, що в
Україні основою реалізації муніципальної політики у сфері оздоровчої рухової активності виступають,
переважно, національні законодавчі та нормативно-правові документи. Це звужує її зміст, порівняно із
європейськими підходами, де політика оздоровчої рухової активності реалізується в межах євроінтеграційної парадигми. Визначено, що програми розвитку фізкультури і спорту в мегаполісах України за своїм
змістом не завжди корелюють із змістом Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року та Угоди про Асоціацією з ЄС. Інфраструктура фізкультурно-оздоровчої сфери
фінансується за рахунок муніципальних бюджетів (61%), а також за рахунок залучення приватних інвестицій (28%), державного (9%) та регіонального бюджетів (2%). Результат дослідження: на сучасному етапі
політика мегаполісів України у сфері оздоровчої рухової активності населення реалізується органами місцевого самоврядування на підставі затверджених цільових програм. Фінансове забезпечення реалізації цих
програм здійснюється, переважно, за рахунок власних коштів та позабюджетних надходжень. Держава та
уряд виконують політичні та моніторингові функції управління у цьому напрямку (затвердження Національної стратегії оздоровчої рухової активності, оцінювання регіональних звітів про етапне виконання заходів Національної стратегії тощо).
Abstract
The aim of the study is to establish the compliance of municipal policy on physical fitness of the population
at the level of Ukrainian cities with existing approaches to the activities of municipalities in major cities of the
EU. The main criteria for selecting a metropolis for analysis included a well-developed infrastructure of sports and
fitness facilities, high potential of socio-economic and intellectual community resources, proper financial capacity
of the municipal government to implement the tasks of public policy in the field of health-improving physical
activity, and history of international cooperation in the implementation of development projects in the socio-humanitarian sphere. It has been established that in Ukraine the implementation of municipal policy in the field of
health-improving physical activity is mainly based on the national legislation and regulatory documents. This
narrows its content compared to European approaches, where the policy on health-improving physical activity is
implemented within the European integration paradigm. It has been determined that the programs for the development of physical culture and sports in megapolises of Ukraine in their content do not always correlate with the
content of the National Strategy for Health-Improving Physical Activity in Ukraine until 2025 and the Association
Agreement with the EU. The sports and health-improving facilities infrastructure is financed by municipal budgets
(61%) as well as private investment (28%), and state (9%) and regional budgets (2%). The study concludes that at
the present stage, the policy of Ukrainian megapolises in the field of the population’s health-improving physical
activity is implemented by local governments on the basis of approved targeted programs. Financial support for
the implementation of these programs is provided mainly through the local governments’ own funds and extrabudgetary incomes. The state and the government perform political and monitoring management functions in this
field (approval of the National Strategy for Health-Improving Physical Activity, evaluation of regional reports on
the stage implementation of the National Strategy, etc.).
Ключові слова: оздоровча рухова активність, мегаполіс, євроінтеграція, органи місцевого самоврядування, державне управління.
Keywords: health-improving physical activity, metropolis, European integration, local self-government,
public administration.
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Актуальність наукової проблеми. Місто
Дніпро вважається одним із найбільш розвинених в
соціально-економічному плані мегаполісів України, найбільш потужним індустріальним осередком
на економічній мапі держави [1]. Місто є центром
Дніпровської агломерації, яка налічує майже 1,5
млн осіб. Сьогодні Дніпро займає IV рейтингову
позицію по кількості населення в Україні. Місто
підтримує активні зв’язки зі 130 країнами світу, що
забезпечує майже 7% обсягу в загальнодержавному
вимірі експортно-імпортних операцій. Місто
Дніпро є одним із 600-та глобальних міст світу. Соціально-гуманітарна сфера міста Дніпро також характеризується надзвичайно потужним розвитком,
особливо за такими напрямками як освіта та наука,
охорона здоров’я, соціальна та культурна сфера
тощо. В контексті заявленої теми дослідження доцільно більш детально проаналізувати сучасний
стан формування та реалізації оздоровчої рухової
активності населення в сучасному мегаполісі. Адже
в умовах децентралізації всіх сфер суспільного
життя та реалізації, зокрема, медичної реформи
оздоровча рухова активність виступає надзвичайно
потужним протекційним інструментом політики
здоров’язбереження, що доведено у численних публікаціях та рекомендаціях ВООЗ для національних
урядів [2].
Метою дослідження є аналіз діяльності міської влади щодо залучення широких верств населення до регулярних занять оздоровчою руховою
активністю у місті Дніпро.
Діяльність влади мегаполісу досліджувалась
на підставі вивчення законодавчих, нормативноправових, звітно-облікових документів та інформаційно-аналітичних джерел у зазначеній сфері, які
розміщено у вільному доступі мережі Internet. Для
виконання дослідження використовувались інформаційні матеріали та звіти профільного управління
міської ради за 2018 рік, які найбільш повно відображали ситуацію з розвитком оздоровчої рухової
активності в доковідний період та були доступними
на офіційному веб-сайті міста Дніпро.
Основний зміст дослідження. Сьогодні місто
Дніпро має сучасну розвинену мережу спортивних
споруд: 10 стадіонів, 370 спортивних майданчиків,
18 плавальних басейнів, 286 спортивних залів. В 28
дитячо-юнацьких спортивних школах займається
понад 11 тис. дітей, в спортивних секціях - понад 30
тис. осіб. На спортивних змаганнях місто Дніпро
представляють 10 професійних команд з ігрових
видів спорту. У складі збірної команди України в
XXVII Олімпійських іграх брали участь 25 спортсменів, 21 учасник увійшов до складу Національної
Параолімпійської збірної. Загалом на цих іграх
було завойовано 20 медалей, 43 спортсмени, які
представляли місто Дніпро, стали призерами міжнародних змагань. Тож можемо сказати, що спортивна галузь Дніпра має потужний потенціал.
У м. Дніпро виконується міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 – 2020 рр.
(рішення Дніпропетровської міської ради від 11 листопада 2015 р. № 11/70) [3]. ЇЇ правове обґрунтування засновано на положеннях законів України
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«Про фізичну культуру та спорт» [4], «Про місцеве
самоврядування» [5], указів Президента України
«Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» [6] та «Про Національну стратегію
з оздоровчої рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація» [7]. Однак, поза межами
правового обґрунтування засад місцевої політики у
сфері оздоровчої рухової активності залишилось
багато аспектів сучасного глобального виміру державно-управлінської діяльності, які формуються на
рівні міжнародних інституцій публічного управління та слугують дороговказом для органів влади
[8]. Насамперед, це стосується таких документів як
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, Керівні
настанови ВООЗ з рухової активності населення
[2]. Ці документи є визначальними для розроблення
та реалізації місцевої політики в рамках євроінтеграційної парадигми публічного управління [9], у
т.ч. й у сфері оздоровчої рухової активності населення.
Виконання міської програми у сфери фізичної
культури та спорту здійснюється на засадах ефективної кадрової політики. До виконання програми
залучено 75 працівників дошкільних закладів та установ, 384 працівника загальноосвітніх шкіл, 28
працівників профтехучилищ, 278 викладачів вищих
навчальних закладів, 325 працівників позашкільних
навчальних закладів, 135 працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 183 працівників спортивних споруд. Показники формуванні кадрового
складу фахівців фізкультурно-оздоровчої та спортивної галузі міста з позицій гендерної чутливості
засвідчують його відповідність європейським стандартам (978 працівників жіночої статі або 39,5%).
Тобто, як бачимо, переважна більшість фахових
спеціалістів, які залучені до формування здорового
способу життя серед дітей та молоді на основі засад
рухової компетентності, зосереджена в стаціонарних навчальних закладах (від дитячих дошкільних
установ до вищих навчальних закладів) та у закладах позашкільного навчання (44%). Тобто, міська
влада формує та реалізує політику вироблення навичок до рухової активності серед дітей та молоді в
системі комунальних навчальних установ та закладів різної форми організації цього процесу.
У місті Дніпро зведений фінансовий бюджет
розвитку галузі фізичної культури та спорту складає 370 млн. 175 тис. грн. За джерелами фінансування (табл.): державний бюджет – 33 млн. 903 тис.
грн., місцевий бюджет – 228 млн. 701 тис. грн., (з
них обласний бюджет 450 тис. грн. та 228 млн. 250
тис. грн. бюджет м. Дніпро). Надходження з позабюджетних джерел фінансування – 103 млн. 426
тис. грн. Капітальні видатки складають 112 млн.
375 тис. грн.
Як видно із табличних даних, вклад міського
бюджету у фінансування фізкультурно-оздоровчої
та спортивної галузі є найбільшим і становить 61%,
позабюджетні кошти – 28%, кошти державного бюджету – 9%, фінансування за рахунок обласного
бюджету складає 2%. Отже, в мегаполісах України
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однією із сучасних тенденцій розвитку фізичної культури, так само й оздоровчої рухової активності
населення, є фінансове забезпечення виключно на
засадах співучасті бюджетів міста (61%) та фінансових коштів приватних інвесторів (28%), що складає майже 89% загального обсягу фінансування.
Підтримка сфери оздоровчої рухової активності з
боку державної та регіональної влади є доволі обмеженою, на відміну від країн ЄС, де фінансування

51
сфери фізичної культури та спорту здійснюється з
боку держави у досить великих обсягах на засадах
співучасті в реалізації національних проектів щодо
підтримки рухової активності населення. Наприклад, у Польщі національні програми щодо розвитку фізичної культури та рухової активності населення співфінансуються державою в обсязі від 30
до 70 відсотків [10].

Таблиця
Аналіз зведеного бюджету фінансування галузі фізичної культури та спорту у м. Дніпро, 2018 рік
(тис.грн) – складено автором
Питома
Джерело фінансових надхоЗагальна
вага
джень
сума надходжень
надходжень
державний бюджет
33 млн. 903 тис. грн.
9%
місцевий бюджет (м.Дніпро)
228 млн. 701 тис. грн.
61%
в т.ч.
450 тис. грн.
2%
обласний бюджет
103 млн. 426 тис. грн.
позабюджетні надходження
28%
УСЬОГО:

370 млн. 175 тис. грн.

Статистична звітність управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради показує, що в 2018 році всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності охоплено 302 911
осіб. Тож, враховуючи наявну на той час кількість
населення, можемо ствердити, що фізкультурнооздоровча діяльність охоплює майже третину населення мегаполісу, а точніше цей показник становить 30,5%, що є на рівні глобального показника,
рекомендованого ВООЗ. Регіональний показник
участі населення Дніпропетровщини у фізкультурно-оздоровчих заходах є дещо нижчим і становить
22,8% [11]. Гендерний вимір фізкультурно-оздоровчої діяльності показує, що залучення жінок до регулярних занять з оздоровчої рухової активності є
недостатньою і складає 69 336 осіб (22% серед всіх
учасників). До фізкультурно-оздоровчої діяльності
упродовж року залучено 5 174 осіб з інвалідністю.
Кількість осіб, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури – 172 548 осіб, з них відвідують 3
рази на тиждень 108 614 осіб. У загальноосвітніх
закладах міста проводяться фізкультурні хвилинки
для учнів початкових класів, спортивні змагання
«Шкільні ігри Дніпра 2018 – 2019».
З метою популяризації здорового способу
життя та залучення до школярів оздоровчої рухової
активності у м. Дніпро функціонує 28 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Їх учні в 2018 році завоювали – 2145 медалей різного ґатунку на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» у місті Дніпро реалізується на засадах активної
співпраці міської влади зі спортивними федераціями та спортивними громадськими організаціями.
Серед проведених спільних заходів найбільш масовими можна слід вважати такі:
– особистий чемпіонат України з веслування
на байдарках і каное;

100%

– відкритий пляжний Кубок м. Дніпра 2018
року з армреслінгу;
– нічний забіг «Нічна десятка»;
– чемпіонат України серед закладів фізичної
культури та спорту, серед юнаків та дівчат «Стрімкі
човни»;
– міжнародний турнір з бадмінтону серед
юніорів «UkraineJuniorInternational»;
– міжнародні змагання з етноспорту зі стрільби з луку «Дніпро-Арчері-Марафон»;
– нічний напівмарафон «DneprNight»;
– легкоатлетичні змагання «Біжимо у вишиванках»;
– Чемпіонат Європи з воднолижного спорту;
– фінал чемпіонату України з дрег-рейсінгу;
– фітнес-марафон «Дніпро-фітнес-Штурм»;
– український «Лазер-ран сіті тур – 2018»;
– змагання «Відкритий кубок міста Дніпра з
вітрильного спорту»;
– спортивний захід «Фестиваль спорту –
2018»;
– чемпіонат України з легкої атлетики (марафонський біг) серед дорослих та молоді;
– міжнародні змагання з легкої атлетики
«ATBDnipromarathon»;
– відкритий чемпіонат м. Дніпра зі змішаних
єдиноборств ММА серед студентської молоді;
– чемпіонат світу з воднолижного спорту;
– чемпіонат м. Дніпра з рукопашного бою;
– чемпіонат Національної Гвардії України з
міні-футболу;
– ролер-фестиваль «Double-Fest»;
– всеукраїнські змагання зі скелелазіння
серед юніорів, юнаків та дівчат – 2018;
– всеукраїнський турнір «DniproOpen –
2018» з карате;
– легкоатлетичний пробіг «Миля Миру»;
– відкритий чемпіонат України з водного
поло серед юнаків;
– Кубок України з карате WКС;
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– фінал Кубка Дніпровської міської ради з
міні-футболу;
– командний та клубний чемпіонат України з
художньої гімнастики;
– ХХVІІ традиційний міжнародний турнір з
тхеквондо ВТФ «DneprCup 2018»;
– всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат
«Українка»;
– Абсолютний чемпіонат України з дзюдо
серед чоловіків і жінок;
– чемпіонат України з плавання серед юнаків
та дівчат;
– міжнародні змагання з танцювального спорту;
– 6-й всеукраїнський турнір з більярдного
спорту з піраміди та пулу серед молоді
«SolarParkUkraineOpen 2018»;
– легкоатлетичний забіг серед дітей та дорослих «Забіг Миколайчиків» 2018;
– відкритий Кубок міста з плавання «Кубок
Дніпра» серед юнаків та дівчат;
– новорічне спортивне шоу зі стрибків у
воду;
– відкриття льодової ковзанки на пл. Героїв
Майдану;
– відкритий чемпіонат міста та першість Комунального позашкільного навчального закладу
«Міська дитячо-юнацька спортивна школа з опорних видів спорту» Дніпровської міської ради з гімнастики спортивної.
За участю волонтерів та учасників антитерористичної операції, депутатів Дніпровської міської
ради у місті започатковано проведення різноманітних спартакіад для різних верств населення. Метою
цих заходів є популяризація здорового способу
життя та залучення представників усіх соціальновікових груп населення мегаполісу до оздоровчої
рухової активності та занять спортом. Насамперед,
така діяльність міської влади проводиться та координується в рамках роботи з молодіжною аудиторію, а саме школярами та студентами.
У місті налічується 2781 спортивних споруд, з
них на балансі комунального підприємства «СпортДніпро» Дніпровської міської ради знаходиться 1
158 майданчиків (41,6%). Тобто, прямий управлінський вплив на розвиток спортивної інфраструктури є доволі значним. В організаційному плані у
місті Дніпро постійно проводиться інвентаризація
майданчиків та формується перелік тих, які потребують ремонту.
Висновки дослідження. Проведений науковий аналіз сучасного стану розвитку сфери оздоровчої рухової активності населення в мегаполісах
України надає можливість зробити наступні висновки дослідження: 1. В Україні основою для розробки та упровадження муніципальної політики у
сфері оздоровчої рухової активності виступають,
переважно, вітчизняні нормативно-правові акти,
що мінімізує застосування засад євроінтеграційної
парадигми в державно-управлінській практиці. 2.
Зміст цільових програм розвитку фізкультури і спорту в мегаполісах України не завжди корелює з актуальним змістом Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025
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року та Угоди про Асоціацією з ЄС. 3. Цільові програм розвитку фізкультури і спорту в мегаполісах
України фінансуються, здебільшого, без належної
фінансової підтримки з боку держави, що є відмінністю від європейських мегаполісів. Держава та
уряд України виконують політичні та моніторингові функції у сфері оздоровчої рухової активності
населення.
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Анотація
Проаналізовано необхідність кодифікаційних процесів як ключового елементу еволюції господарського законодавства. Обґрунтовані підходи до розвитку кодифікаційних процесів. Визначено необхідність у впровадженні останніх.
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The necessity of codification processes as a key element of the evolution of economic legislation is analyzed.
Substantiated approaches to the development of codification processes. The need for the implementation of the
latter has been identified.
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В умовах укріплення правової держави стоїть
мега завдання – оновлення господарського законодавства до динаміки сучасного життя та разом із
тим і до міжнародних стандартів, зокрема до стандартів СОТ, Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. [1, с. 180] Окремі норми
Господарського кодексу України безперечно потребують суттєвого оновлення. Хоча останній містить загальні положення регулювання господарських відносин, однак увесь масив відповідних відносин в ньому зафіксувати неможливо, адже різні
види регулюють спеціалізовані нормативно-правові акти, де саме і виникають безліч суперечних
норм та колізійних моментів.
Господарська діяльність має велике значення
для інтеграції України до європейського середовища, адже регулює безліч економічних питань, а
відтак, господарське законодавство за складністю
предмета відносин, які регулюються, системно-синтетичною їх природою і надзвичайною динамікою
розвитку являє собою особливий «полігон» розгортання кодифікаційних робіт Звісно, виникає суспільний запит на усунення недоліків, які не відповідають ні європейським вимогам, ні взагалі реаліям
життя. [2, с. 112]. Акцентуючи увагу на сучасному
значенні Господарського кодексу України, вірно
вказується, що з метою вдосконалення системи
правового забезпечення економіки продовжується
робота з подальшої консолідації і кодифікації господарського законодавства. У цей час необхідно
розпочати реалізацію Концепції модернізації господарського законодавства на базі Господарського
кодексу України [3, с. 342].

Найактуальнішим завданням для науки господарського права є комплексний розвиток галузевого законодавства. Це передбачає, по-перше, нарощування змісту кодексу за допомогою чинних нормативних актів, які довели свою корисність у
процесі правозастосування (Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиції», «Про телебачення та радіомовлення» тощо);
по-друге, узгодження норм чинних нормативноправових актів, які залишались за межами кодексу,
з нормами останнього (прикладом цього є поняття
«суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності» наданого у ГКУ та у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»); по-трете, суттєве внесення
«винесених за дужки» питань в структуру кодексу
(розділ «Економічна безпека», «Телекомунікації»,
«Медичні послуги» тощо); по-четверте, оновлення
господарського законодавства відповідно до міжнародних стандартів.
Також, становлення в Україні демократичної
правової держави передбачає підвищення вимог до
якості законодавства й прагнення досягти його системності [4, с. 3]. Проведення реформ у найбільш
важливих сферах суспільного життя пояснює те,
що головним інструментом, який, до речі, можна
вважати основною специфічною рисою європейської континентальної законотворчості, пропонується обрати кодифікацію, яка має стати й особливістю процесу систематизації законодавства України, адже ухвалення значної кількості законодавчих
і підзаконних актів призводить до того, що
прийняті норми або дублюються, або по-різному
регулюють одне й те саме питання, або навіть суперечать одна одній. З огляду на це виникає гостра
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потреба в систематизації законодавства й узгодженні приписів щодо окремих видів відносин, які
містяться в різних галузевих актах всього чинного
правового матеріалу.
Отже, усе наведене підтверджує нагальність і
необхідність кодифікації, яка нині розглядається як
умова галузевої організації правових норм, забезпечення системності законодавства, а також його вдосконалення [5, с. 6]. Як наголошував академік В.
Мамутов, кодифікація, при якій використовується
згаданий вище синтезуючий підхід, створює можливість, зберігши прихильність до власного досвіду, урахувати досягнення світової цивілізації,
особливо у сфері регулювання економічних відносин. До сказаного варто додати, що важливим
етапом розвитку господарського права стала перша
і єдина на даний час кодифікація господарського законодавства, проведена ще у 2003 році, а саме 1 січня 2003 року було прийнято Господарський кодекс України, який започаткував природній системоутворюючий
процес
мега
динамічного
господарського законодавства України. Однак
останній не тільки не закінчується, а навпаки, розгортається як шляхом модернізації змісту останнього, так і шляхом перенесення кодифікаційних
робіт на нижні підгалузеві щаблі ієрархії системи
нормативно-правового регулювання.
Сьогодні такими щаблями є спеціальні сфери
господарсько-правового регулювання, що охоплюють окремі види господарської діяльності, сектори
та галузі національної економіки, товарні та функціональні ринки. Невипадково абсолютно у практичній площині за ініціативою держави, асоціацій
підприємців, наукових інституцій тощо розробляються проекти кодифікацій господарського законодавства, зокрема щодо електроенергетичної галузі,
торговельної, зовнішньоекономічної, інвестиційної. телекомунікаційної і нарешті інноваційної діяльності. Поглиблення та розширення відповідних
сфер правового регулювання, динаміка розвитку
спеціалізації законодавства відповідно до нових і
нових підсистемних сегментів змушує законодавця
до необхідності проведення кодифікаційних робіт,
так би мовити, на другому рівні ієрархії джерел господарського законодавства, умовно, на підгалузево- інституційному рівні та усунення колізійних
норм на усіх щаблях.
Узятий Україною курс на побудову правової
держави поставив вимогу кардинального реформування усіх сфер суспільного та державного життя,
яке вимагало всебічного та ґрунтовного дослідження суперечностей, що існують в суспільстві, а
особливо колізій, що виникають у відносинах урегульованих правом. [6, с. 2] Тому зменшення колізійності, безумовно стає одним із важливіших завдань здійснення правової реформи в Україні на сучасному етапі і в господарському законодавстві
особливо. На жаль, існування суперечностей властиво усім рівням існуючої системи господарського
законодавства України. Причиною є як і порушення
процедури ухвалення нормативно-правових актів,
так і вторгнення суб’єкта правоутворення у сферу

Slovak international scientific journal # 49, (2021)
компетенції інших суб’єктів чи ігнорування правил
законодавчої техніки тощо. [6, с. 10]
Кодифікаційний процес має на меті, по-перше,
відновлення такої властивості господарського законодавства у відповідних сферах, як його цілісність,
системність, по-новому визначити обсяг його уніфікованої частини і її співвідношення із спеціалізованим законодавчим регулюванням, адже розвиток
спеціалізованого законодавства рано чи пізно поставить питання про викристалізацію в ньому самому власної уніфікованої і власної спеціалізованої
частин. По-друге, кодифікація дозволяє суттєво реформувати-модернізувати зміст законодавчого регулювання, запровадити нові підходи до організаційно-господарського забезпечення того чи іншого
виду діяльності, удосконалити зміст регулювання
господарсько-виробничих відносин відповідно до
сучасного рівня розвитку ринкових відносин, а також ділової та судової практики.
Сьогодні ми маємо зробити наступний крок,
йдеться про перехід, згідно з положеннями Концепції модернізації господарського законодавства на
базі Господарського кодексу України, до комплексного розвитку галузевого законодавства. Це передбачає, по-перше, розширення змісту Кодексу за
рахунок норм чинних актів, які довели свою корисність у процесі правозастосування; по-друге, узгодження приписів, що залишалися поза межами Кодексу, з положеннями останнього, адже нарікання,
які нині лунають на адресу ГКУ, є цілком справедливими. На жаль, законодавець ні в процесі законотворчої роботи перед прийняттям ГКУ, ні протягом
часу його існування не спромігся усунути очевидні
недоліки, які в ньому містяться. Кількість колізій з
нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ),
спеціалізованими законами України, такими як
«Про зовнішньоекономічну діяльність» від
16.04.1991 р. №959-XI, «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII, «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV, «Про
банки і банківську діяльність» від 28.08.2018 р. №
2121-III, та іншими нормативними актами насправді вражає.
Існує вже багато фундаментальних наукових
праць, присвячених аналізу цих колізій і окресленню можливих шляхів їх усунення, а також судових інтерпретаційних і правозастосовчих актів. Такий стан справ дійсно не може вважатися нормальним, адже, крім складнощів у правозастосуванні,
які є причиною головної судової проблеми сьогодення – нестабільність і непередбачуваність судової практики, це викликає іншу, і навіть ще більш
глобальну проблему, як-от недосконалий варіант
регламентації господарсько-правових відносин ставить під загрозу ідею державного регулювання економіки. Отже, актуальність обраної теми не викликає сумнівів, більш того, вирішення окресленої
проблеми сьогодні є одним із першочергових завдань науки господарського права.
Необхідно визнати, що кодифікація як форма
розвитку законодавства в його змістовному та систематизаційному аспектах за роки незалежності в
Україні стала звичайним напрямом законодавчої як
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політики, так і діяльності. Однак, незважаючи на
тривалість вивчення цього явища, ні у вітчизняній,
ні закордонній правовій доктрині чи законодавстві
дотепер відсутнє уніфіковане визначення поняття
«кодифікація». Так, такі правники дореволюційного періоду, як Є. М. Турбецьки та А. А. Рождественський кодифікацію розглядали лише як опрацювання чинного законодавства, не окреслюючи при
цьому цілей і кінцевого результату (проте виникає
ще одне питання до вчених, хто саме здійснює таке
опрацювання, бо цього також не вказують). Більш
повно поняття «кодифікація розкриває Г. Ф. Шершеневич, який наголошував, що «кодифікація полягає в обробці законодавства, спрямованій на приведення чинних законів до системи, а також узгодження їх змісту з потребами часу й між собою на
підставі єдності принципів, покладених в її основу».
Прикладом може служити інтерпретація цього
поняття, запропонована А. М. Іодковським, який
вважав, що кодифікація провадиться у двох напрямках. Перший напрямок кодифікаційної діяльності,
на його думку, – це системне опрацювання чинного
законодавства, тобто процес приведення тієї чи іншої його галузі до внутрішньої єдності. Завдання
такої діяльності полягає в повній заміні раніше чинного законодавства шляхом створення нового закону. Вона провадиться в порядку, встановленому
для звичайного проходження законів. У результаті
з’являються нові закони (кодекси, положення, статути та ін., предметом регулювання яких виступає
певна сфера відносин, що й замінює собою всі або
більшу частину законів, які діяли раніше [7, с. 29].
Другий її напрямок науковець характеризував як
такий, який не ставить за мету зміну чинного законодавства й перероблення існуючих законів. Він
стверджує, що кодифікаційна діяльність у цьому
випадку спрямована на впорядкування чинного законодавства, зведення існуючих законів у заздалегідь визначену систему й усунення протиріч між
ними, не переінакшуючи при цьому їх змісту.
Сучасний погляд на поняття, що розглядається, відображає визначення російського вченогоправника А. О. Соловйов, який запропонував таке
трактування кодифікації законодавства (подаємо
мовою оригіналу): «Вид упорядочения нормативно-правового материала в определенной сфере общественных отношений, реализуемый в процессе и
результате деятельности (обычно) органа законодательной власти через целенаправленное организующее и перераспределяющее воздействие на разрозненную и несистемно (либо недостаточно системно) организованную и взаимодействующую
совокупность нормативных правовых актов и правовых норм, действующих в определенной области
общественных отношений на определенный момент, посредством их (актов и норм) компренирования (вобрания, включения в себя и системного
встраивания, интеграции внутри себя) в себя,
изменения (переработки) и обогащения (в целях восполнения правовых пробелов, снятия противоречий) дополняющим нормативно-правовым матери-
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алом, с депозицией (сбором и осаждением в отсекаемый в данном случае «осадок») или реновационным замещением устаревших и не удовлетворяющих по иным критериям сегментов и элементов правовой регламентации, перегруппировкой и
интегрирующим системным выстраиванием получаемой совокупности по определенной многоуровневой и сложноструктурированной функционально-логической, синтаксической и морфологической схеме (модели, матрице) внутри вновь
формируемого таким образом единого, логически
цельного, устойчивого и системного нормативного
правового акта (кодекса), заменяющего в результате в определенной отрасли права (подотрасли,
институте, направлении правового регулирования)
существенную часть нормативно-правовой регламентации и реализующего отраслеобразующую
(институтообразующую) функцию» [8, с. 32–33].
Навряд чи виправдовує себе позиція, що чим більше визначення (наведено одне речення, яке вміщує 21 рядок), тим змістовнішим воно є.
Найбільш прийнятною й обґрунтованою, на
наше переконання, є позиція науковців, які доводять, що будь-яка кодифікація – це найвища сходинка систематизації, якій зазвичай передують консолідація та інкорпорація. При цьому останні процеси
не обов’язково мають кінцевим варіантом кодифікацію. Як уявляється, вони є бажаними, а не категоричними передумовами.
Мусимо констатувати, що за двадцять три
роки, упродовж яких відбувалося оновлення національного законодавства у сфері суспільних економічних відносин, ми так і не спромоглися наблизитися до формування правового господарського порядку, що забезпечував би функціонування
сучасної високотехнологічної, ефективної, конкурентоздатної, екологічно й соціально спрямованої
національної економіки. Більш того, нині суспільство, йдеться про підприємців, працівників, інвесторів, споживачів, територіальні громади і, врештірешт, державу, не задоволені станом регулювання,
організації та здійснення господарської діяльності,
що, у свою чергу, не може забезпечити виконання
цілої низки власних суспільних функцій. Додамо,
що в даному випадку мова йде не про відчуття природного прагнення до більш високих стандартів
сфери господарювання, а про усвідомлення глибоких змістовних дисфункцій в її системі.[9, c. 5]
Звісно, національно орієнтована держава заінтересована у збереженні і розвитку на її території
саме таких високодохідних наукоємних галузей
економіки, бо це є запорукою успіху держави як інституту, покликаного забезпечити добробут і соціальну захищеність населення, збереження людського й природно-ресурсного потенціалу. Вітчизняні підприємства і навіть їх об’єднання сьогодні,
на жаль, не в змозі протистояти цим глобальним
планам світового розподілу праці. Єдиний, хто ще
хоч якось здатен це зробити, – це держава. Україна
ж на хвилі ліберально-демократичних здобутків і
перетворень 90-х років майже повністю відмови-
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лася і від політики протекціонізму зокрема і від системного управління власною економікою в цілому.
Як уявляться, проявом цього є, по-перше, відсутність «Економічної Конституції», тобто норм у
Конституції України, котрі на найвищому (та найбільш стабільному) рівні визначали б загальні засади функціонування економіки держави (принципи, мету, систему органів, способів державного
управління економікою; межі приватизації; завдання і механізми функціонування державного сектору економіки; цілі й міру участі іноземного капіталу в економіці України тощо); по-друге, невдале втілення в ГКУ ідеї державного регулювання
ринково-економічних процесів. Законодавець,
прийнявши одночасно ліберально-ринковий ЦКУ і
патерналістсько орієнтований ГКУ, намагався всидіти на двох стільцях – і створити абсолютно вільний ринок, і зберегти окремі засади планової економіки. Це, як слід було того й очікувати, виявилося
неможливим.
Законодавча практика незалежної України за
останні двадцять років накопичила достатній досвід як рекодифікації, тобто прийняття на новій основі цілої низки кодексів у тих галузях законодавства, що вже були раніш представлені кодифікаціями радянського періоду, так і первісної
кодифікації, яскравим прикладом якої є Господарський кодекс України. Слід додати, що господарське право, а отже, і господарське законодавство, за
складністю предмета відносин, які характеризуються системно-синтетичною природою і надзвичайною динамічністю, являють собою особливий
«полігон» кодифікаційних робіт [10]. Виходячи з
цього вітчизняні правознавці відмічають той факт,
що при врегулюванні економічних відносин законодавець вдається до крайнощів: якщо раніше (упродовж перших періодів проведення реформ у незалежній України) ці відносини упорядковувалися
здебільшого постановами уряду (законів майже не
було), то тепер спостерігається протилежне − регламентуються вони переважно великим масивом
законів. Причому останні приймаються з оперативно-господарських і навіть технічних питань, які цілком природно могли бути включені в більш загальні закони. Як приклад можна навести закони України «Про енергозбереження» від 23.07.2017 р. №
74/94-ВР, «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 03.08.2012 р. № 1955-IV, «Про телекомунікації» 18.11.2003 р. № 1280-IV, «Про зерно та ринок зерна в Україні» 19.07.2017 р. № 37-IV, «Про
лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР
тощо.
Крім того, нині ухвалюються сотні законів, які
через процедурно-технічні й політичні обставини
виявляються не лише низької якості й не узгоджуються один з одним, порушують єдине поле регулювання, а й стають маловідомими і незрозумілими
підприємцям. Таким чином, саме завдяки складності предмета відповідних відносин, які регулюються, системно-синтетичній природі й надзвичайній динамічності, господарське законодавство являє собою особливий «полігон» розгортання
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кодифікаційних робіт, тобто кодифікація господарського законодавства з прийняттям Господарського
кодексу України не тільки не закінчується, а навпаки, розгортається, що можливо шляхом як модернізації змісту останнього, так і перенесення кодифікаційних робіт на нижні підгалузеві щаблі ієрархії системи нормативно-правової регламентації.
Сьогодні такими щаблями є спеціальні сфери господарсько-правового регулювання, що охоплюють
окремі види господарської діяльності, сектори й галузі національної економіки, товарні й функціональні ринки. Абсолютно невипадково у практичній
площині за ініціативою держави, асоціацій підприємців, наукових інституцій тощо розробляються
проекти кодифікацій господарського законодавства, зокрема, щодо електроенергетичної галузі, торговельної, зовнішньоекономічної, банківської, інвестиційної, а також інноваційної діяльності.
Основними причинами необхідності реформування законодавства є, звісно: наявність у чинному
законодавстві численних вад (прогалин, колізій, численних застарілих та малоефективних норм); динамізм відносин у сфері господарювання (змінюваність залежно від появи нових технологій, видів договорів,
форми
співпраці
суб’єктів
господарювання, міжнародних зв’язків тощо), а також складність та багатоманітність цих відносин,
що не завжди вдається враховувати під час ухвалення нормативно-правових актів; глобалізація
економічного життя, а також поширення сфер діяльності транснаціональних компаній та промислово-фінансових груп, міжнародне співробітництво, участь України у міжнародних організаціях
економічного спрямування; зміни напрямів економічної політики держави за рахунок проведення
широкомасштабних експериментів, орієнтування
України на вступ міжнародних союзів економічного спрямування з відміним від українського правовим регулюванням господарських відносин.
Напрямом вдосконалення господарського законодавства є: по-перше, вдосконалення його змісту (необхідність врегулювання нових для господарської системи відносин і врегулювання традиційних відносин на нових засадах шляхом
ухвалення нових актів або внесення нових змін до
чинних (традиційних) нормативних актів); подруге, удосконалення господарського законодавства щодо його правової форми (посилення ролі закону як основного джерела регулювання господарських відносин; зменшення ролі відомчих нормативних актів і обмеження відомчої нормотворчості,
що забезпечується контролем з боку Міністерства
юстиції України у формі набуття реєстрації таких
нормативних актів і набуття ними чинності лише за
умови такої реєстрації, підвищення ролі локальних
нормативних актів (установчих та внутрішніх правових документів суб’єктів господарських відносин)); удосконалення господарського законодавства щодо його систем (вирішення проблем щодо
усунення колізій між так званим першим та другим
рівнем та приведення усього масив господарського
законодавства у відповідність до Господарсько Ко-
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дексу України; кодифікація на другому рівні законодавства за предметним критерієм, зокрема щодо
електроенергетичної галузі, торговельної, зовнішньоекономічної, інвестиційної тощо; консолідацію
господарського законодавства, а саме ухвалення замість двох одного єдиного нормативного акту, що
регулює певний вид господарських відносин); гармонізація законодавства з найкращими міжнародними стандартами регулювання господарських відносин у сфері господарювання із законодавством
міжнародних економічних союзів, у які входить чи
планує увійти Україна.
Звісно, розроблення нових чи змінення уже діючих актів відбувалося під впливом різноманітних
тенденцій світового й національного масштабу , що
позначалося на їх функціональній спрямованості
(вступ країни до СОТ, спроби стати членом ЄС
тощо). Однак, незважаючи на те, що протягом тривалого періоду процес формування вітчизняного законодавства у сфері господарювання характеризувався нестабільністю й хаотичністю, деякі закономірності і правила все ж таки зберігалися.
Передусім слід відмітити, що господарське законодавство України на будь-якому етапі свого розвитку в цілому відзначалося достатньо високим рівнем законодавчої техніки, якістю правового регулювання, а головне, широтою охоплення
суспільних відносин, що входять до його предмета.
До того ж його можна назвати комплексним завдяки наявності значного масиву власних норм, зокрема, об’єднаних в інститути банкрутства, корпоративного регулювання, конкурентного регулювання господарської діяльності та ін. Норми цих
інститутів не є запозиченими або розвинутими в
процесі спеціалізації, вони – продукт власного розвитку суспільних відносин, що становлять предмет
правового регулювання саме господарського права
і господарського законодавства, адже останні утворюють разом певну функціональну єдність, виступаючи засобом регуляції і саморегуляції суспільних
відносин. При цьому вказане функціональне завдання може бути ефективно виконане лише за
умови системного їх об’єднання.
Крім того, у самій системі (законодавстві) між
її структурними елементами (норми права, інститути, субінститути і підгалузі права) утворюються
складні системоутворюючі та системоутворені
зв’язки, що забезпечують її цілісність. Відповідно
до цього система права суттєво впливає на структуру своєї форми, тобто на структуру системи законодавства. З огляду на це в теоретичній літературі
відносно системи законодавства визначають наступні види внутрішніх зв’язків: генетичні, структурні
й функціональні [11, С. 19]. Генетичними системоутворюючими зв’язками системи законодавства визнають ті, що виявляють залежність від факторів
об’єктивного характеру, породжуючи, власне, правові норми. До них належать також і фактори
суб’єктивного порядку, пов’язані з певною свободою в межах правотворчої діяльності законодавця.
Зв’язки, що мають назву структурних, проявляють
себе в контексті функціонування і взаємодії ієрархічної (вертикальної) й галузевої (горизонтальної)
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структур законодавства, а функціональні, віднесені
до категорії системоутворених, поділяються на предметно-функціональні та управлінські зв’язки. У
свою чергу, предметно-функціональні диференціюють на відносини координації й субординації.
Визнаючи саме «штучний» характер системи
законодавства, що значною мірою залежить від
особливостей усвідомлення законодавцем необхідності регулювання тих чи інших суспільних відносин, а також від спроможності знайти консенсус з
питань спрямування і змісту законодавчого регулювання, при модернізації і вдосконаленні законодавчої бази слід виходити з об’єктивної необхідності самої структури і змісту законодавства відтворити принциповий генетичний зв’язок із
системним характером права. Отже, чим ближче до
системи права система законодавства, що формується, тим вона точніше й ефективніше регламентує
відповідні суспільні відносини. У цьому контексті
проблема функціональної єдності права й законодавства виступає тим головним чинником, що спонукає досягнення певної подібності між названими
системами. Так, структура системи права здійснює,
так би мовити, генетичний вплив на структуру законодавства, хоча про певну тотожність, зрозуміло,
мова не іде. Відповідно до цього варто пам’ятати,
що система законодавства формується шляхом
включення кожного нового елемента – нормативноправового акта до вже існуючої системи таких елементів. У свою чергу, цей новий елемент повинен
«вписатися» в названу систему таким чином, щоб
стати її складовою, не порушуючи при цьому функціональності й призначення самої системи, а навпаки, підвищуючи її ефективність.
Таким чином, кожен новий нормативно-правовий акт як елемент системи законодавства повинен
знайти своє місце як в «горизонтальному», так і в
«вертикальному» вимірах, забезпечуючи ефективність законодавчого регулювання не лише за рахунок заповнення прогалин, а й за змістовним критерієм шляхом досягнення більш гармонійного регулювання відповідних суспільних відносин.
Зауважимо, що однією з найважливіших властивостей процесу законотворчості при цьому є його непереривність. Постійне розширення суспільних відносин, що автоматично викликає появу нових соціальних зв’язків, новітніх приватних і публічних
інтересів, як наслідок, необхідність з’ясування раніше не відомих конфігурацій механізмів узгодження останніх, виступає джерелом й імпульсом
розвитку самої системи права, а отже, і системи законодавства. Удосконалення останнього, звісна річ,
відбувається, зокрема, завдяки прийняттю нових
нормативно-правових актів, внесенню до них змін і
доповнень, скасуванню старих законодавчих документів тощо.
Можемо констатувати, що в цьому контексті
зміст і динаміка державної економічної політики є
чи не найважливішим чинником, що спонукає до
модернізації законодавства, адже вона, як і законодавча діяльність, мають спільного «виконавця» – це
державу. Руйнівний досвід кількох перших років
незалежності України, а також безсумнівні успіхи
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сучасних передовиків капіталістичного змагання у
так званих нових індустріальних країнах зробили
аксіоматичною вимогу сильної економічної політики держави й системного організаційно-господарського її забезпечення.
Ці та багато інших чинників вплинули на стан
і розвиток господарського законодавства, завдяки
цьому прийшло усвідомлення того, що кодифікаційний процес має виступати перманентною формою його модернізації та удосконалення, а самі по
собі кодифікаційні роботи слід проводити вже на
другому й третьому рівнях його ієрархічної розбудови.
Відтак, моделювання господарського законодавства вбачається зробити вдалим за допомогою,
по-перше, Господарського кодексу України як першооснови чи вищої ланки законодавчого забезпечення господарювання; по-друге, другою ланкою
кодифікаційних процесів повинні скласти функціональні кодекси – інвестиційний, інноваційний, з
процедур банкрутства, фінансовий тощо (яскравою
ілюстрацією доцільності відповідної моделі є вже
діючий Кодекс України з процедур банкрутства; а
також спроба створення проекту Інноваційного кодексу України); по-третє, відповідно і третя ланка –
це секторальні кодекси – електроенергетичний, телекомунікаційний, банківський тощо. Звісно, законодавчі напрацювання у цьому дусі вже розпочаті,
адже існують законодавчі пропозиції щодо створення Інвестиційного кодексу України, Інноваційного кодексу України, Банківського кодексу України тощо. Очевидно, що це має внутрішню природу,
бо кодекси можуть мати подвійний чи багатоаспектний вміст, що не завжди допустимо у звичайному
законі.
Таким чином, кодифікація − вимога життя, бо
створює системність. Підвищена юридична сила
кодифікаційних актів призводить до більш точного
тлумачення останніх, а відтак, підіймає на більш
вищу щаблину поняття «господарського правопорядку».
Звісно, якщо мова йде про кодифікації повинні
враховуватися і спеціальні підходи щодо техніки
кодексу (поняття, конструкцій, структури тощо), а
також відповідності останньої з нормативно-правовими актами. Відтак, проблема колізійності норм
може бути подолана за допомогою кодифікаційних
процесів.
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Анотація
У статті розглянуто стан нормативно-правового забезпечення проблематики відносин інвестиційної
безпеки за законодавством України. Автором акцентовано увагу на тому, що державне регулювання відносин інвестиційної безпеки має виходити із стадійності функцій управління цією сферою, що включають
аналіз, планування, організацію, регулювання та контроль. Зроблено висновок, що реформування правового забезпечення інвестиційної безпеки має бути реалізовано методами докорінного перегляду підходів
до її врегулювання та не може в жодному разі забезпечуватися відокремленими фрагментарними вдосконаленнями. Особливої уваги в цьому напрямі законодавець має приділити кваліфікативним та дефінітивним правовим засобам, що забезпечують реалізацію безпекової інвестиційної політики на інструментально-правовому рівні. Це, в першу чергу, визначення критичних для економіки секторальних обсягів інвестиційного забезпечення, визначення понять «токсичні інвестиції», «ворожі інвестиції» тощо.
Abstract
The article considers the state of regulatory and legal support of investment security relations under the
legislation of Ukraine. The author emphasizes that the state regulation of investment security relations should be
based on the phasing of management functions in this area, including analysis, planning, organization, regulation
and control. It is concluded that the reform of the legal provision of investment security should be implemented
by methods of radical revision of approaches to its settlement and can in no way be provided by separate
fragmentary improvements. The legislator should pay special attention in this direction to qualifying and definitive
legal means that ensure the implementation of security investment policy at the instrumental level. These are, first
of all, the definition of critical for the economy sectoral volumes of investment, the definition of "toxic
investments", "hostile investments" and so on.
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, інвестиційна безпека, правове забезпечення інвестиційної безпеки, господарсько-правові засоби.
Keywords: economic security, national security, investment security, legal provision of investment security,
economic and legal means.
Постановка проблеми. Правовій регламентації економічної безпеки загалом та інвестиційної
безпеки зокрема, у національному правопорядку
лише останнім часом почали приділяти мінімально
необхідну увагу, натомість, наприклад, ще у 1947
році у США був прийнятий закон «Про національну
безпеку» [1] та створений Союз національної безпеки при Президенті, у завдання якого входило координація зовнішньої та внутрішньої оборонної та
економічної політики. Цей нормативно-правовий
акт став рушієм діяльності країни у сфері забезпечення національних інтересів та просування їх за
межами США. Говорячи про інвестиційну безпеку,
можна констатувати факт, що її виникнення ґрунтувалось на дослідженнях економічної безпеки –
наймолодшої з наук про безпеку держави [2]. У
зв’язку з цим актуальним питанням на сьогодні є
розробка нової та удосконалення існуючої нормативно-правової бази інвестиційної безпеки держави, що не можна зробити без належного доктринального осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового забезпечення інвестиційної безпеки у своїх працях торкалися такі науковці як:
З.М. Борисенко, Н.І. Дишлюк, Н.М. Заярна, М.М.
Охримович, С.В. Євтушенко, Г.В. Кізін, В.І. Кириленко, В.М. Кудрявцев, О.В. Комеліна, С.В. Онищенко, А.В. Матковський, О.А. Пугач, І.Л. Петрова, Р.В. Покотиленко, О.Ф. Новікова та ін. Однак
предметних господарсько-правових досліджень є
вкрай недостатнім.
Ціллю статті є дослідження правового забезпечення інвестиційної безпеки України, розробка
основних концептуальних підходів до розуміння
змісту базових чинників у зазначеній сфері та вирішення існуючих проблем у напрямку удосконалення чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу. У цілому, державне регулювання та відповідно його нормативноправове забезпечення у сфері інвестиційної безпеки
має виходити із стадійності функцій управління
цією сферою, що включають аналіз, планування,
організацію, регулювання та контроль [3]. (с. 118119) І нормативне забезпечення має комплексно
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ґрунтуватися саме на таких позиціях, забезпечуючи
послідовність та ефективність окремих заходів у
межах загальної політики.
На сьогодні нормативно-правове забезпечення
інвестиційної безпеки в Україні ґрунтується на наступних основних джерелах: закон України «Про
національну безпеку України» від 21.06.2018 р.
№ 2469-VIII; Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. № 1560-XII; Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
від 07.06.1996р. № 236/96-ВР; Стратегія національної безпеки України від 26.05.2015р.; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015р.;
Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері від 15.08.2012р.; Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки
України від 29.10.2013 р.; Конституція України, кодекси та інші закони та нормативно-правові акти.
Закон України «Про національну безпеку України» визначає концептуальні засади: зміст,
об’єкти, суб’єкти, сектори безпеки, принципи забезпечення, демократичний цивільний контроль,
повноваження суб’єктів забезпечення національної
безпеки, заходи планування тощо [4]. На підставі та
в межах правил, визначених у цьому законі, розробляється та затверджується стратегія національної
безпеки України, що в свою чергу є основою для
розробки партикулярних програм за секторами та
складовими елементами державної політики національної безпеки. Серед пріоритетів національних
інтересів цей Закон визначає життєвоважливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація
яких забезпечує державний суверенітет України, її
прогресивний демократичний розвиток, а також
безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. Більш конкретизовано національні інтереси
висвітлено ч. 3 ст. 3 Закону як:
1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України;
2) сталий розвиток національної економіки,
громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення;
3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір,
набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток
рівноправних взаємовигідних відносин з іншими
державами.
І безумовно, через незадовільний стан основних засобів виробництва, сповільнення процесів
відтворення у провідних галузях, дисбаланс економічних показників у поєднанні із негативним впливом факторів «гібридної війни» актуалізує значення та необхідність впорядкування саме інвестиційної безпеки як компонента загальної
економічної безпеки.
Згідно із положеннями ст. 12 Закону України
«Про інвестиційну діяльність» регулювання умов
інвестиційної діяльності здійснюється шляхом: 1)
надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток
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окремих регіонів, галузей, виробництв; 2) державних норм та стандартів; 3) заходів щодо розвитку та
захисту економічної конкуренції; 4) роздержавлення і приватизації власності; 5) визначення умов
користування землею, водою та іншими природними ресурсами; 6) політики ціноутворення; 7) проведення державної експертизи інвестиційних проектів; 8) інших [5].
Ст. 12-1 вищевказаного закону встановлює також напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначається стратегічними або
програмними документами, затвердженими в установленому порядку. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:
1) співфінансування реалізації інвестиційних
проектів за рахунок коштів державного бюджету;
2) надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій
з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання;
3) кредитування за рахунок коштів державного
бюджету суб’єктів господарювання для реалізації
інвестиційних проектів;
4) повної або часткової компенсації за рахунок
коштів державного бюджету відсотків за кредитами
суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
5) застосування інших форм, передбачених
відповідним законом. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи.
Стратегія національної безпеки України п. 3.2
закріплює положення про те, що неефективність забезпечення національної безпеки зумовлює несформованість сектору безпеки як цілісного національного об’єднання, керованого з єдиного центру, інституційна
слабкість,
структурна
незбалансованість органів сектору безпеки, а також
відсутність чітко визначених стратегічних цілей,
пріоритетних напрямків і завдань соціально-економічного розвитку України, а також ефективних механізмів концентрації ресурсів для досягнення таких цілей [6].
Окремо питань інвестиційної безпеки торкається й Стратегія сталого розвитку «Україна –
2020», зокрема, п. 3.6 закріплено пріоритет, що для
підтримки інвестиційної активності та захисту прав
інвесторів потрібно забезпечити ефективний захист
права приватної власності, у тому числі судовими
органами, гармонізувати із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних
інвесторів та кредиторів, захисту економічної конкуренції, запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності, виходячи із найкращої світової практики [7]. Також у рамках п 3. «Дорожня карта та першочергові пріоритети реалізації
Стратегії» вказано, що стратегія передбачає в рамках названих чотирьох векторів руху реалізацію 62
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реформ та програм розвитку держави, однією з
яких виступає Програма залучення інвестицій.
У Концепції Зaгaльнoдeржaвнoї цільової
eкoнoмiчнoї програми розвитку прoмислoвoстi на
період до 2020 року важливими aспeктaми i цільовими oрiєнтирaми державної політики визначені
недоліки фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння, якi призводять
до послаблення нaукoвo-дoслiднoї діяльності підприємств та послаблення їх фiнaнсoвo-iнвeстицiйнoї
підтримки, слабкість спiврoбiтництвa oсвiтньoнaукoвгo сектора i прoмислoвoгo кoмплeксу, щo
знизилo рiвeнь i мaсштaби впрoвaджeння
рeзультaтiв рoзрoбoк у гoспoдaрську прaктику,
скoрoчeння рiвня сучaснoстi i мoдeрнiзaцiї
тeхнiкoтeхнoлoгiчнoї бaзи пiдприємств, змeншeння
рiвня зaтрeбувaнoстi влaснoї iннoвaцiйнoї aктивнoстi [8].
Поряд із загальною програмою концептуально
аналогічним є й зміст iнших дeржaвних i рeгioнaльних прoгрaм тa стрaтeгiй, зoкрeмa тaких як
Кoнцeпцiя кoмплeкснoї дeржaвнoї прoгрaми
рeфoрм тa рoзвитку сiльськoгo гoспoдaрствa
Укрaїни, Прoгрaмa рoзбудoви трaнспoртнoї систeми i кoмунiкaцiй, Прoгрaмa рoзвитку прoмислoвoгo будiвництвa, Стрaтeгiя рoзвитку зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни нa пeрioд дo 2020 р.,
Стрaтeгiя рoзвитку суднoбудувaння Укрaїни нa
пeрioд дo 2020 р., Стрaтeгiя рoзвитку вiтчизнянoї
aвiaцiйнoї прoмислoвoстi Укрaїни нa пeрioд дo 2020
р., Стрaтeгiя рoзвитку туризму i курoртiв Укрaїни,
Стрaтeгiя рoзвитку мoрських пoртiв Укрaїни нa
пeрioд дo 2015 р., Нaцioнaльнa прoгрaмa рoзвитку
мaлoгo i сeрeдньoгo пiдприємництвa в Укрaїнi тa iн.
Очевидним недоліком вищеперерахованих документів є декларативність, непослідовність, відсутність доктринальної основи, що «розпорошує» ресурси всіх видів (матеріальні, організаційні, інформаційні та ін.), призводить до невиправданого
повторювання заходів, ускладнює контроль, а відтак жодним чином не сприяє забезпеченню інвестиційної безпеки зокрема та економічної безпеки загалом.
Важливим елементом інвестиційної безпеки у
контексті формування сприятливого інвестиційного клімату є створення державою та підтримка
умов справедливої конкуренції суб’єктів господарювання. Зобов’язання держави у цій сфері можна
поділити на позитивні та негативні, до перших слід
віднести встановлену кодексом України про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 164-3 та ст.
21 Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», що передбачають відповідні санкції у
вигляді штрафу.
Проте слід наголосити, що самого факту притягнення до відповідальності за відсутності загрозливого за розмірами штрафу як форми такої відповідальності очевидно недостатньо, і така модель по
суті стає можливістю для зловживань у тих випадках, коли економічний позитивний ефект від вчинення порушення умов конкуренції є багаторазово
вищим, ніж негативний економічний ефект від стягнення штрафу. При цьому така категорія пору-
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шень як посягання на інформацію, що становить комерційну таємницю, в умовах інформатизації стає
надзагрозливим фактором, а убезпечення її від подібних посягань – одним із ключових напрямів забезпечення інвестиційної безпеки всіх рівнів (держави, народного господарства, галузі, суб’єкта господарювання). Натомість, позитивний іноземний
досвід демонструє протилежний підхід, коли протидії цьому явищу присвячено комплексний кодифікований акт [9; 10], що безумовно суттєво підвищує дисципліну у врегульовуваній сфері.
Правове регулювання має ґрунтуватися у першу чергу на комплексному підході до розуміння
інвестиційної безпеки та не посягати надмірно на
свободу господарювання як одну із основних цінностей загально-цивільних відносин, тобто держава, координуючи та доповнюючи, створюючи
сприятливі та прогнозовані умови, мінімізуючи потенційні загрози у інвестиційній діяльності, має не
зловживати своїм становищем і не переходити
межу допустимого регулятивного втручання.
Нажаль, можна констатувати відсутність комплексного, із достатнім рівнем узагальнення нормативного підходу до забезпечення інвестиційної безпеки на державному рівні у національній практиці.
Першим сприятливим для цього кроком стало
прийняття відносно нового закону «Про національну безпеку України», в якому в дещо переглянутому у порівнянні із попереднім нормативним актом вигляді закріплені концептуальні, базові засади
регулювання інвестиційної безпеки держави. Проте
його очевидно не може бути достатньо для належного правового забезпечення розглядуваної сфери
через природню регулятивну «поверхневість» акту
подібного призначення, а відсутність спеціалізованого законодавства за сферами, компонентами та
рівнями забезпечення інвестиційної безпеки, утворюючи правовий вакуум, сприяє його заповненню
за рахунок фрагментарних локальних положень
правороз’яснювальних актів, провокуючи організаційні порушення та інші приклади негативної правозастосовчої практики. Більше того, декларативність та незабезпеченість положень про інвестиційну
безпеку
процесуально-процедурними
нормами, а також заходами юридичної відповідальності позбавляє їх належного регулюючого ефекту.
Тож, очевидною необхідністю гарантування інвестиційної безпеки можна вважати розроблення та запровадження ефективних механізмів регулювання
інвестиційної безпеки з необхідністю посилення
правової складової, і це завдання звертає до необхідності доктринального осмислення явища та його
компонентів.
Аналізуючи доктринальні підходи до визначення механізму регулювання інвестиційної безпеки слід зазначити, що переважна частина дослідників виходять із аналогії правового регулювання
як економічної безпеки загалом, так і інвестиційної
безпеки зокрема. Так, В. Кириленко, визначає механізм регулювання інвестиційної безпеки як сукупність організаційно-економічних форм, за допомо-
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гою яких реалізується система відносин інвестиційного комплексу, і акцентує увагу на взаємодії цих
форм [11, с.111-112].
Механізм регулювання інвестиційної безпеки
є системою-компонентом у складі економічної безпеки, а особливості механізму регулювання загальної інвестиційної політики відбиваються й на механізмі інвестиційної безпеки зокрема, охоплюючи
передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну
та ліквідаційну стадії. У визначенні компонентів
механізму доктрина рясніє концептуально відмінними підходами, віддаючи провідну роль або державній економічній політиці [12], або діагностичним чи прогностичним компонентам [13; 14], або
інституційно-організаційній платформі [15, с. 111112]. Визначення пріоритетності одного компоненту системи робить названі підходи, з нашої точки
зору, дещо однобічними та менш практично-орієнтованими.
Концептуально більш повною виглядає, на
нашу думку, точка зору Т. Федоренко, що розглядає механізм у його чотириелементній структурі,
що включає:
- Нормативно-правовий компонент (сукупність нормативно-правових актів та норм, що регулюють відносини, пов’язані із забезпеченням економічної безпеки країни).
- Інституційно-організаційний компонент
(органи законодавчої, виконавчої й судової гілок
влади та Президента України, діяльність яких спрямована на реалізацію економічної політики щодо
забезпечення економічної безпеки в системі національної безпеки України).
- Інформаційно-аналітичний
компонент
(об’єктивна, повна, комплексна інформація про
економічне становище і рівень реалізації пріоритетних національних інтересів в економічній сфері).
- Кадровий компонент (людські ресурси, їх
навички, знання, вміння та ін.) [16, с. 145].
Таким чином, правове забезпечення інвестиційної безпеки має ґрунтуватися на системному підході до визначення як загальної доктрини так і
спеціалізованих компонентів із відповідною побудовою нормативної ієрархії. Державне регулювання інвестиційної безпеки не має базуватися переважно на простому поєднанні фрагментарних методів, засобів та інструментів, натомість,
засновуватися на багаторівневих програмно-проектних механізмах, що дозволятимуть враховувати
специфіку ризиків та загроз за окремими компонентами загальної інвестиційної безпеки, розподіляти
та поєднувати матеріальні, організаційні, інтелектуальні та інші ресурси. Так само, уваги потребує
визначення та розподіл компетенції суб’єктів інституційного блоку забезпечення інвестиційної безпеки, встановлення мережі задіяних суб’єктів, їх
взаємодії та взаємопідпорядкування, співвідповідальності.
Так само, нормативно закріплений механізм
інвестиційної безпеки має бути зорієнтований на
скасування/мінімізацію факторів-загроз, а не на
протидію їх негативному впливу, що потребує фік-
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сації у нормативних джерелах критеріїв та індикаторів визначення стану інвестиційної безпеки та відповідного нагляду всіх рівнів.
Зважаючи на те, що інвестиційна безпека являє
собою об’єкт з одного боку, зіткнення приватних та
публічних інтересів, а з іншого – об’єкт спільної зацікавленості, нормативного закріплення потребує
виважена систем мотивування, що враховуватиме
інтереси як суб’єктів господарювання, так і держави в особі органів влади та посадових осіб. Відсутність або низький рівень мотивації до участі в
забезпеченні інвестиційної безпеки пояснюється
значним розривом між рівнем інвестиційною безпеки держави та нижчими рівнями (галузі, підприємства тощо).
Вказана мета в контексті мотивування господарюючих суб’єктів може бути досягнута наданням
відповідних фінансово-кредитних, податкових, організаційних преференцій задля подальшого спрямування вивільненого потенціалу на інвестування.
З точки зору підвищення мотивації держави перспективними виглядають заходи із зміцнення координації рівнів інвестиційної безпеки та запровадження багатоаспектного державного і громадського контролю, що спрямовуватиметься на аналіз
обсягів бюджетування та витрат, стан та результати
реалізації проектів та програм забезпечення інвестиційної безпеки.
Доцільним в межах загальної тенденції до інформатизації та переведення у електронну форму
значної частини систем обліку є формування інтернет-ресурсу із обробки та обліку інформації щодо
показників інвестиційної безпеки всіх рівнів, мережі задіяних інституцій, інвестиційного потенціалу та інвестиційного клімату держави тощо.
Слід зазначити, що суспільна проблематика забезпечення інвестиційної безпеки в національній
економіці це проблема відповідного напряму державної економічної, власне – інвестиційної та безпекової політики як такої. Відповідно за своїм характером державна політика забезпечення інвестиційної безпеки є комплексною, можна сказати,
гібридною. Саме тому інвестиційна політика має
вирішувати проблему залучення інвестиційного ресурсу у національну економіку, особливо технологічні її сектори, а політика інвестиційної безпеки –
створювати певні гарантії, що такий ресурс в межах
критично необхідних обсягів буде залучено за
будь-яких умов. Іншою метою безпекової інвестиційної політики має стати створення бар’єрів на
шляху «заходу» інвестицій, що мають ознаки «токсичних» та «ворожих».
До «токсичних» як уявляється, мають бути віднесені фінансові ресурси кримінального походження, а також такі, реалізація яких спричиняє
екологічно небезпечні наслідки, як і такі, що мають
на меті проникнення у сфери господарювання з використанням об’єктів права власності Українського
народу, відповідно до ст. 13 Конституції України.
Як уявляється, в останньому випадку є загроза реалізації принципу економічного народовладдя, як
слушно актуалізує Д.В. Задихайло [17, C.9].
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До категорії «ворожих» інвестицій слід зазначити заборону інвестування з боку суб’єктів господарювання і, тим більше, самої держави – агресора.
Законодавець зробив рішучій крок щодо цього, зокрема в межах прийнятого 12.07.2018 року Закону
України «Про внесення змін до законів України
щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу –
учасників Державного концерну «Укроборонпром»
перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку»
[18]. Однак, слід погодитись із думкою Д.В. Задихайла, що «положення економічної політики держави мають бути обов’язково трансформовані у засоби її господарсько-правової політики» [17, C. 27].
Таким чином, на рівні нормативно-правового забезпечення проблеми інвестиційної безпеки господарсько-правова наука має визначити цілу низку кваліфікуючих ознак та понять, в тому числі і зазначені
вище. Тільки так можна сподіватись на ефективні
зусилля держави в цій важливій справі.
Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що
реформування правового забезпечення інвестиційної безпеки має бути реалізовано методами докорінного перегляду підходів до її врегулювання та не
може в жодному разі забезпечуватися відокремленими фрагментарними вдосконаленнями. Перший
суттєвий крок, започаткований Законом України
«Про національну безпеку України» хоча й може
бути оцінений позитивно, проте не знімає гостроти
наявних прогалин у сфері правового регулювання
інвестиційної безпеки, і складнощі включають в
себе як нормативне дефінінтивне визначення цієї
категорії так і систему засад, компонентів та інструментів її забезпечення.
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Анотація
У статті дано характеристику інституційному та нормативно-правовому забезпеченню вироблення та
реалізації аграрної політики в Україні в контексті євроінтеграції. Визначено основних суб’єктів інституційного забезпечення державної аграрної політики, їх функції та повноваження. Зроблено наголос на
аналізі ефективності діяльності відповідних інституцій, чия кількість не сприяє узгодженості у виробленні
та реалізації аграрної політики. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення аграрної політики, чий
розвиток відбувається у напрямі адаптації до засад Спільної агарної політики Європейського Союзу.
Abstract
The article characterizes the institutional and legal support of the agrarian policymaking and its realization in
Ukraine in the context of European integration. The author defines the main subjects of institutional support of
state agrarian policy, their functions and authorities. The author focuses on the analysis of the efficiency of appropriate institutions, the amount of which does not facilitate the coherence of the agrarian policymaking and its
realization. The legal support of the agrarian policy has been analyzed, which develops in the direction of harmonization with the standards and principles of the Common Agrarian Policy of the European Union.
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Вступ. Аграрний сектор української економіки
є одним з головних фундаментів забезпечення продовольчої безпеки держави, каталізатором розширення її експортного потенціалу, джерелом задоволення внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування. Однак,
поряд із цим, в Україні регулювання досліджуваного сектору протягом чверті століття фактично не
здійснювалося, замало уваги приділялося фінансово-економічним та інноваційно-технологічним
потребам галузі. Певний застій відбувався і в площині інституційного забезпечення реалізації аграрної політики, що й спричинило ряд значних проблем.
Для України на сучасному етапі розвитку агарного сектору економіки постає завдання вироблення механізмів державної аграрної політики
щодо підвищення ефективності використання його
наявного потенціалу. З цією метою особлива увага
має бути зосереджена на створенні і забезпеченні
сприятливого інституційного забезпечення для вироблення і реалізації ефективної аграрної політики
в Україні.
Проблемам інституційного та нормативноправового забезпечення реалізації аграрної
політики в Україні та іншим аспектам регулювання
аграрного сектору економіки приділяється пильна
увага багатьох науковців. У розробку даної проблематики можна виділити внесок таких фахівців як В.

Анікієнко [1], І. Білокінна [2], Л. Куліш [6], Н. Литвиненко [7], М. Пугачьов [17], О. Скидан [18], В.
Уркевич, М. Шульга [3] та інших. Однак досліджень, що розглядають дане питання у контексті
євроінтеграційних процесів, усієї сукупності фундаментальних зрушень, що відбулися в інституціональному забезпеченні аграрної політики у зв’язку
з “Угодою про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” [11], вивчають його
розвиток до та після вступу в дію цієї угоди, все ще
не достатньо. Вказане вище і зумовлює наукову актуальність даної розвідки.
Постановка завдання. Метою статті є характеристика інституційного та нормативно-правового
забезпечення реалізації аграрної політики в Україні
в контексті євроінтеграції.
Результати дослідження. Інституційне забезпечення державної аграрної політики – сукупність
інститутів державного і недержавного спрямування, котрі забезпечують правове, організаційне та економічне середовище, необхідне
для підтримки ефективного здійснення і подальшого розвитку аграрної політики [2, с. 33].
Із зазначеного вище визначення випливає ще
одне важливе поняття – таке як інституційне середовище. У вузькому розумінні зазначене поняття
дещо кореспондується із поняттям інституційного
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забезпечення і розглядається як комплекс формальних і неформальних інститутів державного, правового, фінансового і соціального характеру [7, 37].
Натомість у більш широкому розумінні інституційне середовище окреслюють як сукупність
визначених “правил гри” що утворюють економічні, політичні та соціальні угоди взаємодії у
суспільстві [8, с. 53].
Досить влучно особливості інституційного середовища аграрної політики сформував вітчизняний науковець О. Скидан. Він виділив такі складові
інституційного середовища аграрної політики:
 державна влада (правове забезпечення,
державні програми і плани, податки і витрати, державне стимулювання і контроль);
 ринок (виробництво, підприємництво,
власність, контракти);
 організації (державні органи, місцеве самоврядування, підприємства, неурядові організації);
 культура (звичай та традиції, моральні
норми, стереотипи мислення, система цінностей)
[18, с. 48].
Отже, інституціональне середовище є ключовим фактором функціонування аграрної галузі
економіки. Формування зазначеного середовища
повинне відбуватися на основі системного підходу
до розвитку всіх його складових – державно-управлінської, організаційної, ринкової, культурної.
На сьогоднішній день окремі дослідники
цілком обґрунтовано виділяють такі етапи зміни інституційного середовища аграрної сфери економіки:
 трансформаційний до ринкового середовища (1991-1999 роки);
 реформаційний (2000-2008 роки);
 адаптаційний в умовах членства України в
СОТ (2009-2013 роки);
 сучасний стан суттєвого зовнішнього
впливу (2014 рік – по сьогоднішній день) [17, с.13].
Основні складові інституційного забезпечення
– це інституції та інститути, що взаємодіють між собою, підвищують рівень життя населення, ефективність державної політики, розвиток ринкових
механізмів та підприємництва і забезпечують своїм
впливом продовольчу та економічну безпеку держави.
Єдиним законодавчим органом влади в
Україні є Верховна Рада України, яка у межах своєї
діяльності ухвалює закони України, у тому числі
щодо забезпечення та розвитку аграрної політики
держави, затверджує загальнодержавні програми
соціально-економічного розвитку, розглядає та
ухвалює відповідні рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконує ряд інших функцій та повноважень щодо регулювання окремих напрямів державної політики, у
тому числі аграрної.
Суб’єктами інституційного забезпечення державної аграрної політики окрім Верховної ради
України виступають низка органів публічної влади,
зокрема Президент України, Кабінет Міністрів
України, Міністерство розвитку економіки,
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торгівлі та сільського господарства України, інші
центральні органи виконавчої влади, Державна
служба з питань геодезії, картографії та кадастру,
Національний банк України, Антимонопольний
комітет України, Фонд державного майна України,
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, територіальні органи центральних органів виконавчої
влади, місцеві органи державної виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, інші державні
спеціалізовані організації та установи.
На сьогоднішній день центральним органом
виконавчої влади, що здійснює загальне регулювання та формування напрямів аграрної політики
держави є Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України. Варто
зазначити, що основна низка повноважень до вересня 2019 року належала до відання Міністерства
аграрної політики та продовольства України, яке
було реорганізоване згідно з відповідною Постановою Кабінету Міністрів України [4]. Саме після
ухвалення відповідного нормативно-правового документа ключовим суб’єктом інституційного забезпечення аграрної політики держави стало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
На сьогоднішній день до повноважень згаданого Міністерства належить досить широке коло
повноважень, зокрема: забезпечення формування
та реалізації державної аграрної політики; формування та реалізація державної політики у сфері
сільського господарства та з питань продовольчої
безпеки держави; прогнозування та планування розвитку галузей агропромислового комплексу; забезпечення охорони прав на сорти рослин; сприяння розвитку тваринництва, рослинництва; забезпечення розвитку сільських територій; підтримки
розвитку садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, розвитку харчової і переробної
промисловості; реалізація технічної політики у
сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу; забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності;
забезпечення виробництва та обігу органічної продукції (сировини); здійснення моніторингу і аналізу
динаміки цін на продукцію аграрного сектора економіки, що складається на внутрішньому і
зовнішньому ринках; здійснення моніторингу та
родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва
тощо [9].
На місцевому рівні реалізація аграрної
політики покладається на місцеві органи виконавчої влади (обласні та районні державні
адміністрації). В їх організаційній структурі передбачені відповідні обласні та районні управління агропромислового розвитку.
Однак, разом із Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України до суб’єктів, які безпосередньо беруть
участь у реалізації аграрної політики, відносяться
також такі центральні органи виконавчої влади як:
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
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України, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Державна інспекція сільського
господарства України та інші [3, с. 15].
За таких умов, дивлячись на таке значне коло
регулюючих суб’єктів, виникає організаційна
складність, що призводить до сповільнення процесу прийняття управлінських рішень, дублювання
одних функцій і невиконання інших, що відбивається на вчасності реалізації регуляторних заходів щодо розвитку повноцінного інституціонального середовища в аграрному секторі економіки.
Зазначена ситуація посилюється і на регіональному та місцевому рівнях, де недосконалий перерозподіл та нераціональне використання державних коштів не сприяють організації злагодженої роботи головних управлінь агропромислового
розвитку в обласних і районних державних
адміністраціях, формуванню ринкової інфраструктури, соціальному розвитку села, демонополізації
ринку, організації кадрового і наукового забезпечення сільськогосподарської діяльності [1].
Варто зазначити, що в сучасних умовах суб’єктами інституційного забезпечення аграрної
політики виступають не лише органи державної
влади, але й наукові та фінансово-кредитні установи, суб’єкти господарської діяльності, а також
недержавні організації та об’єднання (до прикладу
аграрні асоціації чи спілки сільгоспвиробників).
Оскільки аграрний сектор є тією галуззю економіки, що потребує достатнього кредитного забезпечення, значний вплив на учасників аграрних
відносин здійснюють комерційні банки.
Також важливо підкреслити, що розвиток аграрної сфери неможливий без інноваційної діяльності. Інституційне забезпечення цього напряму аграрної політики складають науково-дослідні установи Національної академії аграрних наук України,
а також низки науково-інноваційних центрів, що
функціонують в Україні. Однак, на наше переконання, цього на сьогоднішній день недостатньо,
оскільки потреби аграрної сфери значно вищі за наявні можливості. Зазначена ситуація існує з тієї
причини, що у вітчизняну аграрну сферу залучається мала кількість інвестицій.
Крім того, на думку вченого Л. Куліша, через
неврахування глибинного коріння сьогоднішніх
проблем в аграрному секторі економіки, український уряд так і не зміг поки що побудувати успішну
аграрну політику, стратегію і тактику реалізації
об'єктивних закономірностей розвитку аграрних
відносин [6, с. 80].
Також слід додати, що перманентні реорганізації системи державного регулювання аграрної сфери поки не призвели до створення повноцінного та ефективного інституційного середовища.
Успішність аграрної політики, як і інших
напрямів державної політики багато в чому залежить від досконалості нормативно-правового забезпечення. Реалізація аграрної політики держави є
досить складним і специфічним механізмом і ґрунтується на значному масиві законодавчих актів, що
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регулюють ці процеси, причому сама нормативноправова база постійно змінюється.
Вітчизняне законодавство, що забезпечує реалізацію аграрної політики складається із ряду законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів
центральних органів виконавчої влади, а також
низки та роз’яснень відповідних державних структур, що регулюють діяльність відповідних інститутів аграрного сектору економіки.
Проаналізуємо коротку ретроспективу формування системи законодавчого забезпечення аграрної політики України. Варто зазначити, що
етапи становлення законодавчого забезпечення
тісно кореспондують з етапами становлення інституційного середовища аграрної політики, про які
вже було згадано у ході дослідження.
На етапі становлення аграрної політики було
здійснено реорганізацію колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно (розпаювання та забезпечення земельними паями), створення приватних
сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств.
Зазначений етап інституційних та законодавчих змін характеризується виданням Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектора економіки” 13].
Одним із найважливіших етапів розвитку законодавства у сфері аграрної політики є реформаційний етап, що характеризується ухваленням таких
важливих нормативно-правових актів як: Земельний кодекс України [5], Закони України “Про
оренду землі” [14], “Про фермерське господарство”
[16], “Про особисте селянське господарство” [15].
Саме у цей період і закладається основна законодавча база аграрної політики.
На зазначеному етапі також були ухвалені такі
важливі нормативно-правові документи як Закон
України “Про державну підтримку сільського господарства” від 24 червня 2004 року № 1877 та Закон
України “Про засади державної аграрної політики
на період до 2015 року” від 18 жовтня 2005 року №
2982. Зазначені законодавчі акти значно посилили
нормативно-правову складову аграрної політики та
стали фундаментом для адаптації аграрного сектору економіки до умов членства України у
Світовій Організації Торгівлі.
Однак, слід зазначити, що по завершенні дії
плану заходів останнього із вище вказаних законодавчих актів у 2015 році, не відбулося подальше затвердження відповідного плану заходів державної
аграрної політики до 2020 чи 2025 року. На нашу
точку зору, відсутність такої пролонгації є негативним, оскільки знижує потенціал стратегічного бачення розвитку аграрної сфери.
У вересні 2014 року – січні 2015 року в Україні
відбувався інституційний розвиток та започаткування роботи двосторонніх органів асоціації
Україна – ЄС. З-поміж усіх завдань, які визначені
постановою Кабінету Міністрів України від
25.10.2017 №1106 “Про виконання Угоди про
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асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” [11] на виконання Угоди про
Асоціацію, зобов’язання України в аграрній сфері
складають 28%.
Під впливом цієї Угоди Україною протягом
2015-початку 2020 років було прийнято ряд важливих нормативно-правових документів, що регулюють діяльність у сфері аграрної сектору.
Зокрема, були ухвалені Закони України: “Про
побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною” від 7 квітня
2015 р. № 287-VIII, “Про ратифікацію Протоколу
про реєстри викидів та перенесення забруднювачів” від 3 лютого 2016 р. № 980-VIII, “Про державний контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин” від 18 травня 2017 р. № 2042-VIII, “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів
(робіт, послуг) українського походження шляхом
страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” від 20 грудня 2016 р. № 1792VIII, “Про оцінку впливу на довкілля” від 23 травня
2017 р. № 2059-VIII, “Про безпечність та гігієну
кормів” від 21 грудня 2017 р. № 2264-VIII, “Про
стратегічну екологічну оцінку” від 20 березня 2018
р. № 2354-VIII та ін.
Серед таких нормативно-правових документів
чільне місце займають акти Кабінету Міністрів
України.
Зокрема, такі постанови та розпорядження:
“Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища” від
21 лютого 2018 р. № 102, “Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту,
зв’язку та оборони, складських приміщень, на які
не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель” від
11 квітня 2018 р. № 265, “Про застосування переговорної процедури закупівлі” від 15 січня 2020 р. №
21-р тощо.
Важливу роль у адаптації вітчизняної нормативно-правової бази до європейського законодавства зіграли накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, серед
яких відзначимо: “Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення” від 23.05.2017 № 262, “Про
затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових
добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організм” від 16.01.2018 №
17 та ін.
Вивчаючи законодавче забезпечення, не
можна оминути увагою ухвалення Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення” [12]. Не дивлячись на надмірну
політизованість та критику цього документу, все ж,
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слід виділити його переваги, такі як вільне розпорядження землею як власністю, збільшення конкуренції, забезпечення рівних умов на ринку, збільшення вартості землі як активу та підвищення
добробуту власників земельних паїв.
Висновки. Дослідження інституційного та
нормативно-правового забезпечення аграрної
політики показало, що за останні роки Україна
зробила активні кроки у напрямі підвищення ефективності державної аграрної політики. Тим не
менш, на сьогоднішній день на практиці спостерігається недостатня цілісність та певна фрагментарність інституційного забезпечення вироблення та реалізації аграрної політики держави.
З’ясовано, що станом на сьогодні в Україні активно
відбувається процес формування нормативно-правової основи аграрної політики, яка б відповідала
нормам та стандартам Європейського Союзу. На
сьогоднішній день у рамках євроінтеграційних процесів ухвалено низку нормативно-правових документів, що стосуються дерегуляції господарської
діяльності в аграрному секторі, сприяння розвитку
сільських територій, забезпечення новітніх сільськогосподарських, екологічних та фітосанітарних
стандартів.
Загалом, в умовах реформ та змін, сучасне інституційне та законодавче забезпечення аграрної
політики починає поступово базуватися на засадах
Спільної агарної політики Європейського Союзу,
що має на меті не лише підвищення ефективності
аграрного сектору, а й комплексний розвиток
сільських територій.
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