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стандартам. Враховуючи особливості спеціальності «Прикладна
статистика», було виділено 6 класів професійних завдань:

1) організація та здійснення статистичних спостережень соці-
ально-економічних явищ і процесів;

2) розробка систем статистичних показників стану та тенден-
цій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

3) статистичний аналіз соціально-економічних явищ і процесів;
4) статистичне прогнозування соціально-економічних явищ і

процесів;
5) розробка цілісної системи інформаційно-аналітичного забез-

печення ефективного управління економікою на різних рівнях;
6) моніторинг та контроль виконання програм соціально-еко-

номічного розвитку з точки зору реалізації та відповідності зада-
ним параметрам.

На їх основі розроблено перелік компетенцій фахівців, необ-
хідних для виконання професійних завдань. Їх особливості для
статистиків полягають у наступному:

1) для будь-якого класу професійних завдань компетенцією
бакалавра є здатність застосовувати на практиці знання, вміння
та навички; а для магістра — здатність розробляти, організову-
вати та контролювати виконання професійних завдань;

2) комплекс професійних завдань для бакалаврів, на відміну
від магістрів, обмежується лише 4-ма класами (1, 2, 3 та 5 з ви-
щенаведеного списку).

Наведена концептуальна модель покладена в основу форму-
вання нових магістерських програм, які дозволять значною мі-
рою покращити якість вищої освіти, підняти її до рівня світових
стандартів та зробити вітчизняних фахівців конкурентоспромож-
ними на світовому ринку праці.

О. О. Гайдулін, канд. філос. наук, доц.,
кафедра теорії та історії держави і права

ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОНТРАКТНЕ ПРАВО
І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК

КОМПАРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

У період з 2003 по 2006 рік Київським національним економіч-
ним університетом імені Вадима Гетьмана було реалізовано дру-
гий Спільний Європейський Проект, що має назву «Нові навча-
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льні програми з міжнародного економічного права в КНЕУ». Цей
проект переміг на конкурсі, який було організовано Європейсь-
кою Комісією в рамках програми TEMPUS-III (третя фаза транс-
європейського плану кооперації в сфері вищої освіти між Євро-
пейським Союзом та країнами-партнерами)1. Протягом трьох ро-
ків юридичний факультет КНЕУ співпрацював з такими відоми-
ми університетами Європи, як Віденський економічний універ-
ситет (Австрія), Носамбрійський Університет м. Ньюкасл (Вели-
ка Британія) та Університет Партенопе у м. Неаполь (Італія).

Головною метою проекту було відкриття нової магістерської
програми «Міжнародне економічне право» для забезпечення під-
готовки спеціалістів у цій сфері з огляду на потреби та перспек-
тиви міжнародного економічного співробітництва України з ін-
шими країнами, міжнародними економічними організаціями і,
перш за все, з Європейським Союзом та його країнами-членами.

Важливе місце в цій програмі займає нормативна навчальна
дисципліна ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОНТРАКТНЕ ПРАВО, яка має між-
галузевий, компаративно-правовий характер і в предметній галузі
якої знаходиться загальне і особливе в контрактному праві євро-
пейських країн та процес становлення контрактного права Євро-
пейського Союзу.

Необхідно підкреслити, що європейське контрактне право вже
сталося як окремий розділ компаративної юриспруденції і само-
стійний напрям прикладних порівняльно-правових досліджень.

За останні два десятиліття зроблений вагомий внесок у роз-
робку компаративної доктрини контрактного права. Серед таких
робіт особливо виділяється двохтомна монографія К. Цвейгерта
(K. Zweigert) і Х. Кьотца (H. Kötz) «Вступ до порівняльного
правознавства у сфері приватного права», а також низка інших
праць з цієї проблематики [1]. Класичною є колективна моно-
графія «На шляху до європейського цивільного кодексу», яка
опублікована десять років тому і за цей час вже має три переви-
дання [2]. Швидко зростає кількість публікації у межах серії
«Загальне ядро європейського контрактного права» (Common
Core of European Contract Law), яка є дуже популярною в юри-
дичних колах усього світу [3].

Останнім часом робляться спроби комплексного соціально-
економічного і психологічного аналізу проблеми неуніфіковано-
го контрактного права країн-членів ЄС як бар’єру щодо подаль-
шого розвитку євроринку [4].
                     

1 Додаткову інформацію про Проект можна отримати за адресою: lawfaculty@kneu.kiev.ua.
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Усе це дозволяє уточнити мету вивчення дисципліни «Євро-
пейське контрактне право», яка повинна мати двоєдиний науко-
во-прикладний (професійно-орієнтований) характер та методоло-
гічний характер: (1) опанувати механізм правової оцінки конкрет-
них ситуацій щодо укладення контрактів у господарському обо-
роті, виконання їх умов, захисту прав сторін договірних зобо-
в’язань при реалізації норм національного права європейських
країн (переважно Англії, Франції, Німеччини), а також права ЄС
для оптимального вибору застосовного права при правовому за-
безпеченні контрактингу в процесі майбутньої професійної дія-
льності та (2) на прикладах компаративного вивчення таких си-
туацій сформувати методологічні настанови щодо подальшого
порівняльно-наукового дослідження різних правових систем, га-
лузей та інститутів для розробки пропозицій щодо гармонізації та
раціональної адаптації законодавства України до права ЄС.

Компаративно-правова за своїм характером мета обумовлює і
певні завдання дисципліни, які, на наш погляд, мають полягати у
наступному:

⎯ Компаративне дослідження місця, ролі та правових джерел
контрактного права в різних правових системах європейських
країн та праві ЄС, історичних витоків європейського договірного
права та перспектив його уніфікації та гармонізації.

⎯ Порівняльний аналіз доктрин контрактного права європей-
ських країн, виявлення спільного та особливого в розумінні суті
договірних зобов’язань у комерційному обороті, визначенні пра-
вового статусу сторін, тлумаченні змісту контрактів.

⎯ Виявлення загального та специфічного в інтерпретації прин-
ципів контрактного права в різних європейських правових докт-
ринах як основних (базових) причин розбіжностей у правовому
регулюванні окремих договірних ситуацій у національних систе-
мах права та праві ЄС.

⎯ Дослідження норм, що складають зміст правового інститу-
ту оферти — акцепту в різних європейських правових системах,
та можливостей їх застосування для розв’язання типових проб-
лем при укладенні комерційних контрактів.

⎯ Компаративний аналіз норм, що стосуються форми та зміс-
ту контрактів у комерційному обороті європейських країн та їх
урахування при виборі певної системи застосовного права.

⎯ Порівняння норм контрактного права європейських країн та
права ЄС, що визначають основні критерії надійності контрактів,
вибір з них найбільш раціональних у контексті конкретних пра-
вових ситуацій.
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⎯ Співставлення та оцінка правових механізмів захисту прав
сторін для вибору найоптимальнішої тактики захисту порушених
суб’єктивних прав та законних інтересів суб’єктів контрактних
правовідносин.

При викладенні кожної з тем має бути застосована універсаль-
на схема:

⎯ загальні теоретичні положення та порівняльна історія проб-
леми;

⎯ компаративний аналіз розв’язання цієї проблеми в межах до-
говірного права країн континентальної правової родини (переваж-
но Німеччини та Франції) та англійського контрактного права;

⎯ особливості правового регулювання цього питання норма-
ми контрактного права ЄС, що формується.

Необхідно мати на увазі ту обставину, що особливості ви-
вчення дисципліни «Європейське контрактне право» полягають
у тому, що вона потребує ретельного інформаційно-методич-
ного забезпечення. За цих умов підвищується значущість чисе-
льних Інтернет-ресурів, які стосуються даного предмету. На-
приклад, для підбору юридичної літератури з контрактного пра-
ва варто використати так звані ворота Gabriel [5], які зв’язують
каталоги більшості європейських національних і академічних
бібліотек, а також метакаталоги таких бібліотечних мереж, як
німецький Karlsruher Virtuelle Katalog [6] та німецька мережа
Suedwestdeutscher Bibliotheksvebund [7], яка містить бібліотеку
інституту Макса-Планку з іноземного приватного і міжнародно-
го приватного права в Гамбурзі [8], англійська бібліотечна ме-
режа COPAC [9], Бібліотека Конгресу (США) [10].

Головний висновок полягає у наступному: правове регулю-
вання контрактних зобов’язань у господарському обороті євро-
пейських країн є унікальним предметом, через дослідження та
вивчення якого розкриватимуться нові можливості компаратив-
ної юриспруденції. Виняткову «компаративність» такого предме-
та обумовлюють дві особливості інституту європейського конт-
рактного права (його «подвійна подвійність»). З одного боку, він
містить норми як цивільного, так і господарського (комерційно-
го) права. З іншого боку, він має як «національний», так й «інтег-
раційний» характер, тобто місить певні норми як національного
права країн-членів ЄС, так і права Євросоюзу.

В координатах методологічного монізму, який ще характери-
зує вітчизняну юриспруденцію, дивним і невиправданим вигля-
дає притаманна європейській правовій думці така неоднознач-
ність галузевої віднесеності контрактного права, множинність і
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суперечливість критеріїв визначення місця цього інституту в сис-
темі права.

Однак, виявлення того факту, що європейське контрактне пра-
во має некласичний, складний, міжгалузевий характер, налаш-
товує до переосмислення ідейних, філософсько-правових засад
систематизації права України взагалі та законодавства і правової
науки зокрема. Логічне припущення того, що українська правова
наука наблизиться за своїм духом до західноєвропейської юрис-
пруденції тільки за умови подолання певної «одномірності» своєї
методології. Понадзавдання навчальної дисципліни «Європейсь-
ке контрактне право» як раз і полягає у пришпиленні магістран-
там навичок порівняльно-правового, «об’ємного» мислення в
процесі «чотирьохмірного» компаративного аналізу актуальних
проблем правового регулювання контрактних зобов’язань.
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ У СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Професійні компетенції — це комбінація знань, умінь, відно-
шення та індивідуальності, що використовує людина для того,
щоб діяти відповідно з вимогами її роботи. Можна виділити чо-
тири різних види компетенцій:

1) персональні — устремління, креативність, гнучкість, впев-
неність у собі та чесність;

2) комунікативні — комунікативні навички, стресостійкість,
вміння працювати в колективі, рішучість;

3) регулюючі — вміння вирішувати проблеми, аналітичні зді-
бності, організаційні навички та абстрактне мислення;

4) пізнавальні — націленість на результат, спрямованість на
споживача, якість, використання методик та технологій.

Основними розходженнями між компетенціями та цілями
освіти можуть бути такі:

Цілі освіти: Компетенції:
• спрямовані саме на освіту
• знання — вміння
• теоретичні
• короткотермінові

• спрямовані на практичну роботу
• здібності — вміння
• специфіка контенту
• довготермінові
• персональний характер — загальні та про-
   фесійні компетенції

Таким чином, компетенції є кінцевим продуктом системи осві-
ти, для культивування яких визначено три ступеня їх освоєння:

1) базовий — демонстрація достатнього рівня знань та нави-
чок у певній галузі; розуміння проблеми; знання та навички по
використанню методичних та навчальних ресурсів у даній сфері;
можливість професійного росту та розвитку;


