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THE ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP IN POLAND 

 

Kuchciński A. 

PhD in economics, assistant professor 

University of Social Sciences in Lodz 

 

ABSTRACT 

The problem of financing enterprises is a serious barrier that hinders the development of SME in Poland. 

Attempts to solve the problem are being made by the guarantee funds, i.e. financial institutions that provide credit 

guarantees for enterprises.  

The aim of the article is to present the important activity of guarantee funds in Poland and to identify their 

role. To achieve this goal, the author used the method of literature and source data analysis. 

Keywords: guarantee funds, entrepreneurship, SME sector. 

 

Introduction 

The issue of financing activities is a "sensitive" 

problem faced by companies at different stages of their 

development. Enterprises (mainly micro and small) are 

more willing to use their own resources when choosing 

a source of financing. The abandonment of other forms 

of financing is due to fear of their use and lack of cre-

ditworthiness. It is therefore important to create pro-

grammes that help companies to raise finance, as the 

obstacles to obtaining credit or loans are not the interest 

rate, but the conditions they have to meet [1, p.30]. 

Lack of credit history, required collaterals or high costs 

of application processing constitute barriers to access 

to external capital. One of the instruments by means of 

which enterprises will increase their ability to obtain 

external financial resources are non-banking sources of 

financing, such as guarantee funds [2, p.503.]. 

Guarantee funds are financial institutions that take 

over credit risk from banks. They are a source of long-

term financing for enterprises, i.e. they are an instru-

ment that meets capital needs. These funds are part of a 

financial combination of innovative support for the de-

velopment of small and medium-sized enterprises. 

They provide aid mainly to enterprises of the SME sec-

tor in the form of guarantees. The guarantee itself is a 

security for the repayment of a debt (credit or loan) that 

a company has contracted with a given financial insti-

tution [3, p.187]. 

Guarantee funds are are non-profit organisations. 

The potential profit cannot be used for dividend pay-

ments, but only increases the guarantee capital, which 

increases the security and credibility of the fund. The 

guarantee fund is primarily capital. The fund secures 

loans with its own financial resources, which it holds, 

i.e. guarantee capital (fund). Capital is also a guarantee 

for the bank that the guarantees granted are covered and 

the fund is sol vent [4, p.116-118]. 

The purpose of the guarantee funds is to facilitate 

access to external financial resources in the form of 

guarantees for micro, small and medium-sized enter-

prises. Their activities affect not only the development 

of local and regional entrepreneurship, but also have a 

positive impact on the economy as a whole, as they in-

crease its competitiveness and innovation. It should be 

stressed that these funds do not directly provide finan-

cial resources for businesses, nor do they help to obtain 

or improve their creditworthiness. They provide sup-

port only to those entrepreneurs whose only shortcom-

ing is the lack or inadequacy of debt security. Support 

is implemented in the following areas, namely reducing 

the risk of financing the enterprise and building its 

credit history, providing support in the area of loan se-

curity, verifying the financial analyses contained in the 

business plan [5, p.223]. 

Importance of guarantee funds 

In response to the steadily deteriorating position of 

SME enterprises in relation to large companies in terms 

of access to services offered by banks, guarantee funds 

were established. Despite the fact that in the time of 

growing competition among various financial institu-

tions also on the banking services market confidence in 

small and medium enterprises is growing, it seems that 

assistance from the guarantee funds is still necessary, 

especially in the scope of providing support to the un-

employed who want to run their own business [6, 

p.105-106]. 

Surety funds operate on the basis of general legal 

regulations, i.e. the provisions of the Civil Law and the 

provisions of the Commercial Companies Act, and are 

not subject to any special control. Although the funds 

were established at the beginning of the 1990s, no com-

prehensive legislative solutions have been developed to 

date. On the one hand, the fund's activities are based on 

regulations that regulate normal economic relations, 

while on the other hand, they benefit from the provi-

sions of national and regional programmes they imple-

ment, which are financed from public funds and struc-

tural funds. The current legal acts, which regulate, 

among others, the rules of granting sureties and guar-

antees by the State Treasury, do not cover the issue of 

activity of entities in the form of sureties funds [7, 

p.89]. 

Funds are characterized by a diversified structure 

in terms of organizational and legal form, the size of the 

capital held, the procedures for granting guarantees or 

the territorial scope of their activities. They form a 

group of independent entities specialized exclusively in 

the field of guarantee activity, but there are also such 

funds which are one of the elements of a larger entity's 

activity. It is difficult to determine the exact number of 

functioning institutions of this type, mainly due to the 
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fact that it is a licensed activity and no special registra-

tion procedure is required [1, p.31]. A large number of 

guarantee funds have been set up by local authorities, 

local organisations and associations. Most often they 

operate in the form of a company, associations and 

foundations. 

Taking into account the value of capital held by 

credit guarantee funds, the following funds are distin-

guished [8, p.10]: 

 very small - guarantee capital < PLN 2 million, 

 small - PLN 2 million ≤ guarantee capital < 

PLN 10 million, 

 average - PLN 10 million ≤ guarantee capital 

< PLN 20 million,  

 large - PLN 20 million ≤ guarantee capital < 

PLN 50 million, 

 very large - PLN 50 million ≤ guarantee capi-

tal.  

In order for a company to be able to apply for a 

loan guarantee, it must meet certain conditions. Firstly, 

it is important to have the status of an entrepreneur and 

its activity must be conducted in the territory of the Re-

public of Poland. An application for a loan or credit 

should be submitted to such a financial institution, e.g. 

a bank or a loan fund, which on the basis of a concluded 

agreement cooperates with a given guarantee fund. A 

surety may cover a loan or a credit if the financial re-

sources are used for purposes related to commencing or 

conducting business activity. If the entrepreneur is 

obliged to repay the previously received public aid, the 

surety cannot be granted. The value of the granted 

surety may not exceed 5% of the guarantee fund's eq-

uity. The maximum value of a surety may be granted 

up to 80% of the loan amount, while the value of the 

surety may not exceed 80% of the amount of current 

liabilities resulting from the credit/loan agreement. 

Surety funds grant a surety for a maximum period of 

approx. 60 months, and fees and commissions are 

charged from the moment the agreement is concluded 

until the surety expires. The amount of the commission 

depends mainly on the duration of the loan agreement. 

Funds enable entrepreneurs to repay their commitments 

in installments [9, p.47]. 

The common element in all the credit guarantee 

funds operating in Poland is the bank's primary role, 

which means that the initiation of the procedure for 

granting or refusing a guarantee in the fund depends on 

the bank's positive assessment of the possibility of fi-

nancing the project. The entrepreneur first submits the 

required application to a given guarantee fund together 

with supporting documentation [10, p.31]. The scope of 

such documentation should correspond to the docu-

mentation required by banks, as funds aim at standard-

ising their documentation with that used by banks. 

Therefore, in addition to the application, the results of 

the analysis of the application of the entrepreneur ap-

plying for a loan and the results of the assessment of the 

investment project together with the documents on the 

basis of which the results were achieved are attached. 

Both the analysis and the assessment were carried out 

in accordance with the procedures in force in the bank. 

Current registration and statutory documents not older 

than 3 months are also required, as well as documents 

confirming that the entrepreneur has no arrears with the 

Social Insurance Institution and the State Treasury. The 

application is also accompanied by a copy of the agree-

ment or decision on granting a loan [11, p.85]. 

Under a guarantee agreement, the fund undertakes 

to reimburse the bank for any loan or part thereof in the 

event that the borrower fails to repay the loan to the 

bank. As a result, the bank receives credible collateral, 

while the borrower may obtain funds in the form of a 

loan [12, p.153]. 

In each of the Funds there are two bodies which 

take part in the evaluation of the applications. The first 

body (usually the fund director) evaluates the formal 

and substantive aspects of the application, while the fi-

nal decision to grant a guarantee is made by the second 

body, i.e. the selection committee based on the fund di-

rector's analysis and information about the entrepre-

neur. This committee consists of managing and/or su-

pervising bodies and persons from outside the fund [10, 

p. 32]. 

Guarantee funds as parabank institutions grant 

guarantees for loans and credits to enterprises, mainly 

for activities related to starting or further development 

of the company, financing its activities and invest-

ments, for purposes related to the implementation of in-

novative technological solutions or creation of new 

jobs [13, p.330]. In addition to assuming the risk of in-

solvency of the company, these funds also provide 

other services such as helping clients with formalities 

to obtain credit and organizing various additional train-

ing courses. They also take over the obligation to mon-

itor borrowers in order to strengthen their cooperation 

with banks [14, p.330]. 

Despite the existence of many credit guarantee 

funds based essentially on a single mechanism, there 

are some differences between them which affect their 

differentiation. For example, there is a diversity in 

terms of defining the target client of the fund. Sureties 

are granted mainly to the SME sector, however, there 

are some preferences. Funds established on the basis of 

the resources of the Agricultural Property Agency of 

the Treasury may be guaranteed to a person residing in 

a rural area. The individual character of the funds' ac-

tivity is also reflected in the amount of the surety of-

fered [15, p.21]. Table 1 presents typical features of 

guarantee products, which in some respects may differ 

from the products offered by individual funds, but these 

differences are negligible and do not have a significant 

impact on the functioning of the guarantee funds sys-

tem in Poland. 
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Table 1. 

Standard features of surety products in Poland [16, p.157] 

Beneficiaries of the 

guarantee  

 Micro, small and medium-sized enterprises conducting business activity and not 

being in a difficult situation within the meaning of EU regulations, usually operating 

on the market for at least 3 months, 

Application proce-

dure for surety 

 The beneficiary should submit an application for a loan/loan guarantee through a 

financing institution (commercial bank or loan fund) together with the documents re-

quired by the financing institution and the guarantee fund. The period for applying for 

the surety is at least 7 days from the date of submission of the necessary documents, 

the maximum waiting time may be 1 month. As a rule, documents submitted to the 

financing institution are sufficient to apply for a guarantee. It is necessary to submit a 

short application for a guarantee to the guarantee fund via a financial institution. The 

Guarantee Fund shall carry out a risk assessment of the beneficiary independent of the 

financing institution.  

Surety amount 

 It depends on the amount of the fund's guarantee capital - not more than 5% of the 

fund's guarantee capital. 

 A surety for one entrepreneur or entrepreneurs related by capital may not be higher 

than 80% of the loan value. 

 As a rule, guarantee funds apply the guarantee principle up to 70% of the loan value, 

but on average 60%. 

 Taking into account the largest guarantee fund in Poland, POLFUND FPK with the 

largest capital at its disposal (excluding KFPK and FPU Funds), the maximum guaran-

tee is PLN 3,150 thousand.  

Surety period 
 Hand-guaranteed for a standard period of 12 months with a maximum period of 60 

months. 

Purpose of the guar-

antee 

Sureties may be used for any credit and loan purpose related to the conducted business 

activity, including e.g. for purposes related to the conducted business activity: 

 investment, 

 rotatable, 

 turnover and investment.  

Surety security 

 Beneficiary's blank promissory note together with a promissory note declaration - 

authorizing the guarantee fund to fill in the promissory note in case of problems with 

the execution of the guarantee. 

 Very rarely other forms of material security. 

Surety fees 

 No fees shall be charged for the acceptance and processing of a request for surety, 

unless it concerns changes in the terms and conditions of a surety during the term of a 

surety agreement. 

 Surety fee depends on the period for which the surety was granted. 

 Surety fees are divided into an initial fee and an annual or quarterly fee for the 

duration of the surety. 

 The one-time preliminary fee for a surety varies from 0.5 to 3% of the value of the 

surety amount. 

 The annual fee is maximum 1.5% of the value of the active guarantee. 

Method of payment 

of the guarantee to 

the sponsoring un-

dertaking 

 The payment of the value of the surety due to the institution shall normally take 

place within 1 to 6 months of the institution's becoming aware of its creditworthiness. 

Recovery of 

amounts receivable 

 Recovery is usually carried out by a guarantee fund, often in cooperation with a 

bank.  

Guarantee fund op-

erating area/ availa-

bility of guarantees  

Guarantee funds are local, regional or national in scope. The possibility of using the 

offer of the guarantee fund depends on the amount of its capital and the scope of its 

activity. As a rule, in order to be able to use the funds offered, an entrepreneur must 

have a registered office or, in the case of a natural person, a place of residence or main 

place of business within the area where the guarantee fund operates, and a contract with 

a financing institution is important.  

 

Guarantee funds have become a key element of the 

financial market and the system supporting the devel-

opment of the SME sector. The strategic goal of the 

guarantee funds is to facilitate access to external 

sources of financing for micro, small and medium en-

terprises. The objectives of their functioning are cov-

ered by barriers faced by enterprises in accessing fi-

nancing. In this connection, the functions performed by 

the funds include: reducing financial risk and creating 
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credit history of enterprises and creating collateral for 

bank loans. They also verify business plans drawn up 

by companies and enable banks to obtain information 

about a given economic entity [16, p.155]. 

The above functions performed by the guarantee 

funds result in their two main objectives of activity, i.e. 

overarching and intermediate objectives. Within the 

scope of overriding objectives, the funds provide enter-

prises with easy access to external forms of financing 

and create an integrated, effective and secure system of 

guarantee funds. On the other hand, intermediate objec-

tives include increasing corporate lending and having a 

positive impact on the labour market, as they contribute 

to the creation of new jobs and the preservation of ex-

isting ones [16, p.137]. 

Thanks to the support that micro, small and me-

dium enterprises may receive from the guarantee funds, 

it is possible for a situation to appear in the poviat or 

commune where the dynamics of their economic devel-

opment increases. Therefore, it is very important for lo-

cal authorities to provide support to both new and ex-

isting guarantee funds [17, p.490]. 

Activity of guarantee funds 

Guarantee funds are one of the business support 

institutions which have adopted as their main objective 

the provision of assistance to various business entities 

in the form of material guarantees to those entities 

which apply for financing [18, p.273]. The offer of 

credit guarantee funds is characterized by complemen-

tarity mainly with services offered by banks and loan 

products offered by various financial institutions. 

Therefore, the granted guarantees must be provided to-

gether with a package of services of commercial banks, 

loan institutions and public entities (e.g. poviat employ-

ment offices). In order for the guarantee funds to be 

able to conduct effective activity, it is required to for-

mulate common rules and forms of their functioning 

within the scope of services provided to local entrepre-

neurs [19, p.91]. 

The guarantee market accessible to small and me-

dium-sized enterprises is shaped by the “Bank Gospo-

darstwa Krajowego”, which provides guarantees and is 

a co-owner of a large number of guarantee funds, as 

well as local, subregion and regional guarantee funds 

[20, p.65]. 

An important role in the functioning and develop-

ment of guarantee funds is played by the National Guar-

antee Group, which integrates local and regional guar-

antee funds with the participation of local government 

units and Bank Gospodarstwa Krajowego. Currently 

there are 19 local and regional guarantee funds operat-

ing within the Group and its objective is to support 

shareholders in the guarantee activity by means of co-

operation with institutions responsible for formulating 

legal regulations concerning the guarantee market and 

work on standardization of the processes occurring in 

the funds. The Group deals with advertising and pub-

lishing activities, provides consulting and training ser-

vices, manages the database and supports the use of IT 

tools. The National Guarantee Group together with the 

Polish Banks Association has developed common 

standards of guarantee activity [20, p.47]. 

A very important element for the functioning of 

guarantee funds are associations, namely the National 

Association of Guarantee Funds. The Association was 

established in 1996 at the time of liberalization and de-

velopment of financial services and consists of people 

who are engaged in activities aimed at the development 

of the financial market for the SME sector and various 

financial institutions and economic and social organi-

zations supporting the development of these enter-

prises. The aim of the National Association of Guaran-

tee Funds is primarily to support the development of the 

system of credit guarantee funds and to cooperate with 

those institutions (government, local government, fi-

nancial) that also operate in this field. They also pro-

mote guarantee funds and disseminate knowledge and 

exchange experiences in the field of guarantee activity. 

The Association cooperates with Bank Gospodarstwa 

Krajowego, the Polish Agency for Enterprise Develop-

ment and various agencies involved in building a sys-

tem of financial instruments, especially guarantees 

[21]. 

Guarantee funds in Poland cooperate with various 

business entities, mainly with commercial banks, but 

also with a group of loan funds and financial institu-

tions. The activity of these funds is reflected in the 

amounts of loans and credits disbursed thanks to the 

following guarantees [19, p.92]. 

The activity of guarantee funds depends on many 

factors, including the amount of capital held. The gov-

ernmental program "Capital for entrepreneurs" imple-

mented in 2002-2006, which at the end of 2007 allowed 

51 credit guarantee funds to have about PLN 589 mil-

lion of funds from subsidies under the Sectoral Opera-

tional Program Improvement of the Competitiveness of 

Enterprises and contributed shares and stocks of Bank 

Gospodarstwa Krajowego, was of significant im-

portance for the development and size of the capital 

held by the guarantee funds. In 2009, the document 

"Directions of development of loan and guarantee 

funds for small and medium enterprises in the years 

2009-2013" was adopted, where in this financial per-

spective these funds received support for development 

within the framework of organizational and economic 

activities. The funds could apply for capitalisation of 

their activities from the Regional Operational Pro-

grammes and from the Framework Programme for 

Competitiveness and Innovation [22, p.3-4]. 

As at 31.12.2016, the funds had capital of approx-

imately PLN 1.1 billion, which in comparison to the 

previous year meant a decrease by approximately PLN 

29 million. This situation is mainly related to the fact 

that some of the guarantees granted were recognised as 

repaid and that 44 guarantee funds operated in 2015 

[23, p.6-7]. 

The activity of the funds, on the other hand, is 

measured by the number of guarantees granted. Ac-

cording to the report of the National Association of 

Guarantee Funds, at the end of 2016, 7453 guarantees 

were granted, where an annual increase in the number 

of granted guarantees is observed over a period of 5 

years. As shown in Figure 4, the value of sureties 

granted has also increased. Compared to the previous 

year, this value increased by PLN 25 million and as at 
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31.12.2016 amounted to PLN 949 million. The high 

value of guarantees is close to the situation where in the 

years 2011-2012 the value was around PLN 1 billion. 

The observed growth of these entities is a consequence 

of the adaptation of the guarantee funds to the function-

ing of the competitive offer of de minimis guarantees 

and granting guarantees as tender deposits [23, p.8]. 

As can be seen from Graph 1, the most frequent 

guarantees are granted to enterprises employing up to 9 

persons, where they constitute 60% of all guarantees 

granted at the end of 2016. In the three presented enti-

ties in the years 2014-2016, an increase in the number 

of such sureties can be observed. 

 

 
Graph 1. Number and value of sureties granted by the funds in 2012-2016 

 

 
Graph 2. The guarantees provided by the funds over the period 2014-2016 by size of enterprise 

 

Summary 

Micro, small and medium enterprises play a key 

role in the shaping of the country's economy, as evi-

denced by the fact that they constitute 99% of all enter-

prises. The SME sector contributes not only to the cre-

ation of new jobs but also has a significant share in the 

creation of the gross domestic product, therefore sup-

porting the development of enterprises by various na-

tional, regional and local institutions is so important.  

The main problem of enterprises, which limits the 

possibility of continuous development, expansion of 

their activity, undertaking new investments, is the fi-

nancial factor, namely the issue of obtaining funds for 

the implementation of planned activities. In many 

cases, the financing of new projects with only own cap-

ital is insufficient, and entrepreneurs then resort to ex-

ternal forms of raising capital. Unfortunately, due to the 

specific nature of business activity of enterprises, their 

availability and possibility of using financial resources 

from external sources is limited.  

Therefore, financial institutions such as guarantee 

funds try to fill in a specific financial gap. Their pur-

pose and character of the measure allows for granting 

support to enterprises which have no chance to take ad-

vantage of e.g. bank credit or other forms due to the 
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strict requirements imposed on them. When granting fi-

nancial support to enterprises in the form of guarantees, 

these funds are guided not only by the development of 

the SME sector, but also by the development of the re-

gion in which they operate. 

The analysis of the functioning of the funds 

showed how important their role in the system of sup-

porting entrepreneurship in Poland is. Therefore, it is 

important to undertake such actions that will be focused 

on the development of these institutions, which may 

translate into regional and national development. 
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В мае 2018 г. Распоряжением Правительства 

РФ утверждена новая концепция Федеральной це-

левой программы «Развитие туризма внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)» с про-

гнозным объемом финансирования за счет средств 

федерального бюджета в размере около 70 млрд. 

рублей. При этом на каждый рубль бюджетных 

средств необходимо привлечь не менее 2,2 рубля 

внебюджетных инвестиций. Как указано в концеп-

ции, конечным результатом программы будет яв-

ляться рост совокупного туристского потока по 

России до уровня 93 млн. человек (рост в 28%), что 

позволит достичь запланированного увеличения 

вклада туризма в валовой внутренний продукт РФ 

более чем на 70% к концу 2025 года.  

Сделать это можно только сделав ставку на 

развитие внутреннего и вьездного туризма в регио-

нах России.  

Современный рынок туристических услуг в 

Нижегородской области показывает заметный рост 

въезда иностранных гостей за 2017-2019 годы. 

Итоги Национального рейтинга въездного туризма 

за 2018 и 1-е полугодие 2019 года показали эту тен-

денцию (см. Таблица 1).  

Таблица 1. 

Данные по въездному туризму TOP-20 регионов России по итогам Рейтинга за 2017, 2018 и 1-ое полуго-

дие 2019 года1 

Место 

за 2019 

год 

Наименование субъекта РФ 

Общее 

кол-во 

баллов  

Всего туристов, 

чел. 2018г. 

 туристов на 1000 

жителей 2018г. 

прирост иностран-

ных туристов 

2018г. 

1 
Город федерального 

значения Москва 
25,5 4 971 435 432 1 180 757 

2 Город Санкт-Петербург 25,2 1 865 132 382 197 409 

3 Приморский край 24,8 393 865 201 137 886 

4 Московская область 24 395 584 56 102 538 

5 Краснодарский край 23,5 249 320 48 77 949 

6 Калининградская область 23,4 109 582 115 40 988 

7 Нижегородская область 23,3 144 202 44 104 012 

 

Нижегородская область зафиксировала рост 

иностранных гостей в 2018 г. в 3,5 раза больше, чем 

в 2017 (4 место в рейтинге регионов). Входя в 

первую, «золотую», группу рейтинга с условным 

                                                           
1 составлено авторами на основании данных Росстата, журнал «Отдых в России» и ряда других источников 

названием «5 звезд» (20 регионов), Нижегородская 

область с девятого места в 2018 году поднялась на 

седьмое, обогнав Татарстан и Свердловскую об-
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ласть, столицы которых крупнейшие деловые цен-

тры Казань и Екатеринбург также проводили матчи 

Чемпионата по футболу.  

Мы исходим из гипотезы о сохранении этой 

тенденции, что отчасти подтверждается данными 

по первой половине 2019 года. При этом, надо 

учесть, что на вторую половину года приходится 

пик туристического сезона. В рамках этой тенден-

ции постепенно выстраиваются стратегия, планы, 

инвестиционные программы региона.  

Вторым долговременным фактором, влияю-

щим на программы и планы региона является бли-

зость его к столице Российской Федерации Москве 

и ее туристским потокам. Доля Москвы в общем ко-

личестве иностранных граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения (без учета 

микропредприятий), среди посетивших Россию в 

2017 г.туристов, составила более 47%. Эта доля ста-

бильно высока была в течение всех последних лет. 

За предшествующие годы она колебалась в преде-

лах от 39% до 42%, а в 2017 г. существенно выросла 

(с 41% до 47%). Возьмем статистические данные о 

численности иностранных граждан, размещенных в 

КСР (коллективных средствах размещения) по го-

дам (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. 

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР (без учета микропредприятий)[4] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 3055,4 3413,4 3865,9 4213,6 4443,6 4607,9 5033,5 6092,2 8028,8 

Московская область 135,4 103,1 102,1 173,2 169,6 139,5 164,7 227,9 293,0 

г. Москва 1194,8 1402,3 1622,0 1734,4 1822,8 1827,0 2074,5 2516,6 3790,7 

Таблица составлена по данным сайта: https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/ 

 

Рост доли Москвы произошел за счет абсолют-

ного притока иностранных граждан в город. При-

чем, надо отметить, что с учетом других средств 

размещения Москву в 2017 году посетило более 4,8 

миллиона иностранных туристов [1].  

Нижний Новгород располагает с учетом логи-

стики неплохим доступом к турпотокам Москвы. 

Собственный международный аэропорт (резерв-

ный для столицы), 3,5-часовой железнодорожный 

маршрут и водный маршрут по великой русской 

реке Волге на круизных теплоходах позволяет вос-

пользоваться сложившимся положением. Поэтому 

достигнутые результаты въездного потока в Ниже-

городский регион, зафиксированные в 2018-2019 

годах, нельзя назвать потолком роста. 

Ожидаемый рост спроса на рынке иностран-

ного въездного туризма в Нижегородской области 

требует изменений в сфере предложения услуг в ре-

гионе. Рассмотрим динамику предложения.  

Одним из важнейших факторов рынка предло-

жения в индустрии гостеприимства является состо-

яние гостиничного комплекса (коллективные сред-

ства размещения, микропредприятия и т.п.).  

Нижегородская область вошла в десятку веду-

щих субъектов РФ по развитию гостиничного ком-

плекса, сообщили РБК-НН в региональной службе 

статистики [11]. По данным Нижегородстата, к 

концу 2018 года в регионе насчитывалось 517 кол-

лективных средств размещения, 355 из которых 

имели общее назначение (в том числе гостиницы, 

меблированные комнаты и общежития для приез-

жих), еще 162 — специальное (к таковым относятся 

санатории, санатории-профилактории, кемпинги, 

дома и базы отдыха). 

По количеству средств коллективного разме-

щения Нижегородская область занимает 10 место в 

РФ. При этом показатель обеспеченности региона 

гостиничной инфраструктурой в расчете на 1 тыс. 

жителей по результатам 2018 года составил 368 

мест, что является вторым результатом в Приволж-

ском федеральном округе после Республики Татар-

стан.  

Гостиничный комплекс региона состоит из 245 

гостиниц, почти половина из которых сосредото-

чена в Нижнем Новгороде, 22 мотелей и 40 хосте-

лов. Большая часть объектов относится к малому 

бизнесу: треть средств коллективного размещения 

(33,9%) основаны как микропредприятия, еще 38% 

зарегистрированы в форме ИП. Категория от двух 

до пяти звезд присвоена 101 гостинице, где в общей 

сложности создано 4,8 тыс. номеров. Из них две 

гостиницы (Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin и 

парк-отель «Кулибин») являются пятизвездоч-

ными, 16 имеют категорию «четыре звезды», 55 — 

«три звезды» и 28 гостиниц — «две звезды».  

Основным драйвером развития комплекса сыг-

рало проведение в Нижнем Новгороде этапа чемпи-

оната мира по футболу в 2018 году. За минувшие 

пять лет в гостиничную индустрию региона было 

вложено более 3,3 млрд руб. (первый пик инвести-

ций пришелся на 2015 год - 1,047 млрд. рублей, а 

второй на 2018 - 924,8 млн.). При этом, благодаря 

чемпионату мира доля иностранных туристов уве-

личилась с 19,2% в 2017 году до 42,2% в 2018. Но 

стоит отметить и то, что, если по итогам года услу-

гами нижегородского гостиничного комплекса вос-

пользовались более 1,18 млн. человек, в том числе 

почти 96,7 тыс. иностранцев (8,1%), то большин-

ство гостей региона (47,8% россиян и 45,7% ино-

странцев) как и ранее приезжали в Нижегородскую 

область в рамках профессиональных и деловых по-

ездок. 

Насколько структура предложения соответ-

ствует характеру предложения судить сложно. 

Научные аналитические исследования данного во-

проса, по всей вероятности, имеются только в рас-

поряжении крупных консалтинговых фирм или 

маркетинговых служб гостиничных сетей. Можно 

отметить только некоторые экспертные оценки. 

Анализ гостиничного рынка по типам номер-

ного фонда показывает несоответствие уровня, 

обеспечиваемого предпринимателями, предпочте-

ниям потребителей. В существующей классифика-

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/
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ции номерного фонда обычным туристам разо-

браться достаточно трудно, поэтому к ней чаще 

прибегают организаторы массовых поездок, коман-

дированные работники. В Нижегородской области 

гостиничные предприятия самостоятельно выби-

рают единую стратегию «компоновки» тарифов. 

Это различные виды номерного фонда в одной 

точке продаж, наличие дополнительных услуг, 

оплачиваемых отдельно. Ярким примером такого 

обслуживания является питание или предоставле-

ния лечения (в санаториях). Таким образом потре-

бителю оставляют право выбрать набор сервиса, 

который ему доступен по потребностям и бюджету.  

С внедрением программы целевого развития к 

2018 году средняя загрузка номерного фонда вы-

росла с 49 до 54%. это позволяет обеспечивать оку-

паемость бизнеса (см. Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Плановая окупаемость гостиниц на 2019 год 

 
 

Тем не менее, гостиничный бизнес в России 

согласно статистике, сильно отстает от мирового 

уровня. И дело здесь не столько в сервисе, сколько 

умелом управлении.  

С точки зрения инвестиционной привлекатель-

ности горизонты окупаемости бизнеса находятся в 

диапазоне от 5 до 15 лет. Несмотря на явную рента-

бельность не хватающего фонда среднего класса 

девелоперы продолжают делать упор именно на об-

новление гостиниц до высшего класса или по-

стройку новых зданий, ориентируясь на тх более 

быструю окупаемость. При этом, в Нижнем Новго-

роде часть недостроенных объектов размещения, в 

прошлом году пришлось перепродавать. 

Нижний Новгород входит в десятку самых по-

сещаемых иностранными туристами городов евро-

пейской России. Он уступает только Москве, 

Санкт-Петербургу и городам «Золотого кольца» 

(Владимир-Суздаль-Ярославль). К сожалению, в 

«TOP объектов для показа» нижегородские досто-

примечательности не входят. Единственное дости-

жение — в TOP-5 лучших экологических маршру-

тов входят круизы по Волге. Это существенный не-

достаток исправлять надо на уровне региональной 

власти. Отчасти в этом направлении действует 

крупнейщий на данный момент региональный про-

ект формирования Саровско-Дивеевского кластера, 

на развитие которого до 2021 года планируется 

направить 14,3 млрд. рублей. 

Аналитическими агентствами часто указыва-

ется на такой недостаток как отсутствие взаимодей-

ствия с очевидно смежными отраслями. Пожалуй 

самой острой проблемой управления в индустрии 

гостеприимства является сезонность спроса. Пре-

одоление ее возможно в рамках так называемого 

«событийного туризма». Создание ивент-компа-

ний, которые специализируются на привлечении в 

регион международных конференций, празников, 

соревнований и проведении их — практика зару-

бежного бизнеса. Сегодня создана российская Ас-

социация подобных компаний. Включение в ее ра-

боту с ощутимыми результатами возможно лишь 

при заинтересованном отношении региональных 

властей.  

Недостаток потенциала кроется и в низком 

уровне готовности к лавированию сервисом. К при-

меру группа корпоративных туристов перед от-

правлением запрашивает в месте будущего пребы-

вания определенное количество номеров опреде-

ленного уровня. При отсутствии предложения в 

полном объеме компания, обрабатывающая заявку, 

сможет обеспечить либо часть потребности, либо 

рискует совсем потерять клиента. В этом отноше-

нии «звездность» гостиниц согласно сложившейся 

классификации имеет двойственную эффектив-

ность. Туристы из одной группы, поселенные в раз-

ные гостиницы одной «звездности» могут столк-

нуться с заметным различием сервиса. Проблемой 

является и привлечение транспортных компаний 

для организации трансфертов, взаимодействие с 
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местными властями и работниками органов внут-

ренних дел. Лучше дело обстоит во взаимодействии 

с органами культуры. Собственные лингвистиче-

ский, педагогический и классический универси-

теты позволяют иметь в Нижнем Новгороде квали-

фицированных переводчиков, гидов, экскурсово-

дов с налаженными связями с органами культуры. 

Хуже дело обстоит с кадрами других институтов 

индустрии гостеприимства. Повышения квалифи-

кации имеющихся и переход к планомерной подго-

товке будущих специалистов находится в стадии 

становления. Плюс Нижнего Новгорода в том, что 

за последнее время появились целый ряд отелей, 

представляющих международные гостиничные 

сети [6, С.468-473] или находящиеся под управле-

нием крупных сетевых компаний. Они привносят 

не только новые технологии, но и могут быть базой 

для подготовки молодых специалистов.  

Все вышесказанное еще раз доказывает, что 

индустрия гостеприимства работает идеально в со-

стоянии симбиоза всех элементов комплекса. 
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В последнее время в научно-практической ли-

тературе появляется все больше концепций и под-

ходов, связываемых с операционным менеджмен-

том. Это и «Бережливое производство» (Lean man-

ufacturing, Lean production), и системы Канбан, 

Кайдзен, и TPM (Total Productive Maintenance), и 

JIT (Just-In-Time) [13]. На наш взгляд, это отражает 

какую-то тенденцию в развитии практики управле-

ния. Попытаемся представить наш взгляд на это яв-

ление.  

Понятие операционного менеджмента появи-

лось в период становления классических концеп-

ций и связано было с именами Тейлора, Файоля 

[1,C.168-171]. Первоначально оно подразумевало, 

прежде всего, управление производством, техноло-

гическими операциями. Организационно-техноло-

гический уровень считался низшим уровнем «пира-

миды» управления организацией (см.: Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Иерархия уровней управления организацией 

  

При этом, в качестве основного инструмента 

операционного менеджмента рассматривалось 

управленческое решение. Менеджер низшего 

уровня, в соответствие с заданиями, которые полу-

чал «сверху», обязан был координировать техноло-

гический процесс, не допуская отклонений от за-

данных параметров, решая возникавшие проблемы. 

В самом общем виде «управление по отклоне-

ниям», можно представить следующим образом 

(см. Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Процесс управления на основе принятия управленческих решений 

 

Естественно, методами операционного менеджмента считались, прежде всего, следующие методы 

(см.: Рис. 3).  
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Рисунок 3 – Методы операционного менеджмента 

 

В современных условиях понятие операцион-

ного менеджмента расширяется. Уход от иерархи-

ческих структур к гибким, матричным, проектным, 

сетевым приводит к постановке в центр внимания 

не объектов, участков, цехов, а бизнес-процессов. 

Сквозные сети, связывающие все объекты процес-

сом удовлетворения клиентов, потребителей, при-

водят к расширению сферы внимания менеджера 

низшего уровня. Кроме координации технологиче-

ских операций его начинают все более беспокоить 

по вопросам экономическим (себестоимость, каль-

куляция затрат времени и ресурсов, т.п.). Операци-

онный менеджмент вторгается в более высокую 

сферу (уровень) тактики и даже стратегии. Появля-

ется даже подход к формулировке стратегии опера-

тивного менеджмента. Причиной данной тенден-

ции, на наш взгляд, является не только ускорение 

НТП, развитие инновационных процессов, но и 

рост образованности специалистов, квалификации, 

их психологической готовности к такой работе. То 

есть, не только объективно нужен такой подход, но 

и субъективно он возможен.  

Рассмотрим достаточно интересный, на наш 

взгляд, пример из практики малого производствен-

ного предприятия.  

ООО «Аргон – РС», расположенное в Нижего-

родской области поставляет свою продукцию на 

ряд крупных машиностроительных предприятий 

разных регионов России. Заказы идут в рамках дол-

госрочных Договоров постоянно два или три раза в 

квартал. Оплата производится по факту приемки 

товара. Кроме достаточно крупных заказов есть и 

мелкие, средние заказы. Структура предприятия 

включает коммерческий отдел, который занимается 

приемом заказов, определением цены и контролем, 

сопровождением выполнения заказов, отдел произ-

водства с несколькими участками (резки, гибки, 

сварки) и склад сырья, материалов, комплектую-

щих и готовых изделий (см. Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 — Структура предприятия «Аргон» 
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Бизнес-процессы носят в «Аргоне» достаточно 

стабильный, стандартный характер по крупным за-

казам. Цена, себестоимость заказчикам в целом по-

нятна и не вызывает замечаний.  

Однако, на первом этапе сотрудничества с 

крупными партнерами у «Аргона» периодически 

возникали не очень понятные проблемы. Дело в 

том, что доставка заказанного товара, продукции 

осуществлялась либо сторонними транспортными 

фирмами, либо самими заказчиками, получате-

лями, потребителями. Сложность состояла в том, 

что заказчик, получатель и потребитель продукции 

не во всех случаях являлись одним и тем же юриди-

ческим лицом. Так, для группы «ГАЗ» закупала ма-

териалы и комплектующие специальная фирма, 

входящая в группу, «ТЗК». Доставка осуществля-

лась на ответственное хранение на консигнацион-

ный склад и отпускалась в производство подразде-

ления дивизиона «Автобусы» по мере необходимо-

сти по Заявкам. В момент списания осуществлялась 

приемка товара ООО «Аргон» по качеству и коли-

честву. Периодически возникал вопрос либо о 

недостаче, либо о несоответствии по качеству. Ди-

ректор, ООО «Аргон» должен был выезжать, полу-

чая претензионные письма. Как правило, доказать 

ничего не удавалось и приходилось либо дополни-

тельно поставлять товар, либо делать возврат де-

нежных средств. Директор, как правило, просил 

комплектовщиков увеличивать количество единиц 

продукции в упаковке («на всякий случай») и за 

счет наценки формировал фонд наличных денеж-

ных средств для разрешения конфликта в случае 

выезда к потребителю.  

В процессе внедрения информационных тех-

нологий было решено внести изменения в процесс 

отгрузки товара со склада ООО «Аргон». Специ-

ально была оборудована видеоаппаратурой специ-

альная зона, где осуществляли упаковку и ком-

плектацию продукции. Видеозапись с шести точек 

позволяла на видео-файл записать все действия со-

трудников, занимавшихся комплектацией, упаков-

кой и отгрузкой продукции. Видео-запись фиксиро-

вала детально постоянное участие представителя 

заказчика в процессе отгрузки и его ответ на вопрос 

о наличии претензий и замечаний к сотрудникам 

«Аргона». Видеозапись в режиме реального вре-

мени фиксируется в облаке ООО «Аргон». Флеш-

карта передается в завершение представителю за-

казчика, который подписывает Акт приема ее2.  

В результате реорганизации часть ответствен-

ности перекладывается на предприятие-заказчика 

товара, оно вовлекается в процесс учета и контроля 

товара, поставляемого ООО «Аргон», повышается 

                                                           
2 - Акт приемки товара подписывался представителями 

потребителя и заказчика без участия транспортировщика 

и производителя (ООО «Аргон») 

3 - затраты на оборудование зоны отгрузки 

видеооборудованием (а также освещение, флэш-карты и 

аренда Облака, т.п.) сопровождались некоторым 

снижением резервных единиц продукции в упаковках, 

уменьшением командировок руководителя (кроме 

производств Группы «ГАЗ» в других городах, можно 

заинтересованность в деле выяснения причин от-

клонения исполненного заказа от условий Дого-

вора.  

Таким образом, в результате принятых и реа-

лизованных решений были снижены текущие рас-

ходы ООО «Аргон»3, удалось поднять престиж 

фирмы в глазах и заказчика, и потребителя, снизить 

риск роста претензий и «выживания» с рынка по-

ставщиков крупной компании (Группы «ГАЗ»)4. 

При этом, заказчику были снижены цены на выпол-

нение работ после получения от руководства 

Письма-Благодарности за вклад в оптимизацию 

бизнес-процессов компаний Группы.  

Надо сказать, что поиск новых путей в разви-

тии операционного, да и всего менеджмента, на 

наш взгляд, быстрее всего идет в предприятиях ма-

лого бизнеса. Несмотря на малую долю, эти пред-

приятия накапливают критическую массу компе-

тенций, квалификации и инновационного потенци-

ала, который может вызвать в определенный 

период качественный прорыв в развитии эконо-

мики (и в ее структуре, и в темпах роста). Пока же 

положение в целом не такое как хотелось бы руко-

водству страны.  

В РФ инновационная активность малых 

предприятий низка. В промышленности невелика 

доля продукции пятого технологического уклада 

(электроника, оптико-волоконная техника, про-

граммно-математическое обеспечение, телекомму-

никации, роботостроение), доминируют изделия 

четвертого и третьего укладов (автомобилестро-

ение, электротехническое машиностроение, т.д.). 

Авто и иные сервисы, заправки, стоянки необхо-

димы, но они связаны с накоплением капитала, а не 

с инвестициями в инновации. В ведущих странах 

мира производительность техники с применением 

систем интеллектуализации производства выше, 

чем обычного универсального оборудования в де-

сятки раз. По ряду регионов инновационно-актив-

ных предприятий насчитывается не более 5%, хотя 

в расчете на рубль затрат инновации и в РФ обес-

печивает объемы производства в 7-8 раз больше, 

чем при традиционных технологиях. Опросы гово-

рят, что даже при инновациях в 2010-2018 гг. глав-

ным целевым показателем было обеспечение мак-

симально быстрой отдачи вложенных средств. 

Поэтому около половины затрат были связаны с 

приобретением оборудования, необходимого для 

освоения продуктовых и технологических иннова-

ций. К этому надо еще добавить расходы на техно-

логическую подготовку производства, что состав-

ляет еще 10-15% затрат на нововведения [данные 

подобраны из указанных источников и экспертных 

оценок]. Исследования и разработки занимают 

говорить о приблизительно похожих подобных 

результатах в г. Ростове и г. Бор Нижегородской области) 

и выплат компенсаций. 

4 - среди возможных причин можно предположить 

конкуренцию внутри компаний - покупателей, с 

другими предприятиями, поставляющими подобную 

продукцию этим покупателям, обычные хищения 

низшего или среднего персонала компаний покупателей 

и заказчиков и ряд других вариантов.  
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скромную долю (около 10%), преимущественно 

ориентируясь на конечные этапы инновационного 

цикла, то есть доработку, коммерциализацию уже 

имеющихся научных разработок.  

Принято выделять две группы отраслей, в од-

ной из которых преобладают процессные иннова-

ции. Это топливная, химическая и нефтехимиче-

ская промышленность, металлообработка, лесной 

комплекс и пищевая промышленность. Тут иннова-

ционные технологии обеспечивают снижение мате-

риальных затрат, переработку отходов крупных 

производственных компаний. Здесь в основном 

выше интенсивность экспорта и эффективнее инно-

вации. Вторая группа — это отрасли, где домини-

руют продуктовые инновации. Это машинострое-

ние, промышленность строительных материалов, 

легкая и медицинская промышленность, в которых 

значительную роль играют повышение качества, 

расширение ассортимента продукции и снижение 

зависимости от импортного сырья, материалов и 

полуфабрикатов. Инноваций здесь стало больше 

после введения санкций, но эффективность, в ос-

новном, ниже, чем в первой группе отраслей. Тут 

период от разработок новой (особенно принципи-

ально новой) продукции до освоения ее, если ори-

ентироваться на отечественную производственную 

базу, достаточно большой. Без взаимодействия с 

крупным бизнесом и государственными предприя-

тиями (РОСТЕХ, ОАК) практически невозможна и 

нецелесообразна, за исключением тех видов про-

дукции, выпуск которых связан с существующим 

оборудованием и не требует создания новых техно-

логических процессов и аппаратов. Соотношение 

продуктовых и процессных инноваций приблизи-

тельно 50% на 50%. А вот затраты на маркетинг у 

малых инновационных предприятий в целом очень 

низка (1-5%). Еще меньше затраты на персонал. В 

обучение для работы по новым технологиям вкла-

дывается до 0,6%. Прежде всего, здесь сказываются 

слабая новизна и наукоемкость инноваций.  

Санкции усугубили положение инновацион-

ной сферы малых предприятий, как наименее кон-

курентоспособного субъекта инвестиционного 

рынка. В условиях резкого увеличения инвестиций 

от государства на инновации государственная под-

держка через национальные проекты идет по 

крупным, системным инновациям. Но оборачивае-

мость вложенных средств здесь имеет свои гра-

ницы. Наибольший эффект тут возможен в малом и 

среднем бизнесе, особенно в некапиталоемких от-

раслях с быстрым оборотом капитала, высокой эф-

фективностью и минимальной стоимостью созда-

ния новых рабочих мест, за счет освоения научных 

заделов. Это требует только одного, чтобы пред-

приниматели, заработанные средства хотели тра-

тить не только на личное потребление, но и на ин-

вестиции в инновации, на их качественное обнов-

ление.  
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ABSTRACT 
Export-oriented capacity building depends on the country’s advance in economically efficient exchange, 
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1. Introduction. Open economy treats export an 

instrument to ensure the extended market space for re-
structured branches and productions capable of inten-
sive international competition. Export-oriented capac-
ity building, dynamisation of economic growth in the 
agricultural sector, improvement of well-being and life 
quality of population today depend on the country’s ad-
vance in economically efficient exchange, which is 
based on proper definition of priorities of the general 
agricultural policy and adequate concentration of regu-
latory instruments and resources in strategic directions. 
Therefore, the study of bast practices of the leading 
countries in creating and building export potential is 
currently relevant. 

Global best practices in development and imple-
mentation of the agricultural policies in order to imple-
ment their positive aspects in Ukraine has been studied 
by a number of researchers such as O. M. Bubliienko, 
I. V. Klymenko, B. M. Kryvoruk, Yu. O. Ulianchenko, 
N. O. Shevchenko, N. V. Shybaieva, T. M. Kviatko, V. 
H., Kremin, and others. These researchers have studied 
specific features of the agricultural policies of the EU, 
the US and Canada. Some researchers such as I. M. 
Kulish and O. I. Tkach studied development of agricul-
ture regulatory policies of the Latin American coun-
tries. The studies cover numerous aspects of state sup-
port of the industry. Fewer works study export support 
programs. Therefore, the objective of the article is to 
study the types of the agricultural sector’s export-ori-
ented models to determine the specific features of reg-
ulatory policies of the leading countries for further use 
of the best practices in Ukraine. 

Presentation of Basic Materials. The analysis of 
conceptual approaches to regulation of social and eco-
nomic relations in the agriculture of different countries 
allows to distinguish the following two types of the ag-
ricultural policies: 

- Product agricultural policies, which ensure high 
productivity, efficiency, intensity and steady export ca-
pability of the industry. This type of agricultural poli-
cies is common in the most OECD countries, in partic-
ular the EU countries and the US, as well as specific to 
some countries of Asia, Northern and Southern Amer-
ica, Among them, the most outstanding results and 
leadership in the world market were reached by China, 
Brazil, Argentina and the Philippines. As evidenced by 
the study materials, success in development of the ag-
ricultural sector of these countries is associated with 
and depends directly on significant capital investments 
and support from the state [1; 6]; 

- Consumer agricultural policy characterized with 
low productivity, efficiency and intensity. This type of 
agricultural policy is common in many developing 

countries, and outputs of the agricultural sector in these 
countries are mostly used for domestic consumption. 

The study of the agricultural policies of the first 
type is relevant for scientific justification and imple-
mentation of the model of development in the develop-
ing countries, which seek to gain a foothold in the 
global agriculture and food market, while the task of 
developing and building the agricultural sector’s export 
potential must be centred around the general agriculture 
and food policies of the state and comply with their 
principles. 

The studies lack systematization of the agricul-
tural sector’s export-orienter models; however, scien-
tific materials [3; 5; 7; 8; 15] and analytical data [10] 
reveal the following two main types of export-oriented 
models: the model that ensures permanent growth of 
export of the agricultural sector’s products (services) 
used in the Latin American countries as well as the 
model that ensures steady export specific to the EU 
countries. 

The first model is focused on increasing product 
competitiveness and export as well as sales market ex-
pansion. The advantages of export-oriented develop-
ment of the agricultural sectors of the US, Brazil, Ar-
gentina, Columbia and other countries include the land 
and labour resources as well as the management sys-
tem. The state policies in this case are aimed at stimu-
lation of development of large-scale export-oriented 
agricultural productions. In view of steady increase in 
export volumes, the governments chose the consoli-
dated sector governance system, which had been devel-
oping for many years. For instance, in the US, 70% of 
export products account for 14% of large-scale agricul-
tural households. In Brazil and Argentina, around 80% 
of all the cultivated lands are occupied with large lati-
fundia accounting for almost all the export crop prod-
ucts. 

The leadership of the US in the global agriculture 
and food market is ensured both by resources and ef-
fective state support, the main instruments of which are 
the price control and the export programs. The farm in-
come is maintained at the level of income of workers in 
other economy sectors by stabilisation of prices for ag-
ricultural products and reduction of non-distributed 
stocks. 

As evidences by the study materials [1; 2; 13; 14], 
the US provides federal subsidies in case of reduction 
of market prices to agricultural products below the 
guaranteed level. A special government organisation 
takes products in pledge from producers at guaranteed 
prices, and in case the market price exceeds the pledge 
rate, the producer takes its commodities out of pledge 
and sells them in the market. If the prices are lower than 
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the pledge rates, the commodities are kept by the gov-
ernment organisation. This way, the US, which is the 
biggest exporter of agricultural products, supports its 
domestic producers through maintaining the price 
range which allows the domestic producers to benefit 
from the conditions and the state to control the level of 
world prices. At the same time, the US neither regulates 
nor subsidises the prices for agricultural resources and 
the interest rate provided under the state agricultural 
credit programs. This allows to keep prices balanced 
(key characteristics of the American agricultural pol-
icy) and to avoid creating preconditions to compensate 
farmers for the capital goods acquisition. On the other 
hand, the government helps farmers establish coopera-
tives for purchase and, in some cases, production of ag-
ricultural machinery and equipment. 

According to the Food Security Act of 1985, the 
US Government also initiated the application of direct 
export subsidies, which was caused by the pressure of 
the subsidised products from Europe rather than inter-
nal factors (increase in grain stocks and, consequently, 
the negative impact of overvalued dollar and commod-
ity credit rates). Such programs provide for payment of 
cash bonuses to exporters upon delivery of commodi-
ties to the countries and within the scope established by 
the Foreign Agricultural Service. These payments al-
lowed the American farmers to sell agricultural prod-
ucts in the external market at a price below total pro-
duction costs. For the purpose of fulfilment of obliga-
tions to the WTO, the subsidies were partially 
eliminated in 2011 and 2013. However, according to 
the WTO [18], 13 export subsidy (XS) programs aimed 
at support of competitiveness of certain types of dairy 
products, eggs, meat (pork, chicken, beef), oil, rice, and 
wheat are still in effect in the US today. 

Moreover, the US offers the export credit guaran-
tee programs, with the first ones being introduced under 
the Agricultural Trade Act in 1978, to facilitate financ-
ing of operations related to export and increase in pro-
duction volumes [13; 14]. To date, there are two pro-
grams of this category, including: 

- Export Credit Guarantee Program (GSM-102). 
The US Commodity Credit Corporation (ССС) pro-
vides guarantees for export credits issued by private 
banks using the irrevocable dollar letter of credit for 
purchase of the American agricultural products and 
supplies by the importer; 

- Facility Guarantee Program (FGP) for export 
credits to establish the agricultural infrastructure. The 
program is aimed at expansion of export of agricultural 
products to the developing countries. The program in-
volves provision of guarantees for export credits for 
supply of goods and services produced in the US, which 
are aimed to provide the exporter with the required in-
frastructure, such as storage facilities, refrigeration 
equipment, etc. This program requires the importer to 
provide an obligatory initial payment amounting to 
15% of the export delivery cost. Further payments are 
made semi-annually for 1 to 10 years. The FGP guar-
antee covers 95% of the principal loan and interest 
amount. 

Various direct payments and state support of farm-
ers are crucial for development of the agricultural sec-
tor’s export in the US. Particularly, the budgetary sub-
sidies include a set of reforms, such as compensation 
payments under the programs of livestock reduction 
and change of cropping structure; subsidising of invest-
ments for consolidation of agricultural productions; 
payments to agricultural commodity producers per unit 
of area or head of livestock; reimbursement of expenses 
on water supply, irrigation, gasification; various com-
pensations and tax allowances (turnover tax), etc. 

The measures of general state support of the sector 
aimed at structural changes include [9; 13; 14] the fol-
lowing: 1) Agricultural crediting; 2) Scientific support 
of the agricultural sector development. There are pro-
grams aimed at increase of efficiency of agricultural 
production through development of agricultural science 
and education; 3) Infrastructure development. Farms in 
rural areas are supported with loans, grants as well as 
housing construction, powering, water treatment loan 
guarantees. The Rural Development implements its 
programs through the extensive network of representa-
tive offices that includes 47 regional (state level) and 
450 local offices; 4) Environmental measures. A num-
ber of technical support programs are aimed at protec-
tion and preservation of the national natural heritage 
and environment. For instance, in 2013, the land con-
servation programs covered 358 million ha of the US 
lands, and the total conservation budget was USD 6.2 
billion. 

Thus, in spite of strategic goals for increasing ex-
port volumes, the US agricultural policy is also aimed 
at development of rural areas, preserving small farms 
and providing them with equitable access to production 
resources, as well ensuring low footprint of farming.  

With their agricultural sector being strongly ex-
port-oriented, the Latin American policies are some-
what different from the US policies due to numerous 
factors. The financial support is a major tool for inten-
sifying agricultural production, adapting agriculture to 
the capital accumulation needs and increasing export 
potential in these countries. In particular, the first step 
in Brazil was the creation of the national rural crediting 
system (Sistema Nacional de Crédito Rural). The sys-
tem had given rise to changes in Brazil’s agriculture. 
The use of new technologies and advanced materials 
was encouraged. Subsidies for agricultural production 
stimulated increase in demand for agricultural equip-
ment and supplies, which, in its turn, contributed to in-
creased employment in agriculture [3]. To date, Brazil 
also has 16 programs of direct export subsidies for ag-
ricultural and food commodities. The main beneficiar-
ies of state support programs were medium and large-
scale agro-industrial producers, who received large 
grants and loans, with small businesses also benefiting 
in some ways [11]. However, in view of the number of 
economic crises that the Latin American countries have 
faced, the main goal of state policies was to achieve full 
capacities of rural areas and reorient traditional agricul-
ture with focus on monoculture cultivation based on 
global exports. This policy was particularly large-
scaled in Argentina, where mass cultivation of genet-
ically modified organisms (primarily soybeans) was 
launched, and millions of hectares of the agricultural 
heartland have been bought up by banks and then fur-
ther sold to foreign corporations and private investors. 
Apart from the seed itself, the chemicals for growth and 
pest control were actively used, which negatively af-
fected the environment. The state’s unsound interfer-
ence with agricultural production, driven by global 
trends and desire to maximize benefits of the industry’s 
export potential, resulted in structural transformations 
in Argentina, which put numerous production lines at 
threat of disappearance and could lead to the loss of 
food self-sufficiency. 

Another model to ensure sustainable export of the 
agricultural sector’s products has been implemented in 
the EU countries. It is developed on the platform of the 
socially-oriented market economy and within the 
framework of the Common Agricultural Policy of the 
EU (CAP), which aims to ensure multifunctionality, 
sustainable development and high competitiveness of 
agriculture. The main principles of the CAP are the in-
crease in productivity of the agricultural sector by pro-
moting technological progress; ensuring optimal use of 
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production factors; ensuring a decent standard of living 
for the workers involved in agriculture; stabilisation of 
agricultural markets; protection of producers and con-
sumers from external factors; ensuring supply of high-
quality food to the EU Member States at the expense of 
their domestic production [2]. In the course of imple-
mentation of the relevant policy, through the creation 
of preconditions for fulfilment of primary obligations 

of the food and social and economic nature to society, 
the state regulations both contribute to the saturation of 
internal market with quality and affordable food and 
create conditions for building competitiveness and ex-
port potential of the industry. Fig. 1 shows the evolu-
tion of the current model to ensure sustainability and 
export potential of agriculture in the EU. 

 
Fig. 1. Evolution of the current model to ensure sustainability and export potential of agriculture in the EU 

Source: formed by the author based on the sources [1; 5; 7; 8; 9; 10; 15]. 
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According to the basic stages of development, the 
current model has not been challenged dramatically 
since its creation, undergoing only certain optimisation. 
In particular, the current model of state support, pro-
vided for establishing a European intervention agency 
to purchase surpluses formed in the market and further 
arrange their temporary storage or export outside the 
EU member states; as well as for export subsidies. 
There are 20 export subsidy programs for the agri-food 
producers currently in effect in the EU. All the policies 
to ensure the agricultural sector’s sustainability are 
funded by the European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund (EAGGF) established in 1962 to fi-
nance the CAP. 

In terms of forms of incorporation, unlike the US 
and Latin American countries, the family farms, which 
unite themselves in cooperatives, are prevalent in the 
EU. 60% of agricultural enterprises use logistics and 

sales services of such cooperatives to facilitate the ex-
port. The CAP reforms are focused on stimulating the 
efficient use of resources, facilitating the exchange of 
best practices and innovations in the agricultural sector, 
facilitating establishment of food supply chains, restor-
ing and strengthening ecosystems, promoting social in-
tegration, which will make inevitable impact upon sta-
bilization and further development of the export-ori-
ented activity, ensuring development of the highly 
competitive environment and saturation of internal 
market with high-quality products. This is confirmed 
by the leading positions of the Western European coun-
tries in the world market of agricultural products. 

Polish experience in maintaining high competi-
tiveness and leadership in international food markets is 
of interesting to Ukraine. Fig. 2 shows the model of de-
velopment of export-oriented agricultural sector in Po-
land under the CAP. 
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Fig. 2. Current model of development of export-oriented agriculture in Poland 

Source: formed by the author based on the sources [4; 7; 12; 16; 17]. 

 
This model indicates the successful combination 

of fundamental principles of the Common Agricultural 
Policy of the European Union and the national experi-
ence of export-oriented development of the agriculture 
in Poland. While meeting the EU requirements and reg-
ulations concerning the CAP implementation, this 
country has managed to preserve its own experience in 
governance of the sector and adapt it to the global re-
quirements. The focus on development of microecono-
mies, effective state support, extensive experience of 
specialisation in certain types of products, competitive 
banking market, availability of loans that use land for 
collateral, efficient production ties and low corruption 
levels allowed Poland to achieve high competitive po-
sitions globally in the export of agricultural products. 

Conclusion. The analysis of the best global prac-
tices shows that today there is no universal formula of 
efficiency for the developing countries creating their 
own export-oriented model of the agricultural sector. 
Experience of the US indicates that the agricultural sec-
tor’s exports there have been mostly focused on large-
scale increase of volumes, taking on new sales markets 
while implementing consolidated governance of the ag-
ricultural sector. The experience of the European Un-
ion, particularly Poland, provides for a number of fea-
tures related to narrow specialisation, high quality 
standards, significant level of state support of agricul-
tural productions, absence of corruption, focus on so-
cial and environmental components of society develop-
ment. A fundamental instrument of support specific to 
the agricultural policies of all the economically devel-
oped countries is price regulation and export subsidies, 
which can both provide producers with a decent stand-
ard of living and gradually build competitive ad-
vantages through investment of the released funds in 
new production technologies and improvement of the 
product quality. 

The policy of export stimulation should not be 
separated from the general policy of sustainable devel-
opment in the agro industry. Its top priority should be 
to saturate the internal market with domestic products 
at an affordable price. This process should be accom-
panied by the state financial and organisational support, 
which would allow to create a highly competitive envi-
ronment and to develop competitive advantages in the 
global market. The overall development strategy 
should be based in the short term on a sectoral ap-
proach, which is focused on regulation of agricultural 
sector with the use of integrated support measures, and 
in the long term, on the development of rural areas, 
food security, and environmental priorities. 
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У статті проаналізовані тенденції розвитку вантажних автомобільних перевезень у регіональному ро-
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ABSTRACT 
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Постановка проблеми. Розвиток транспорт-

ної інфраструктури невід’ємною частиною включає 
розвиток ринкових відносин на транспорті, що зу-
мовлює обґрунтування новітніх підходів до форму-
вання взаємовідносин їх учасників, ролі регіональ-
них органів влади і місцевого самоврядування, ста-
новлення регіональних структур, функціонування 
яких спрямоване на створення оптимальних конку-
рентних відносин.  

Розвиток транспортної інфраструктури, висту-
паючи певним індикатором економічного зрос-
тання, ґрунтується на реалізації єдиної економічної, 
соціальної, інвестиційної, науково-технічної полі-
тики, які дозволяють формувати ефективний ринок 
транспортних послуг [1, С. 215]. 

Зміни, що відбулися протягом останніх років у 
структурі транспортних перевезень в Україні, під-
вищили значення автомобільного транспорту. Роз-
рив певних економічних зв’язків, перерозподіл ма-
ршрутів залізничного та інших видів транспорту 
призвів до того, що поряд із зростанням обсягів пе-
ревезень вантажів і пасажирів, зросло соціально-
економічне значення даного виду транспорту, оскі-
льки у ряді регіонів саме автомобільний транспорт 
залишився єдиним видом транспорту, що здійснює 
регіональні і міжрегіональні перевезення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування ринків транспортних послуг 
присвячена значна кількість досліджень. Тенденції 
розвитку світових ринків транспортних послуг та 
місце України в цих процесах розглянуто у працях 
Познанської І., Бакаєвої І., Двуліт З. [2-4]. Особли-
вості формування ринку транспортних послуг дос-
ліджені у працях А. Брайковської, яка визначає ри-
нок транспортних послуг як систему відносин між 

фізичними та юридичними особами в міжнарод-
ному і внутрішньому економічному просторі щодо 
організації та купівлі-продажу транспортних пос-
луг, яка ґрунтується на дії об’єктивних економіч-
них законів та правових норм [5, С. 51]. Логістич-
ний підхід до формування транспортного ринку 
пропонують Є. Сич і О. Бойко, які визначають, що 
формування якісно нового ринку транспортних по-
слуг можливе лише на основі комплексного вико-
ристання логістичних та кластерних підходів до 
його розвитку [6, С. 92]. 

Особливої уваги останні роки набувають пи-
тання регіональних особливостей розвитку транс-
портних ринків. Так, Потапова Н., визначаючи 
вплив транспортних послуг на регіональний розви-
ток, акцентує увагу на тому, що транспорт є матері-
альною основою міжгалузевих зв'язків і міжрайон-
ної взаємодії. Транспорт створює умови для еконо-
мічної самостійності регіонів і єдності національної 
економіки, забезпечує безперервний процес розви-
тку продуктивних сил [7, С. 344]. 

У працях Павлюк А., Ігнатенко О., Пушкар Т., 
Вдовенко С. розглядаються питання формування 
автотранспортних комплексів регіонів, розвитку 
регіональних ринків автотранспортних перевезень, 
становленню методичних підходів до їх оціню-
вання [8-10]. 

Але ряд питань, які присвячені особливостям 
формування ринків автотранспортних послуг за пе-
вними видами перевезень як невід’ємної складової 
регіональних транспортних послуг залишаються 
невизначеними. 

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності регіональних ринків вантажних автотранспо-
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ртних перевезень та їх значення в економічному ро-
звитку регіону і становленні регіональних транспо-
ртних послуг. 

Виклад основного матеріалу. За останні роки 
в структурі вантажних автотранспортних переве-
зень у регіональному розрізі відбулися значні 
зміни. 

Перевагами автомобільного транспорту, які 
багато у чому визначають зростання його обсягів у 
перевезенні вантажів, є наступні: 

1. мобільність – можливість відправлення ва-
нтажів будь-який час за будь-яким графіком руху; 

2. доступність – можливість достави вантажів 
у будь-яке місце (за принципом «від дверей-до две-
рей»); 

3. енергоефективність – можливість переорі-
єнтації на інші види палива або використання авто-
мобілей на альтернативних видах палива; 

4. мультимодальність – активна участь авто-
мобільного транспорту у мультимодальних переве-
зеннях у якості додаткового. 

у 2014-2015 рр. відбувається незначний спад в 
обсягах вантажообігу автомобільного транспорту, 
але, незважаючи на це, автомобільний транспорт є 
тим видом транспорту, діяльність якого характери-
зують стійкими показники вантажообігу протягом 
останніх десяти років (табл. 1).  

Таблиця 1 
Вантажообіг за видами транспорту, млн.ткм (за даними [11-12]) 

Вид транспорту 
роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Транспорт 399,6 353,6 334,7 344,2 364,2 

залізничний1 224,4 210,2 195,1 187,6 191,9 

морський 3,2 4,1 3,9 2,5 2,9 

річковий 1,4 1,3 1,6 1,5 1,4 

автомобільний – усього1 58,7 56 53,3 58,0 62,3 

 у т.ч. автопідприємства 20,5 20,7 20,2 21,8 23,8 

авіаційний1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

трубопровідний 111,6 81,8 80,7 94,4 105,4 
 

У 2016 р. вантажообіг автомобільного транспорту вийшов на рівень 2013 р. і утримує стійку тенденції до 
зростання. Порівняно із 2015 р. темпи зростання вантажообігу у 2017 р. склали 166,88%. 

Розраховані автором індекси перевезення вантажів у регіонах свідчать про зростання обсягів переве-
зення вантажів протягом останніх п’яти років у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кірово-
градській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій областях (табл. 2). 

Таблиця 2 
 Індекси перевезення вантажів (розраховано автором на основі даних [11-12]) 

Регіон 
Індекси перевезення вантажів (у відсотках до 2009 р) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Автономна республіка Крим 86,7 -* -*   

Вінницька 129,2 127,6 116,7 112,5 96,33 

Волинська 107,2 104,1 109,3 128,9 117,92 

Дніпропетровська 121,7 117,1 97,2 92,0 94,61 

Донецька 127,6 51,6 58,5 90,1 154,03 

Житомирська 125,8 130,5 144,3 110,5 76,58 

Закарпатська 78,5 73,6 75,2 76,0 101,10 

Запорізька 102,0 91,3 82,8 84,3 101,75 

Івано-Франківська 96,9 111,5 149,0 163,5 109,79 

Київська 92,3 91,3 100,5 119,3 118,72 

Кіровоградська 125,3 167,4 160,4 142,1 88,58 

Луганська 116,2 108,9 110,5 65,2 58,97 

Львівська 119,6 116,8 115,1 120,1 104,37 

Миколаївська 88,6 88,2 88,6 104,5 117,95 

Одеська 85,3 78,9 83,5 85,0 101,80 

Полтавська 157,0 152,2 114,9 137,4 119,58 

Рівненська 77,9 70,9 72,7 86,0 118,40 

Сумська 86,4 92,4 87,9 87,9 100,00 

Тернопільська 121,9 135,2 107,8 114,8 106,52 

Харківська 102,1 100,7 97,9 102,8 104,95 

Херсонська 91,7 85,7 82,0 83,5 101,83 

Хмельницька 110,0 123,3 131,4 141,4 107,61 

Черкаська 93,1 124,7 96,5 123,2 127,60 

Чернівецька 57,0 59,3 54,7 61,6 112,77 

Чернігівська 105,8 97,5 85,8 99,2 115,53 

м. Київ 92,7 97,9 96,4 124,0 128,65 

м. Севастополь 79,5 -* -*   
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* усі дані за 2014 - 2017 рр. представлено без урахування АРКрим і частини територій Донецької та Луга-
нської областей. 
 

Активний розвиток процесів децентралізації 

зумовлює реформування регіональних ринків ван-

тажних автотранспортних перевезень (РРВАТП) із 

залученням органів місцевого самоврядування і 

регіональної влади, яке повинне базуватися на си-

стемі певних принципів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Загальні принципи реформування регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень (узагаль-

нено автором) 

№ Принцип Зміст принципу 

1 

Єдність теорії і прак-

тики функціонування 

ринків 

Будь-яке рішення щодо реформування не повинне протирічити принци-

пам і методам регулювання ринків і вирішувати принаймні одну з пос-

тавлених практичних задач 

2 Системність  Аналіз та дослідження РРАТП як системи 

3 
Наукова обґрунтова-

ність управління 

Врахування законів і закономірностей функціонування ринків в системі 

регулювання ними, застосування наукових підходів та економіко-мате-

матичних методів, що сприяють підвищенню продуктивності функціо-

нування ринкових механізмів 

4 

Розподіл об’єктів уп-

равління за їх вагомі-

стю та важливістю 

Визначення значимості, рангу об’єктів та чинників за їх ефективністю, 

продуктивністю, вагомістю. 

5 Багатоваріантність  
Розробка альтернативних напрямків та варіантів реформування та роз-

витку ринків 

6 
Альтернативність рі-

шень 

Альтернативні напрямки та варіанти реформування відображають сума-

рні результати: реалістичність та тривалість втілення, якість реалізації, 

співвідношення наявних ресурсів отриманому результату, ступінь ри-

зику тощо 

7 

Підтримання та розви-

ток конкурентних від-

носин 

Виявлення сильних та слабких сторін, на основі яких формується ефек-

тивна конкурентна стратегія розвитку та загроз і можливостей ринку, 

що дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку 

8 Ринкова орієнтація 
Розвиток конкретного автоперевізника визначає середовище його діяль-

ності, а саме розвиток та співвідношення попиту та пропозиції на ринку 

9 
Цільова спрямова-

ність 

Відповідність напрямків і підходів реформування РРАТП цілям і завдан-

ням регіональної політики та стратегії розвитку певного регіону 

10 Комплексність 

Врахування всіх складових потенціалу підвищення конкурентоспромо-

жності АТП, які відповідають всім функціональним сферам діяльності 

підприємства 

11 Гнучкість 

Стратегічна пристосовність ринку до мінливих умов зовнішнього сере-

довища (наприклад, в разі кардинальної зміни його параметрів, появи 

нових можливостей чи загроз для діяльності підприємства) 

12 Етапність 

Процес розробки, реалізації та контролю результативності реформу-

вання РРАТП бути впорядкований та врегульований процедурно та в 

часі 

 

Особливості поведінки і формування переваг 

споживачів послуг з перевезення вантажів авто-

мобільним транспортом визначають ряд критеріїв 

(рис. 1). 

Поведінка споживача на РРВАТП визначає 

його переваги та дії при виборі виробника транс-

портних послуг, а критерії, що її визначають, харак-

теризують вибір. Важливими критеріями є на-

явність альтернатив у виборі транспорту для пере-

везення. Якщо частина регіонів не має 

можливостей активно застосовувати повітряний і 

автомобільний транспорт, то навіть при здійснені 

складних мультимодальних перевезень сфера їх ін-

тересів буде полягати на ринку автотранспортних 

або послуг залізничного транспорту.  

Значне зростання тарифів на залізничні пере-

везення, здійснення політики у сфері залізничного 

транспорту, яка спрямовано на поступове їх підви-

щення, значно змістило інтереси споживачів транс-

портних послуг із вантажних перевезень на ринки 

автомобільних перевезень.  
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Рисунок 1 – Особливості формування переваг та поведінки споживачів на РРВАТП (узагальнено і до-

опрацьовано авторів за [13, С 168; 14, С. 44; 15]) 

 

Висновки. 
Отже, РРВАТП має ряд важливих особливо-

стей, які визначають його сутність: 

1. це невід’ємна частина національного ринку 

транспортних послуг; 

2. це складова регіонального транспортного і 

автотранспортного комплексів; 

3. це ринок з найбільш розвиненою системою 

конкурентних відносин серед усіх транспортних 

ринків; 

4. це ринок із значною розгалуженою систе-

мою споживачів і автоперевізників; 

5. це ринок на якому діє значна кількість до-

поміжних суб’ектів, які надають супутні послуги; 

6. це територіальний ринок, який має чітке гео-

графічне розашування. 

Підхід, який використано у статті, дозволяє 

визначити регіональний ринок вантажних авто-

транспортних перевезень як невід’ємну підсистему 

регіонального транспортного комплексу, яка спря-

мована на формування та розвиток економічних вза-

ємовідносин між суб’єктами різних типів, форм 

власності та господарювання (власник вантажу – ав-

топеревізник) на основі дії об’єктивних економічних 

законів у регіональному та міжрегіональному еко-

номічному просторі щодо організації та купівлі-про-

дажу автотранспортних послуг.  

Висновки та пропозиції. Забезпечення ефек-

тивного функціонування РРВАТП в умовах актив-

ної інтеграції України до ЄС, запровадження 

новітніх умов господарювання передбачає визна-

чення ряду актуальних питань їх подальшого ре-

формування. По-перше, необхідно чітко визначити 

теоретичні засади реформування РРВАТП, зокрема 

окреслити поняття його поняття як економічної ка-

тегорії, враховуючи особливості здійснення різних 

видів автоперевезень. Необхідною умовою резуль-

тативного реформування РРВАТП є створення та-

кої організаційної структури регіонального ринку, 

яка враховує інтереси усіх його учасників і сприяє 

побудові їх ефективної взаємодії. Подальшими кро-

ками у розвитку РРВАТП і завданнями, які потре-

бують подальшого дослідження є обґрунтування 

системи заходів, щодо реформування РРАТП із 

врахуванням особливостей різних видів автопере-

везень, зокрема вантажних, удосконалення мето-

дичних основ до оцінки ефективності їх роботи, 

визначення теоретичних засад і практичних реко-

Критерії, що визначають особливості по-

ведінки і формування переваг споживачів на 

РРВАТП 

Критерії, що визначають попит 

споживача послуг перевезення ван-

тажів 

 

Критерії, що визначають по-

ведінку споживача послуг перевезення 

вантажів 

- вид вантажів та обсяг перевезень; 

- розміри території, що обслугову-

ється;  

- номенклатура товарів, що перево-

зяться; 

- надійність доставки вантажів; 

- регулярність вантажопотоків;  

- термін доставки;  

- рівень тарифів;  

- наявність технологічного прос-

тою(пересадки) в циклі доставки;  

- імідж автоперевізників; 

- рівень соціальної відповідальності 

автоперевізника; 

- юридичний стан відправника чи 

одержувача (підприємство чи при-

ватна особа) 

- швидкість доставки вантажів; 

- технології доставки вантажів; 

- якість та мобільність перевезень; 

- цінова політика; 

- номенклатура послуг, що надаються підп-

риємством; 

- географія обслуговування; 

- наявність спеціалізованого рухомого 

складу; 

- своєчасність відправки та доставки ванта-

жів; 

- наявність альтернативних автомобільному 

видів транспорту; 

- номенклатура вантажів та їх фізичні особ-

ливості; 

- маршрут доставки вантажів. 
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мендацій з підвищення рівня конкурентоспромож-

ності автотранспортних підприємств на регіональ-

них ринках вантажних автотранспортних переве-

зень. 
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ANOTACE 

Cílem tohoto článku je přehled a analýza stávajících a perspektivních systémů automatického vedení vlaků 

metra s důrazem na jejich ekonomické ukazatele. Vývoj teorie a metodiky zdokonalování dopravního průmyslu (a 

jeho nejdůležitější složky - městské elektrické dopravy, ke které také patří i metro), a zejména ekonomiky dopravy, 

identifikovaly seznam úkolů, které je třeba dále dodatečně zkoumat a řešit: zlepšování kvality služeb pro cestující, 

zajišťování jejich bezpečnosti a pohodlí, dodržování jízdních řádů vlaků metra, úspora investičních nákladů na 

opravy vozového parku a železničních zařízení díky zvyšování jejich životnosti, úspora elektrické energie, jíž 

v metru lze dosáhnout především optimalizací provozu vlaků na traťových úsecích (mezi jednotlivými stanicemi). 

Již dávno dozrála potřeba náhrady stávajících vlakových systémů vedení vlaků strojvedoucími (posádkami 

lokomotiv) systémem automatického vedení vlaků, jejichž hlavní výhody spočívají v kombinaci hned několika 

důležitých funkcí: bezpečnost, dodržování jízdních řádů, úspory elektrické energie, prodloužení životnosti 

vozového parku (železničních dvoukolí) a železničních kolejí. 

ABSTRACT 

The aim of the article is to review and analyze the existing and future systems of automatic train operation 

systems for metropolitan with emphasis on their economic performances. Development of the theory and 

methodology of improving the functioning of the transport industry (and its most important component — urban 

electric transport, including metro systems) transport economics, in particular, have defined the list of tasks to be 

studied and solved: to enhance the quality of services rendered to passengers, to ensure their safety and comfort, 

to ensure the compliance with the metro train schedules, to save capital costs for repairs of the rolling stock and 

track facilities by increasing their service life, to save electricity that, in the metro systems, is achieved primarily 

by optimizing the movement of trains along sections between stations (segments of the rail-track between the 

stations). 

It is long past time to do replace in the metro systems the existing systems of train operation by train drivers 

system with (locomotive crews) with the system of automatic operation, main advantage of which is the 

combination in it of several important functions: safety assurance, compliance with the train schedule, electricity 

saving, extension of service life of the rolling stock (wheel sets) and track facilities. 

Klíčová slova: systém automatického řízení vlaků metra, úspora elektrické energie, jízdní řád, bezpečnost 

provozu. 

Keywords: automatic train operation system for metropolitan, energy saving, schedule, train safety. 

 

Stanovení problému. Naléhavost výzkumu 

problému fungování a rozvoje dopravních systémů 

velkoměst je podmíněna značným počtem faktorů, 

jejichž klíčovým prvkem je poskytování dopravních 

služeb obyvatelstvu, neustálé zvyšování jejich kvality, 

bezpečnosti a pohodlí osobní dopravy. Metra mezi nimi 

zaujímají samostatné postavení. 

Jak je známo, linky metra se skládají z řady 

traťových úseků mezi jednotlivými stanicemi. Provoz 

vlaků je organizován podle jízdního řádu se zastávkami 

na každé stanici pro nástup a výstup cestujících. 

Název „metro“ (nebo pozemní dráha) je 

akceptován ve většině zemí světa, v nichž je tento druh 

městské osobní dopravy provozován. Jakékoliv metro 

je inženýrsky odděleno od všech ostatních druhů 

dopravy a pohybu chodců. V tom spočívá jeho hlavní 

specifika a hlavní rozdíl od ostatních druhů městské 

osobní dopravy. Kromě toho se metro vyznačuje 

vysokou rychlostí provozu vlakových souprav a 

značným množstvím cestujících. Metro je čistě 

městský druh dopravy. Stavba a provoz metra vyžaduje 

značné investice, takže z ekonomického hlediska je 

jeho umístění oprávněné pouze ve velkých městech, 

v nichž je patřičný pohyb cestujících. 

Převážná většina provozovaných meter je druhem 

železnice. V některých zemích světa je metro vnímáno 

jako podzemní druh dopravy. A to i přesto, že jeho 

linky často vycházejí na povrch nebo procházejí 

nadjezdy. To znamená, že ve své poloze mohou být 

linky pozemní nebo i nad zemí. Linky metra obvykle 

probíhají podél hlavních směrů pohybu cestujících 

městem, což z nich automaticky vytváří rámec pro síť 

městské osobní dopravy. Jiné typy městské dopravy 

nejčastěji slouží pro dopravu cestujících k stanicím 

metra, koordinují s metrem své jízdní řády a snaží se 

koncipovat své trasy tak, aby neduplikovaly trasy 

metra. 

Analýza posledních výzkumů a publikací. 
Problémům fungování a rozvoje dopravních podniků 

jsou věnovány práci výzkumných pracovníků O. I. 

Nikiforukové [1], V. A. Grabelnikova [2], M. M. 

Moroza [3], N. V. Smentinové [4], I. O. Bašinské a V. 

J. Filippova [5] a dalších. Autoři zkoumali zejména 

teoretické a praktické aspekty zvyšování bezpečnosti a 

kvality služeb pro cestující v metru. Kvalitu řízení 

podniků metra zkoumali především O. V. Pozňakovová 

[6], S. A. Otečko [7], S. V. Očeretenko [8], I. G. 

Mirenský a A. M. Sosipatrov [9], M. S. Anastasov a A. 

S. Kočerygin [10] a další. 

Otázkám vývoje a zavádění automatizovaných 

systémů řízení dopravy za účelem zvýšení její 

ekonomické efektivity, šetrnosti k životnímu prostředí, 

bezpečnosti a pohodlí cestujících jsou věnovány studie 

S. Abeda, který navrhl analýzu evropských zkušeností 

s racionalizací systémů řízení dopravy s pro zajištění 

hospodárnosti a přesného dodržování přepravních 

plánů [11]. P. Booth prozkoumal podmínky zajištění 

bezpečnosti cestujících při zavádění automatizovaných 

systémů řízení dopravy, autor definoval podmínky 

automatické ochrany při realizaci dopravních procesů 

[12]. V pracích M. Fagginiho byly prozkoumány 

ekonomické aspekty zajišťování dopravy s 

přihlédnutím k otázce rozvoje metod racionalizace 

fixních a variabilních výrobních nákladů [13]. I. 

Žukovický zvažoval dopravní problém vývoje modelů 

automatizace informačních systémů řízení dopravy 
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[14]. Řadou autorů - V. I. Noskovem, V. D. 

Dmitrienkem, N. I. Zapolovským, S. J. Leonovem byly 

analyzovány a simulovány optimalizační procesy 

automatizovaných systémů řízení s cílem zvýšit jejich 

bezpečnost a zajistit ekonomickou účinnost [15]. V. V. 

Skalozub, V. N. Osovik se zabýval otázkami vývoje 

inteligentních systémů pro optimalizaci různých 

parametrů dopravních toků [16]. 

Část analyzovaného problému, která nebyla 

dosud vyřešena. I když musíme uznat, že výsledky 

prací zmíněných vědců mají vysoký teoretický význam 

a nepochybnou praktickou hodnotu, je třeba 

poznamenat, že problémy zvyšování efektivity podniků 

metra stále přetrvávají a vyžadují další studium a 

zdokonalování. Druhou stranou problému je rychlý 

rozvoj informačních technologií, což má za následek 

aktualizaci otázek modernizace a programového 

zabezpečení automatizovaných řídicích systémů pro 

dopravu. Kromě toho zůstávají nevyřešeny otázky 

zvyšování efektivity organizační a ekonomické složky 

automatizace dopravy ve světových metrech. 

Cíl tohoto článku. Hlavním tématem tohoto 

článku je studie systému automatického vedení vlaků 

metra se zaměřením na jeho ekonomické ukazatele. 

Vývojem teorie a metodologie zlepšování práce v 

dopravním odvětví je předurčován seznam úkolů, které 

je třeba prozkoumat a vyřešit: 

- analýza trendů ve vývoji dopravy s ohledem na 

její integraci do jednotného (celoevropského) 

dopravního komplexu, 

- analýza nejtypičtějších trendů, které určují 

současný stav podniků metra, 

- analýza stávajících a perspektivních systémů 

automatického vedení vlaků s výběrem 

nejracionálnějšího simulačního modelu za účelem 

dosažení maximálního ekonomického účinku z jeho 

zavádění, zejména na Ukrajině, 

- analýza zvláštností regulační podpory práce 

metra, 

- posouzení možných ekonomických a sociálních 

důsledků zavedení systému automatického vedení 

vlaků. 

V souvislosti s výše uvedeným je cílem článku 

analyzovat stav a perspektivy rozvoje metra ve světě 

zlepšování jejich ekonomické efektivity, úspory zdrojů 

(zejména elektřiny), zvýšení životnosti vozového parku 

a kolejových tratí, zlepšení pohodlí a bezpečnosti při 

osobní dopravě cestujících s orientací na stávající 

vyspělé evropské (světové) modely. 

Další práce autorů budou věnovány řešení dalších 

uvedených aktuálních úkolů. 

Výklad hlavního výzkumného materiálu. 
Systém "bezpilotní jízdy", vyvinutý na základě 

provozování výtahů, umožňuje pracovat vůbec bez 

posádky vlaku a automaticky zajišťuje jeho jízdu, 

zastavení, nábor / snižování rychlosti, otevírání / 

zavírání dveří a nouzové operace [15]. 

Automatické vedení – systém částečného nebo 

úplného automatického řízení vlaku bez přímého stálé 

účasti strojvedoucího. Systém automatického řízení 

vlaku (CBTC) se používá pro lokomotivy a motorové 

vlaky. Pro vlaky metra je založen na přesném určení 

pevných vzdálenosti mezi stanicemi a je technicky 

zabezpečován pomocí speciálních složitých 

technických zařízení pro světelnou reflexi / pohlcení, 

která jsou vybavena komplexem softwaru. Zařízení 

CBTC jsou instalována v kabinách strojvedoucích na 

hlavních vozech motorových vlaků. Kromě řešení 

problémů s plynulým brzděním a rozjížděním vlaků ze 

stanic řeší funkce automatického řízení rovněž úlohy 

optimalizace rychlosti a intervalového řízení provozu 

na úsecích tratě, což vede ke snížení spotřeby elektřiny 

a zvýšení průjezdní kapacity linek metra. Jako 

bezpečnostní systém uskutečňuje kontrolu chování 

strojvedoucího a je schopen zastavit jeho jakákoliv 

možná chybná počínání, která by mohla mít vážné 

následky. 

Řídicí systém automatického vedení vlaků je 

softwarový a hardwarový komplex navržený tak, aby 

zabezpečoval automatizované řízení elektrických vlaků 

a současně prováděl výpočet optimálních algoritmů 

spotřeby elektřiny při brzdění a náboru rychlosti na 

stanicích, což mimo jiné umožňuje přesné dodržování 

jízdních řádů s dodržováním optimální intenzity 

provozu vlaků. 

Existuje celá řada klasifikací CBTC: 1) podle 

umístění jsou rozděleny do autonomních a 

centralizovaných, 2) v závislosti na typech vlaků: 

systémy pro metro, příměstské elektrické vlaky a 

zvláštní systémy pro osobní a nákladní vlaky, 3) podle 

typu softwaru: stacionární, které jsou vloženy do 

paměti CBTC, a ty, které provádějí programování v 

reálném čase během pohybu vlaků (a jejich podskupina 

- ty, ve kterých se optimální parametry vypočítávaly 

cyklicky), 4) podle umístění řídicích jednotek, a to na 

palubní desce a podlaze (ty se prakticky už nevyskytují, 

protože komplikovaly provoz a opravu horního profilu 

kolejové dráhy), 5) podle strojového provedení, na ty, 

co se zakládají na specializovaných zařízeních, a na ty, 

co jsou postavená na mikroprocesorech, 6) podle 

stupně automatizace (vybavenosti vnitřní 

automatikou): na plně automatická a částečně 

automatická. 

Systémy automatického vedení vlaků metra 

umožňují dodržovat s vysokou přesností jízdní řády, 

protože časová odchylka při příjezdu na stanici by 

neměla překročit ± 2,5 sekundy. Kromě toho se 

požaduje, aby byly CBTC pro metro bezpodmínečně 

vybaveny automatickými (automatizovanými) přístroji 

pro přesné brzdění, což je podmíněno velkým počtem 

zastávek, malou vzdáleností mezi stanicemi a nutností 

zastavit přesně vlak u nástupiště, které má omezenou 

délky. Systém automatického řízení vlaků prakticky 

vylučuje vliv lidského faktoru a je považován za 

mnohem bezpečnější z hlediska bezpečnosti 

cestujících. 

Ve světě jsou systémy automatického vedení 

vlaků metra docela běžné. Postupně, ale jistě, nahrazují 

strojvedoucí v kabinách vlaků. V současné době 

existuje celá řada systémů, které zcela ovládají provoz 

vozového parku bez přítomnosti strojvedoucích. 

První linka metra, která začala jezdit bez 

strojvedoucího, zahájila provoz v Londýně v roce 1967, 

ačkoli strojvedoucí byl tehdy přítomen v kabině. Od té 

doby byly vyvinuty a zavedeny systémy pro provoz 

vlaků bez strojvedoucího v kabině nebo s 
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doprovodným personálem, který je umístěn uprostřed 

vlaku. První plně automatizovaná linka na světě bez 

odborníka, umístěného uprostřed vlaku, byla spuštěna 

v Japonsku, první v Evropě ve Francii v metru v Lille. 

Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP) 

v souladu se IEC 62290-1 (standardy Mezinárodní 

elektrotechnické komise IEC), která „hledá a 

přezkoumává základní koncepce, definice, zásady a 

základní funkce systémů řízení a kontroly městské 

dopravy (UGTMS)“ [17]. zavedla klasifikaci systémů 

řízení vlaků v závislosti na stupni jejich automatizace. 

Autoři tohoto článku na základě této klasifikace 

sestavili tabulku (Tabulka 1), ve které seřadili systémy 

uvedené v prezentovaném materiálu v sestupném 

pořadí podle stupně jejich automatizace. 

 

Tabulka 1 

Seznam automatizovaných systémů metra podle stupně jejich automatizace 

Č. Stupeň automatizace Popis Příklady aplikací  

1 
Stupeň 

automatizace 4 

(Goa4) * 

V tomto systému jsou vlaky schopné 

provozu automaticky kdykoli, včetně 

zavírání dveří, detekce překážek a 

nouzových situací. Palubní personál může 

být poskytován pro jiné účely, například 

pro obsluhu cestujících, ale není vyžadován 

pro bezpečný provoz systému 

Metro v Barceloně, 9. trasa; 

Kodaňské metro;  

Airtrain JFK; 

 

2 

Stupeň 

automatizace 3 

(Goa3) 

 

V tomto systému jezdí vlaky automaticky 

ze stanice do stanici, ale zaměstnanec je 

vždy přítomen ve vlaku a odpovídá za 

zpracování informací v případě nouze. Vlak 

nemůže bezpečně fungovat bez 

zaměstnance přítomného na palubě 

Docklands Light Railway – 

Východní Londýn, Velká 

Británie 

3 

Stupeň 

automatizace 2 

(Goa2) 

 

V tomto systému jezdí vlaky automaticky 

ze stanice do stanici, ale strojvedoucí je v 

kabině, je zodpovědný za zavírání dveří, 

detekci překážek na cestě vlaku a za 

odstranění případných nouzových situací. 

Stejně jako v případě systému Goa3 

nemůže vlak Goa2 pracovat bezpečně, aniž 

by byl přítomen zaměstnanec na palubě 

Trasa Victoria Line, 

Londýnské metro 

*Grade-of-Automation 

 

Uvedeme zde seznam standardních a 

nejpoužívanějších systémů automatizace metra, které 

jsou v té či jiné míře zprovozněny v metrech světa a 

prokázaly svou účinnost: Alstom, Ansaldo STS, 

AnsaldoBreda Driverless Metro, Bombardier, SelTrac, 

Siemens, VAL. 

Automatizační vlakové systémy Goa4 území 

amerického kontinentu (včetně Severní a Jižní 

Ameriky) jsou zprovozněny ve 4 zemích na 22 

systémech metra. Nejdelší síť bez strojvedoucích na 

americkém kontinentu (a druhá nejdelší na světě) se 

nachází v Kanadě (Metro VancouverSkyTrain), její 

délka činí 79,6 km (49,5 mil), zprovozněna byla 11. 

prosince 1985. První latinskoamerická trasa metra bez 

strojvedoucího se nachází v Sao Paulu v Brazílii.  

Goa4 v Asii úspěšně pracuje ve 12 státech na 31 

systémech metra. Právě na tomto kontinentu v 

Singapuru je jedna z největších na světě plně 

automatizovaných dopravních sítí hromadné rychlé 

přepravy o délce 82 km (51 mil). Do roku 2024 je v 

plánech otevření dalších 43 km (27 mil) plně 

automatizovaných tras metra 4. třídy. V Kataru (Střední 

východ) je nejmladší na světě plně automatizovaný 

systém vedení vlaků, byl zprovozněn v roce 2019. 

V šestém největším japonském městě Kobe, s počtem 

obyvatel více než 1,5 milionu, je nejstarší (první) trasa 

vybavená zařízením Goa4 na světě. 

Goa4 v Evropě je provozován v 8 zemích na 17 

systémech metra. V Itálii v Turíně je první plně 

automatizované metro, otevřené před zahájením 

zimních olympijských her v roce 2006. 

Goa3 není ve světě tak rozšířený. Tento 

automatizační systém funguje v 7 zemích světa ve 12 

systémech metra. 

Pokud jde o systémy se stupněm automatizace 

Goa2, jsou zprovozněny na africkém kontinentu v 

Alžírsku na Alžírském metru (otevřeno 1. listopadu 

2011). V Americe – v 6 zemích ve 12 systémech metra. 

V Asii – v 9 zemích ve 35 systémech metra. V Evropě 

– v 11 zemích na 16 systémech metra, dva z nich působí 

v Rusku – v Kazaňském metru a v Petrohradě (tyto 

systémy se nazývají KSD „Dviženije“). 

Očekává se, že v letech 2019–2030 budou ještě ve 

23 zemích zprovozněny automatizované systémy 

metra. A letos mají být systémy zprovozněny v 

Argentině, Chile, Tchaj-wanu, Číně a Singapuru a také 

v Austrálii na metru Sydney. 

Na světě již existují systémy, které byly zrušeny – 

ve Velké Británii (Londýn) a Německu (Berlín). 

Hlavní výhodou systémů automatického vedení 

vlaků metra je kombinace v nich hned několika 

důležitých funkcí: od zajištění bezpečnosti, dodržování 

jízdních řádů, úspor energie až po „měkké“ 

provozování vozového parku a kolejového 

hospodářství. 

Zastavíme se podrobněji na každé z těchto výhod. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Docklands_Light_Railway
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1. Úspory elektrické energie. Ztráty elektřiny v 

energetickém systému elektrické dopravy dnes činí 25 

% spotřeby [18, s. 26]. Důvodem je především nízká 

úroveň technického stavu vozového parku, přístrojů a 

zařízení, používaných při poskytování služeb osobní 

dopravy cestujícím. Úspora nákladů na elektřinu pouze 

1 % by například ušetřila Ukrajině asi 15 milionů kWh 

ročně, což je letošních cenách dělá asi 100 milionů 

UAH (nebo 4 miliony dolarů). Mimochodem, ukazatele 

spotřeby elektrické energie jsou ve vyspělých zemích 

10 až 12 krát nižší než na Ukrajině. 

V metru je velké množství spotřebitelů elektřiny – 

elektrické vlaky, stanice, tunely, pozemní úseky, 

průmyslové a administrativní budovy, elektrické 

vozovny, eskalátory, poplašná zařízení, nucené větrání 

a další. Všude jsou povinni provádět energeticky 

úsporná opatření. Dnes je například v Charkovském 

metru (Ukrajina) již zaveden automatický systém řízení 

a evidence elektrické energie určený k automatickému 

měření, sběru, zpracování, skladování, zobrazování a 

dokumentaci informací o spotřebě elektřiny na všech 

úsecích metra. Pro úsporu elektrické energie se 

zavádějí moderní energeticky úsporné technologie, 

používají se kompaktní energeticky úsporné zářivky a 

elektronická spouštěcí zařízení. Průměrná roční 

spotřeba elektřiny v podniku je více než 90 milionů 

kWh, průměrná denní - asi 250 tisíc kWh. 

V zájmu snížení nákladů na elektřinu optimalizuje 

Kievské metro (Ukrajina) jízdní řády mimo špičku, 

provádí celodenní automatizované měření elektřiny, 

používá energeticky úsporná osvětlovací zařízení, 

reguluje provoz topných systémů v závislosti na 

povětrnostních podmínkách a provádí řadu dalších 

opatření. Ekonomický dopad provádění výše 

uvedených opatření v roce 2017 měl činit 10,7 milionu 

UAH v nákladech na elektřinu za stejné období přes 

600 milionů UAH. 

Autoři však poukazují na to, že základních úspor 

energie lze dosáhnout pouze snížením spotřeby 

elektřiny za jízdy optimalizací režimů vedení vlaků a 

současným snížením neproduktivní spotřeby. A to je 

jeden z cílů vytváření a zavádění automatických 

systémů vedení vlaků na tratích metra. Snížení spotřeby 

elektřiny, dosažené optimalizací dynamiky zrychlování 

a zpomalování na příslušných úsecích tratě a 

kontrolované elektronikou, neovlivní bezpečnost 

dopravy. 

A dále, sazby na městskou elektrickou dopravu 

podléhají státní regulaci (což platí pro většinu zemí) a 

jejich tvorba se provádí na základě báze nákladů na 

dopravu, v níž lví podíl tvoří náklady na spotřebovanou 

elektřinu. Proto co nejrychleji trvalé zavedení 

automatického systému vedení vlaků považujeme za 

velice aktuální v souvislosti s úsporou energie v metru. 

2. Dodržování vlakových jízdních řádů 

vypočtených na základě norem pro organizaci a 

bezpečnost provozu vlaků je nejdůležitějším 

ukazatelem činnosti metra (pracovní řád a pravidla 

technického provozu jsou nejdůležitějšími dokumenty 

pro každé metro na světě). Provoz vlaků podle jízdního 

řádu je zajištěn přesnou organizací a vykonáním 

technologických postupů při práci stanic, elektrických 

dep, trakčních napájecích stanic, center technické 

údržby, dispečerských úseků a dalších úseků metra. 

Jízdní řád elektrických vlaků musí zajišťovat 

přepravu potřebného množství cestujících, 

zabezpečovat bezpečný provoz vlaků, přispívat k co 

nejefektivnějšímu využití propustnosti a kapacity linky 

(traťových úseků a stanic), racionálnímu vagonového 

parku a hospodárné spotřebě elektrické energie při 

trakčním napájení vlaků, dodržování stanovené doby 

nepřetržité práce strojvedoucích elektrických vlaků 

(posádky lokomotiv) s ohledem na časový 

harmonogram provozu vlakových souprav. 

Dnes v metrech, které nejsou vybaveny 

automatizovanými systémy vedení vlaků, sami 

strojvedoucí dbají o dodržování jízdních řádů. Pomáhal 

jim jednotný systém měření času v metru. Na koncích 

nástupišť stanic jsou instalovány elektronické 

intervalové hodiny, které umožňují strojvedoucím 

dodržovat jízdní řád s dostatečnou přesností. 

Při zavádění sytému automatického vedení vlaků 

je jízdní řád sestaven tak, že umístěné ve vlaku zařízení 

po obdržení informací o rychlosti a poloze každého 

vlaku zvýší v případě potřeby trakci vlaku, čímž se 

vzdálenost mezi vlaky se stane minimálně přípustnou, 

a sice rovnou délce brzdné dráhy, což výrazně zvyšuje 

průchodnou schopnost linek metra a provoz vlaků se 

„zahustí“, což má příznivý dopad na zisky metra, 

protože se zvýší množství dopravených cestujících. 

Na základě požadavků na dodržení jízdních řádů a 

intervalů mezi vlaky (s přijatelnými odchylkami) 

nastaví CBTC propočítanou dobu jízdy vlaku s 

optimální trajektorii po trase, která je před ním. 

Trajektorie pohybu zahrnuje úsek jízdy v režimu 

trakce, úsek jízdy v režimu volnoběhu, úsek brzdění 

spojený s úsekem cíleného brzdění. Přičemž postup při 

výběru režimů řízení vlaku, na nichž je trajektorie 

závislá, je určen kritériem optimalizace a určení 

minimální doby se zakládá na úvahách o 

proveditelnosti. Trajektorie vlaku musí být taková, aby 

rychlost jízdy byla co možná nejmenší. 

Tedy zadání automatického řízení vlaku při 

zadaném čase jízdy traťovým úsekem (jinými slovy, 

dodržování jízdního řádu) spočívá v určování souřadnic 

dráhy, které zajišťují pohyb vlaku s optimální 

trajektorii pro daný čas jízdy, což kromě optimalizace 

jízdních řádů také přispívá k plnění bezpečnostních 

kritérií. a úsporám energie. Postup pro stanovení 

aktuálního umístění vlaku je dalším důležitým a 

odpovědným prvkem procesu automatického vedení 

vlaku. 

3. Bezpečnost. Úplný název systému, který 

popisujeme, zní takto: komplexní systém pro 

bezpečnost a automatizované řízení vlaků metra. Jak je 

vidět, i v samotném názvu je prvním místě slovo 

„bezpečnost“. Systém je určen především ke kontrole 

strojvedoucího, je schopen zastavit jeho případná 

chybná počínání, která mohou mít vážné následky – 

poškození základních výrobních prostředků, vytváření 

nouzových situací, které ohrožují zdraví a život 

cestujících. Systém automatického řízení vlaku 

prakticky eliminuje lidský faktor a je považován za 

mnohem bezpečnější pro cestující. To znamená, že se 

potvrzuje skutečnost, že s použitím technických 

prostředků, a zejména prostředků automatizace, se vliv 
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lidského faktoru na bezpečnost dopravy a bezpečnost 

osobní dopravy snižuje. 

Dalším aspektem bezpečnosti dopravy je zavedení 

regulace množství najetých kilometrů. Nyní palubní a 

kolejové zařízení CBTC monitoruje stav kolejových 

vozidel, dráhu pohybu vlaku, funkčnost systému 

napájení elektrickou energií, technický stav a potřebu 

plánované nebo nouzové opravy. 

Přestože v každém elektrickém depu kteréhokoli 

metra pro rychlé odstranění nestandardních situací 

existují nouzové vyprošťovací jednotky, vybavené 

speciálním zařízením a zařízením pro zvedání vozu 

nebo jeho částí, vyprošťování vykolejených vagonů, 

přepravu vozů s poškozeným pojezdovým ústrojím a 

jiným zařízením pro odstranění havarijních a 

nouzových situací, čas je někdy nejdůležitějším 

faktorem. Je to právě faktor času, který je 

minimalizován systémem řízení vlaků. Ústřední řídicí 

dispečink bude okamžitě informován o nestandardní 

nebo nouzové situaci v díky umístěnému ve vlaku 

zařízení. 

V železnicích a tunelech metra se podrobuje 

pravidelné úplné kontrole stav opotřebení kolejnic a 

výhybek, vůle mezi kolejemi a trakčními kolejnicemi, 

celistvost kontaktních železničních skříní, spolehlivost 

pražců, provádí se kontrola svarových spojů, 

technického stavu ostění a obkladů tunelů, stavebních 

rozměrů a rozměrů zařízení a železniční trať je 

pravidelně kontrolována zařízením pro měření dráhy. 

To vše jsou důležité a pečlivé práce zaměřené na 

zajištění bezpečnosti osobní dopravy metrem. Nyní 

bude zaměstnancům traťových a tunelových služeb 

pomáhat automatizovaný systém vybavený speciálním 

softwarem, jenž bude do ústředního kontrolního 

stanoviště předávat informace o technickém stavu 

konstrukcí v reálném čase. 

Takže v důsledku použití systému automatického 

vedení vlaků se zvyšuje bezpečnost díky 

automatickému řízení vysokorychlostního provozu (s 

ohledem na dopravní signály semaforů, rychlostních 

omezení atd.), snížení únavy strojvedoucích, vyloučení 

vlivu lidského faktoru v nestandardních situacích, 

neustálé automatické kontrole stavu funkčních 

jednotek zařízení a konstrukcí metra. 

4. Zvyšování životnosti kolejových vozidel 

(dvojice kol) a železnic. Technický stav každé dvojice 

kol a každé kolejnice a výhybky musí odpovídat 

pravidlům pro technický provoz metra (jsou v každé 

zemi a v každém metru). Tato pravidla stanoví 

požadavky na technický stav, údržbu a opravy zařízení 

metra, provozní řád metra, postup při údržbě 

nejdůležitějších konstrukcí, zařízení a kolejových 

vozidel, systém organizace provozu vlaků a použití 

signalizace. Podle pravidel musí být všechny prvky 

metra (betonové lože nebo vrstva zeminy, horní 

konstrukce) a kusové konstrukce musí z hlediska 

pevnosti, trvanlivosti a technického stavu udržovány 

takovým způsobem, aby byl zajištěn bezpečný a hladký 

provoz vlaků s nejvyššími rychlostmi, určenými pro 

každý úsek trasy. Za tímto účelem existují v každém 

metru speciální opravářské útvary, které detekují 

závady a provádějí opravy a preventivní práce. 

Systém automatického vedení vlaku má 

zabezpečit snížení opotřebení kolejnic a pohyblivých 

částí kolejových vozidel, a to především díky vyloučení 

kritických režimů trakce a brzdění. 

5. Další funkce systému. Další důležitou funkcí 

systému automatického vedení vlaku je kontrola 

minimalizace času a přesnosti cíleného brzdění. Se 

zadanou přesností cíleného brzdění ± 1 metr pomocí 

tohoto systému může být dosaženo ± 0,1 metru díky 

dvěma značkám korekce ujeté vzdálenosti, umístěným 

100 metrů a 15 metrů před zastavovací čarou prvního 

vozu (ZPV). 

Další funkcí je plně automatické otevírání dveří. 

Pomáhá prodlužovat čas výstupu a nástupu cestujících. 

Příkazem k otevření dveří je lokalizace vlaku v 

konečném bodě cíleného brzdění nebo ZPV. Příkaz k 

otevírání dveří je v CBTC napojen na funkcí 

informování cestujících prostřednictvím reproduktoru 

o názvu stanice. 

Otázka volby automatizovaného systému vedení 

vlaků metra je obvykle multifaktoriální a vícevrstvá, 

protože zahrnuje řešení celé řady úkolů: rozjíždění, 

zastavení, zrychlení, analýzy informací, zpracování 

signálů, dodržování časových a dálkových intervalů, 

řízení, prevence a odstranění nouzových situací, 

předvídání a dalších. 

Pro vyřešení této otázky je nutné vybudovat model 

automatizovaného vedení vlaků metra s určením 

vzájemné závislosti řady faktorů. Nechť X je parametr 

vstupní informace, pak Y je výstupní parametr 

systému, který reaguje na změnu X. Pro předvídání 

použitelnosti každého konkrétního modelu 

automatizovaného řízení provozu v metru definujeme 

X jako známé a kontrolovatelné parametry řízeného 

objektu a Y jako kód, který určuje aktuální stav 

parametrů řízeného objektu (X) a zabezpečuje 

příslušnou systémovou odezvu (úpravy řízení) 

v souladu se vstupními parametry. Parametry X mohou 

zahrnovat časové meze, vzdálenosti a další. Obecně lze 

tedy model automatizovaného řízení provozu v metru 

vyjádřit takto: 

 

{(Xk, Yk), k=1…N},    (1) 

kde k=1, 2, …, N – počet vybraných položek. 

Následující vzorec navrhujeme pro výpočet 

integrálního ukazatele, podle kterého lze posoudit 

životaschopnost modelu automatizovaného řízení 

provozu metra: 
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(2) 

kde n je dimenze vstupního signálu, m je dimenze 

výstupního signálu, N je počet vybraných položek. 

Ekonomickou efektivitu zavedení 

automatizovaného systému řízení lze vypočítat 

analýzou nákladů na zavedení takového systému, 

úsporou nákladů na provoz po zavedení a analýzou 

aktuálních provozních nákladů na provoz metra. 

Závěry. Můžeme tedy na závěr shrnout, že 

hlavními výhodami systémů automatického vedení 

vlaků je současné spojení v nich několika důležitých 

funkcí: zlepšení kvality poskytování služeb cestujícím, 

zajištění jejich bezpečnosti a pohodlí, dodržování a 

maximální zintenzívnění jízdních řádů, čímž se 
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okamžitě zvýší ziskovost podniků, úspora elektřiny 

díky optimalizaci pohybu vlaků na traťových úsecích, 

úspory investičních nákladů na opravy vozového parku 

a železnic díky zvýšení jejich životnosti, což okamžitě 

zajišťuje citelný ekonomický efekt. 

Kromě ekonomického efektu je třeba též 

upomenout zvýšení úrovně pohodlí osobní dopravy, 

zlepšení bezpečnosti dopravy a možnost zdokonalení 

systému dalších finančních a ekonomických ukazatelů, 

jako opotřebení a amortizačních odpisů zařízení, vlaků, 

železnic a tunelů, automatizace propočtu toku 

cestujících a další výhodu, které dohromady přispějí 

k dodatečnému zvýšení ekonomické efektivity. 
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АННОТАЦИЯ 

Малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую ско-

рость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации эко-

номики, формирование и насыщение рынка потребительских товаров в условиях ограниченности финан-

совых ресурсов. Малый бизнес обеспечивает необходимое равновесие на потребительском рынке и вносит 

существенный вклад в формирование конкурентной среды. В рыночной экономике Российской Федерации 

именно малый бизнес наиболее подвержен риску несостоятельности (банкротства). 

ABSTRACT 

Small enterprises that do not require large start-up investments and guarantee a high rate of turnover of re-

sources are able to quickly and economically solve the problems of economic restructuring, the formation and 

saturation of the consumer goods market in conditions of limited financial resources. Small business provides the 

necessary balance in the consumer market and makes a significant contribution to the formation of a competitive 

environment. In the market economy of the Russian Federation, it is small business that is most exposed to the 

risk of insolvency (bankruptcy). 

Ключевые слова: Налоги, налогообложение, малый и средний бизнес, упрощенная система налого-

обложения, оптимизация налогообложения. 
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Малое предпринимательство является важным 

составным элементом рыночной экономической 

системы, малый бизнес придает экономике долж-

ную гибкость, мобилизует финансовые и производ-

ственные ресурсы населения, несет мощный анти-

монопольный потенциал, обеспечивает освоение 

новых перспективных производств, то будет акту-

альна выбранная тема 

Хозяйствующие субъекты, которые относятся 

к малому и среднему бизнесу – это внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие ор-

ганизации (кроме государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий), а также индивиду-

альные предприниматели и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства [18]. 

В Российском законодательстве до 2008 года 

наблюдался пробел в части правового регулирова-

ния малого и среднего бизнеса. Федеральный закон 

от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерацию» быстро устарел, т.к. принимался 

он на заре развития предпринимательства в стране. 

Хотя в этот закон и вносились изменения, однако 

он практически не действовал, государственная 

поддержка малому предпринимательству по боль-

шей части была декларативной. 

Категория субъекта малого или среднего пред-

принимательства определяется в соответствии с 

наибольшим по значению условием. Например, 

если по средней численности работников организа-

ция соответствует среднему предприятию, а по раз-
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меру выручки – малому, категория будет установ-

лена по численности работников. 

Категория субъекта малого и среднего пред-

принимательства изменяется только в случае, если 

предельные значения выше или ниже предельных 

значений средней численности работников и вы-

ручки от реализации, указанных в табл. 1, в течение 

двух календарных лет, следующих один за другим 

[19]. 

Таблица 1 

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса 

Критерии 
Юридические лица (предприятия) 

средние малые микро 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муници-

пальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), фондов в уставном капи-

тале (паевом фонде)  Не должна превышать 25 % 

Доля участия принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год 

От 10 до 250 

человек  

включительно 

От 16 до 100 

человек  

включительно 

До 15 человек 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость 
1000 млн. руб 400 млн.руб. 60 млн. руб. 

 

Вновь созданные организации или вновь заре-

гистрированные индивидуальные предпринима-

тели могут быть отнесены к субъектам малого или 

среднего предпринимательства в году начала дея-

тельности на основании показателей, рассчитанных 

со дня государственной регистрации. 

Сравним общий режим налогообложения с 

упрощенной системой налогообложения: 

Таблица 2 

Сравнительный анализ порядка уплаты налогов общего режима и упрощенной системы налогообложе-

ния организациями малого бизнеса 

Налог Налоговая база 
Режим налогообложения 

общий упрощенный 

Налог на прибыль доходы + - 

Налог на имущество 
Остаточная стоимость имущества 

на конец периода 
+ - 

НДС 
Добавленная стоимость 

Налоговые агенты 

+ 

+ 

- 

+ 

Транспортный налог 
Количество автотранспортных 

средств 
+ + 

Единый налог, уплачиваемый при 

упрощенной системе налогообложе-

ния 

Доходы (6%) или доходы, умень-

шенные на величину расходов 

(15%) 

- + 

Страховые взносы Фонд оплаты труда + + 

Налог на доходы физических лиц Фонд оплаты труда + + 

Организации и индивидуальные предпринима-

тели, изъявившие желание перейти на упрощенную 

систему налогообложения со следующего кален-

дарного года, уведомляют об этом налоговый орган 

по месту нахождения организации или месту жи-

тельства индивидуального предпринимателя не 

позднее 31 декабря календарного года, предшеству-

ющего календарному году, начиная с которого они 

переходят на упрощенную систему налогообложе-

ния. 

В уведомлении указывается выбранный объ-

ект налогообложения. Организации указывают в 

уведомлении также остаточную стоимость основ-

ных средств и размер доходов по состоянию на 1 

октября года, предшествующего календарному 

году, начиная с которого они переходят на упро-

щенную систему налогообложения.  

В уведомлении о переходе на упрощенный ре-

жим налогообложения организации нужно указать, 

какой объект налогообложения выбран: «доходы» 

или «доходы минус расходы» [26]. 

Если после подачи уведомления организация 

решит поменять объект налогообложения, она 

должна уведомить об этом налоговую инспекцию. 
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Предложенными мероприятиями по совершен-

ствованию учетной политики являются: 

1. Разработать должностные инструкции на 

всех работников в бухгалтерии и лиц, связанных с 

оформлением первичной документации. 

2. Разработать порядок расчетов с подотчет-

ными лицами 

3. Разработать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета; 

4. Разработать график документооборота. 

Разработка должностных инструкций является 

необходимым условием эффективного контроля 

организационной структуры.  

Под ней подразумевается строгая регламента-

ция своей деятельности, определение прав, обязан-

ностей и ответственности специалистов, квалифи-

кационные требования, взаимоотношений с отде-

лами и персоналом организаций. Создание 

должностных инструкций должно способствовать 

повышению уровня ответственности каждого ра-

ботника. Наличие таких документов, с которыми 

работники должны быть ознакомлены под роспись, 

будет являться основанием для привлечения работ-

ников к ответственности за нарушение или несо-

блюдение своих должностных обязанностей. 

Содержание должностных инструкций при-

звано не только повысить уровень ответственности 

работников, но и раскрыть существенность роли 

бухгалтеров в организации учета и управлении ор-

ганизаций в целом. Пункты в должностную ин-

струкцию, помимо стандартных требований, прав и 

обязанностей, могут содержать следующие: 

— порядок права подписи взаимозаменяемых 

материально-ответственных лиц (на время отпуска, 

больничного и т.п.) 

— работник, оформляющий в течение рабо-

чего дня первичную документацию в обязательном 

порядке должен сдать созданные или обработанные 

им документы в бухгалтерию не позднее первой по-

ловины следующего дня. 

— работник, оформляющий первичные доку-

менты обязан знать и быть в курсе последних тре-

бований предъявляемых к первичной документа-

ции. 

— возложить обязанности проверки правиль-

ности и соответствия всем требованиям предъявля-

емых к первичной документации на лицо уполно-

моченное для получения того или иного товара по 

доверенности от организации [7]. 

Организация внутреннего контроля очень 

важна и должна достигаться за счет предупрежде-

ния нарушений, своевременного внесения измене-

ний в налоговые расчеты, применения налоговых 

льгот, оптимальной учетной политики, значитель-

ного сокращения штрафных налоговых санкций. 

Своевременно обеспечивать достоверной информа-

цией руководство, чтобы весь комплекс мероприя-

тий способствовал в дальнейшем принятию руко-

водством правильных управленческих решений для 

повышения эффективности экономики организа-

ции. 

Предприятиям необходимо постоянно прово-

дить мониторинг изменений действующего законо-

дательства в области бухгалтерского учета и нало-

гообложения. Это позволит бухгалтерии предприя-

тия на основе информации об изменениях в 

законодательстве при необходимости оперативно 

вносить изменения в имеющиеся формы налоговой 

отчетности, учетную политику и другие норматив-

ные акты по бухгалтерскому учету и налогообложе-

нию. 
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АНОТАЦІЯ 
У даній науковій статті дано оцінку процесу реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом у її безпековому вимірі. Охарактеризовано ключові положення Угоди, що 

стосуються питань безпеки і оборони європейських держав та України. З’ясовано роль російського 

чинника в імплементації Угоди, а також перспективи її подальшої реалізації. Зроблено висновки про те, 

що російська агресія проти України змусила держави ЄС переглянути свою безпекову політику, що 

вплинуло на хід реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

ABSTRACT 
This scientific article assesses the process of implementation of the Association Agreement between Ukraine 

and the European Union in its security dimension. The key provisions of the Аgreement concerning the security 

and defense of the European states and Ukraine are described. The role of the Russian factor in the implementation 

of the Аgreement, as well as the prospects for its further realization, are clarified. It is concluded that Russian 

aggression against Ukraine has forced EU countries to review their security policy, which has affected the course 

of the Association Agreement between Ukraine and the EU. 
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Незважаючи на анексію Криму та військову аг-

ресію Російської Федерації проти України Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським Со-

юзом (УА) була підписана у два етапи: політичну 

частину було підписано 21 березня 2014 р., а еконо-

мічну частину – цього ж року 27 червня [10]. У 

складних політичних умовах, пов’язаних зі зміною 

вищого керівництва України, підписання УА мало 

надзвичайне політичне та міжнародне значення. З 

одного боку воно на певний час поклало край спе-

куляціям окремих політичних сил щодо зовнішньо-

політичних пріоритетів держави, а також підтвер-

дило намір інтеграції України до складу європейсь-

кого співтовариства. З іншого боку Угода про 

асоціацію стала фактичною перешкодою на шляху 

намірів РФ сформувати на пострадянському прос-

торі нове наддержавне російськоцентричне утво-

рення, до якого Україна мала б входити в обов’яз-

ковому порядку. Підписання УА започаткувало ос-

таточний вихід України та низки держав регіону, 

зокрема Молдови та Грузії, з-під зони російського 

впливу. Незважаючи на те, що ратифікація Угоди 

                                                           
5 11 липня 2017 року Рада Європейського Союзу від 

імені ЄС ухвалила рішення про укладення Угоди про 

асоціацію. Це був заключний етап процесу ратифікації, 

про асоціацію України з Європейським Союзом ві-

дбулась синхронно 16 вересня 2014 р. Верховною 

Радою та Європейським парламентом, її повно-

цінна імплементація розпочалась лише після того, 

як її ратифікували усі держави-учасниці ЄС. Остан-

німи повністю завершили ратифікацію УА та пере-

дали ратифікаційну грамоту до Брюсселя Нідерла-

нди [12] у червні 2017 р., відкривши таким чином 

дорогу до набуття її чинності в повному обсязі5. 

Процес підписання УА в низці європейських дер-

жав супроводжувався численними політичними 

дискусіями та суперечками. Зокрема в уже зазначе-

них Нідерландах обговорення доцільності підпи-

сання такого документу розглядалося крізь призму 

катастрофи на Донбасі малайзійського боїнга рейсу 

МН-17 у липні 2014 р. Вкотре поставало питання 

політичної і економічної необхідності підписання 

домовленостей з державою, що перебуває в стані 

неоголошеної війни із Росією. У цьому контексті 

європейців турбували передусім питання забезпе-

чення безпеки самої Європи. 

Безпекові аспекти імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС вже ставали 

який дозволив розпочати повну імплементацію Угоди з 

1 вересня 2017 року. 
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об’єктом дослідження вітчизняних дослідників. 

Сам же ж перебіг імплементації УА перебував під 

контролем та продовжує відстежуватись низкою 

моніторингових комісій ЄС. Попри це, лише окремі 

науковці аналізували процес імплементації УА з 

врахуванням військової загрози з боку РФ. Зважа-

ючи на те, що євроатлантична інтеграція України 

віднедавна була закріплена на конституційному рі-

вні [5], видається доцільним дослідити перебіг імп-

лементації Угоди про асоціацію у її безпековому 

вимірі. Саме тому дослідження безпекового аспе-

кту реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським в умовах російської агресії є метою 

даної статті. 

Не зважаючи на різного роду процесуальні та 

бюрократичні процедури з ратифікації УА, відсут-

ність в українському законодавстві до лютого 2019 

р. положення про євроатлантичну інтеграцію, а та-

кож позаблоковий статус України, для більшості 

українського політикуму та населення було цілком 

очевидним те, що Україні слід зміцнювати систему 

власної безпеки та оборони для того щоб протисто-

яти Росії. Зробити це видавалось можливим лише за 

економічного, політичного та військового спри-

яння з боку європейських держав. Адже саме за-

вдяки гуманітарній та військовій допомозі з боку 

європейських держав Україна суттєво збільшила 

військовий потенціал, покращила стан матеріа-

льно-технічного забезпечення військ, а українська 

дипломатія отримала надійну підтримку в світових 

організаціях. 

Агресія РФ щодо України фактично зруйну-

вала систему європейської колективної безпеки, 

яка існувала після Другої Світової війни. Міжнаро-

дні організації не змогли на належному рівні відпо-

вісти агресивній політиці Москви, а провідні країни 

світу, що гарантували безпеку Україні в обмін на її 

відмову від ядерної зброї в межах «Будапештського 

меморандуму» виявилися недієздатними. Щопра-

вда, в таких геополітичних умовах країни ЄС за-

йняли однозначну позицію із засудженням дій Ро-

сії. З боку Євросоюзу у цей час Україна відчула під-

тримку в питаннях врегулювання ситуації на 

Донбасі, а також збереження суверенітету і терито-

ріальної цілісності держави. Не зважаючи на неба-

жання окремих держав серед яких Чехія, Греція, 

Франція, Угорщина та Італія, йти на конфронтацію 

з Росією колективна європейська більшість засто-

сувала щодо РФ та її політичної верхівки економі-

чні та політичні санкції. 

Вітчизняні фахівці на початку ратифікації УА 

наполягали на необхідності створенні механізму 

координації політики євроінтеграції в цілому та ре-

алізації Угоди зокрема. Водночас, як засвідчило 

експертне опитування, основними внутрішніми 

проблемами та перешкодами перспектив євроінтег-

рації України була неефективність системи держа-

вного управління в Україні, відсутність достатньої 

кількості фахівців в сфері євроінтеграції серед дер-

жавних службовців і корупцію в їхніх рядах. Укра-

їнські експерти враховуючи чинник російської аг-

ресії, вважали більш важливим питання внутріш-

ньої підготовки до імплементації Угоди про 

асоціацію. При цьому вони вказували на загрозу по-

літичних маніпуляцій з боку Верховної Ради, а та-

кож протидію ратифікації УА в українському пар-

ламенті з боку проросійських груп народних депу-

татів [11]. Хоча Угода про асоціацію створювала 

передумови для подальшого вступу України до ЄС, 

вона не була і не є якоюсь особливою гарантією, а 

також не формувала перед Україною жодних дода-

ткових зобов’язань [13]. На початковому етапі імп-

лементації УА закономірним стало налагодження 

діалогу щодо реформ у сфері забезпечення принци-

пів демократії, верховенства права та дотримання 

прав людини, у тому числі щодо реформування су-

дової системи та правоохоронних органів. Можли-

вість залучення надійних дипломатичних та війсь-

кових каналів для подолання викликів загально-

прийнятим принципам міжнародного миру та 

безпеки дозволила фахівцям з ЄС проводити консу-

льтації українських дипломатів щодо налаго-

дження діалогу з Кремлем та вирішення проблем-

них питань українсько-російських відносин. 

Що стосується безпекової сторони Угоди про 

асоціацію, то слід зауважити, що внаслідок дій ре-

жиму В. Януковича до 2014 р. обороноздатність 

України перебувала на критично низькому рівні, а 

особовий склад органів сектору безпеки і оборони 

втратив здатність до виконання поставлених за-

вдань та відсічі збройній агресії [3]. Беручи до 

уваги цей факт, а також чинник російського війсь-

кового вторгнення, нова влада України була зму-

шена діяти рішуче. Підписання, ратифікація та по-

чаток імплементації Угоди про асоціацію з ЄС зна-

чно підсилили позиції прихильників євроінтеграції. 

Задля посилення безпеки держави, а також розумі-

ючи свою важливість в системі європейської без-

пеки, наша держава взяла на себе зобов’язання про-

водити розробку державних програм розвитку 

Збройних Сил, озброєння та військової техніки, ін-

ших документів оборонного планування з ураху-

ванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої 

політики [2]. Підтвердженням вагомих кроків у 

цьому напрямку стало ухвалення нової редакції Во-

єнної доктрини України та Стратегії національної 

безпеки, де агресивна політика РФ була зафіксо-

вана як основна загроза українській державності. 

Тодішній секретар Ради національної безпеки і обо-

рони України О. Турчинов назвав Стратегію націо-

нальної безпеки першим документом, що мав на 

меті формування комплексного захисту територіа-

льної цілісності України [8]. Цікаво, що надійну зо-

внішню гарантію державного суверенітету і тери-

торіальної цілісності країни пов’язували з членст-

вом України в НАТО. З цією метою передбачалось 

впровадження стандартів НАТО, досягнення суміс-

ності ЗСУ та спецслужб зі службами і засобами ві-

дповідних країн-членів НАТО, що у перспективі 

має забезпечити набуття членства України в Алья-

нсі [6]. Слід зауважити, що низка політичних сил 

України наполягало на тому, що загальмувати ро-

сійську агресію проти України зможе повноправне 

членство України в Європейському Союзі та НАТО 

[1], які мали б були бути надані нашій державі в 
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особливій формі з огляду на те, що підписанти Бу-

дапештського меморандуму не зуміли завадити 

анексії Криму та підриву Росією суверенітету Ук-

раїни.  

Беручи до уваги тривалий процес ратифікації 

УА європейськими державами, на початковому 

етапі реалізації окремих компонентів Угоди були 

малопомітними позитивні зрушення у сфері взає-

мин України з ЄС. Це було пов’язано з тим, що за-

яви та декларації українського політикуму не були 

підкріплені системними реформами. Однак в міру 

стабілізації внутрішньополітичної ситуації в дер-

жаві та налагодження діалогу нового політичного 

керівництва держави з ЄС відбулася певна стабілі-

зація та унормування цього процесу. Одним із кро-

ків у напрямку імплементації безпекових аспектів 

УА стало налагодження багатосторонніх консуль-

тацій на яких обговорювалася можливість участі 

українських військовослужбовців у спільних з вій-

ськовими силами держав-учасниць ЄС операціях із 

врегулювання криз військового характеру. Україна 

почала налагоджувати співпрацю з ЄС у сфері не-

розповсюдження зброї масового знищення, що 

було передбачено міжнародними конвенціями та 

договорами. Та й у самих європейських державах 

почали розуміти, що безпека Заходу не може бути 

досягнута шляхом умиротворення російського аг-

ресора і задоволення його протиправних примх за 

рахунок легітимних інтересів України. 

Положення УА передбачали налагодження 

двостороннього політичного діалогу з основних пи-

тань зовнішньої політики, а також пошук дотичних 

моментів у безпековій політиці України та ЄС. Ана-

лізу також були піддані наявні форми політичного 

діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки, обо-

рони і врегулювання криз [7]. У цьому напрямку 

було передбачено посилення консультацій і коор-

динацію через дипломатичні та військові канали з 

метою розв'язання міжнародних проблем. Ключо-

вим залишалось обговорення стратегії європейсь-

кої безпеки, імплементації домовленостей щодо 

можливої участі України в операціях з урегулю-

вання конфліктів, вивчення можливостей участі 

ЗСУ у створенні багатонаціональних тактичних бо-

йових груп, налагодження співпраці ЄС та України 

у військово-технічній сфері [9]. 

Беручи до уваги необхідність посилення рівня 

безпеки на регіональному рівні в рамках УА відбу-

валось поглиблення співпраці України та держав 

Євросоюзу, розташованих в Чорноморському та 

Дунайському регіоні. Україні вдалось забезпечити 

виконання усіх взятих на себе міжнародних зобов'-

язань, зокрема в рамках Договору про звичайні 

збройні сили в Європі, Договору про заходи зміц-

нення довіри і безпеки, Договору про заходи щодо 

зміцнення довіри і безпеки у військово-морській га-

лузі на Чорному морі та ін. Звичною практикою 

стало приєднання України до заяв та позицій ЄС з 

актуальних міжнародних подій, особливо якщо це 

стосувалося санкцій з боку ЄС щодо Росії. Чимала 

робота була проведена на рівні двостороннього 

співробітництва України та держав ЄС, які межу-

ють з нашою країною – Польщею, Словаччиною та 

Угорщиною. Актуальним з огляду на наявність на 

території України маріонеткових державних утво-

рень – «ДНР» та «ЛНР», українська влада перей-

мала європейський досвід протидії сепаратизму та 

екстремізму. Зокрема було розглянуто питання ада-

птації законодавства України до права держав ЄС. 

Слід зазначити, що Євросоюз відзначив успіхи 

України в імплементації УА. Зокрема, в грудні 2018 

р. Європарламент позитивно оцінив прогрес визна-

чених в Угоді про асоціацію Україна-ЄС реформ в 

умовах російської агресії. В тексті ухваленої резо-

люції зазначалося, що європейські парламентарі ві-

тають вжиті кроки з модернізації армії України, а 

також військово-морських сил на Чорному і Азов-

ському морях, як міцну гарантію стабільності і те-

риторіальної цілісності України [4]. 

Незважаючи на успіхи в реалізації УА, у взає-

минах України з Європейським Союзом у напрямку 

імплементації безпекових аспектів, які, на нашу ду-

мку, слід окреслити. Передусім, мова йде за спроби 

окремих держав ЄС піти на поступки Росії та 

пом’якшити режим уже введених санкцій проти ро-

сійської економіки та політичної еліти. У даному 

випадку намагання європейської бюрократії не на-

зивати речей своїми іменами дискредитує саму 

ідею інтеграції України до ЄС серед українського 

населення. Цілком закономірним в цьому випадку 

залишається вимога з боку України до європейсь-

кого співтовариства рішуче засуджувати прояви ро-

сійської агресії стосовно України. Що стосується 

ЄС, то на нашу думку, будь-які дипломатичні за-

ходи мали б бути суттєво підкріплені наданням Ук-

раїні цільової міжнародної військово-технічної до-

помоги, що стало б реальним стримувальним чин-

ником для РФ [2].  

Разом із наявністю проросійськи налаштова-

них європейських політиків, чимала частина відве-

рто проросійських політичних сил продовжують 

свою діяльність в Україні. Гострою залишалася 

проблема нерозуміння частиною українського полі-

тикуму важливості забезпечення національної без-

пеки та долучення України до комплексу системи 

європейської та регіональної безпеки. З цього похо-

дить і брак політичної волі до модернізації країни 

та реалізації необхідних реформ, а сам процес євро-

інтеграції став засобом, що дозволяв отримати по-

літичні дивіденди. 

Не слід забувати і про російський чинник, який 

в умовах «гібридної війни» активно використовує 

інформаційний важіль впливу як на Україну, так і 

на громадян європейських держав через добре на-

лагоджену мережу пропагандистських ресурсів. У 

російському та вітчизняному інформаційному про-

сторі, зокрема лояльних до РФ телеканалах, почали 

з’являтись повідомлення про так звану «втому від 

України» в державах ЄС (аналогічну «втомі від Ук-

раїни», що мала місце у 1990-х рр. ), як начебто 

була пов’язана із нездатністю влади України прове-

сти необхідні реформи, проводити ефективне прав-

ління та, зрештою, завершити конфлікт на Донбасі. 

Російська агресія проти України стала для єв-

ропейської безпеки масштабним випробуванням на 
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міцність. Міжнародні гарантії незалежності й суве-

ренітету України, її територіальної цілісності та не-

порушності кордонів, що існували до 2014 р. до-

вели свою примарність. Російська військова агресія 

спонукала Україну пройти «точку неповернення» 

до статусу сателіта Москви. Російський чинник сут-

тєво вплинув на процес імплементації УА. Влада 

України звернула свою увагу на безпекову сторону 

УА з огляду на їхню актуальність. З цією метою Ук-

раїною було прийнято низку концептуальних доку-

ментів, зміст та характер яких визначалися новими 

концептуальними підходами та засадами з враху-

ванням передового досвіду ЄС. Чітка і послідовна 

імплементація безпекових аспектів Угоди про асо-

ціацію між Україною та ЄС може сприяти віднов-

ленню миру в регіоні. Сама ж імплементація безпе-

кових аспектів УА зважаючи на російську агресію, 

повинна відбуватися на належному рівні поруч із 

«конвертацією» прихильності міжнародної спіль-

ноти до України в допомогу у військовій, економі-

чній, науково-технічній та інших сферах. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті велику увагу приділено елементам духовно-морального виховання які необхідні для фор-

мування професійної відповідальності студентів які навчаються на спеціальності «фізична культура і 

спорт». Розкриті поняття «моральне виховання», «духовне виховання», «моральні цінності», «самовихо-

вання», «професійна відповідальність». 

ABSTRACT 
In the article a big attention is paid to the elements necessary for the spiritual and moral education of students 

who study in the specialty «Physical Culture and Sports». The concepts of «moral education», «spiritual educa-

tion», «moral values», «self-education» are revealed, «рrofessional liability». 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

в українській освіті є великий пробіл у вихованні 

духовності і моральності майбутніх фахівців, зав-

дяки чому ми перебуваємо у стані глибокої ду-

ховно-моральної кризи. Особистість, яка вміє вста-

новлювати зв'язок з іншими людьми повинна 

усвідомлювати значущість і індивідуальність ін-

шого, має зрозуміти його автономність і суве-

ренність. Головною метою духовно-морального ви-

ховання є цілеспрямований, комплексний процес 

розвитку гармонійної особистості, в якої форму-
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ються такі якості як: духовність, гуманність, праце-

любність, чесність, правдивість, дисципліно-

ваність, почуття відповідальності, власної гідності, 

толерантності, поваги до людей і любові до своєї 

Батьківщини. 

Моральне виховання – це виховний вплив 

соціальних інститутів, а саме: інституту сім’ї, си-

стеми освіти, релігійних організацій, засобів масо-

вої інформації, трудових колективів, що мають на 

меті формування і розвиток моральних якостей, 

навичок поведінки, почуттів, норм і принципів мо-

ралі.  

Моральне виховання студентів – це виховна 

робота вищого навчального закладу направлена на 

розвиток у студентів стійких моральних якостей, 

правил поведінки, норм і принципів моралі. 

Професійну підготовку фахівців з фізичної 

культури і спорту здійснюють заклади вищої 

освіти. Тому перед їх підготовкою постають як суто 

спортивні, освітні так і виховні цілі й завдання. 

Йдеться про навчання студентів, їхнє виховання, 

соціалізацію та особистісний розвиток. Метою 

кожного з цих завдань у їх системній цілісності, у 

формуванні високої професійної і соціальної ком-

петентності майбутнього випускника як фахівця, 

спортсмена та особистості, розвитку почуття влас-

ної відповідальності, моральнісних принципів і пе-

реконань, активної громадянської позиції, естетич-

них смаків та ідеалів, гуманістичних життєвих 

цілей і цінностей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій да-

ють змогу зрозуміти значний внесок у теорію ду-

ховно-морального виховання студентів у закладах 

вищої освіти розглядають сучасні, вітчизняні вчені 

такі як: І.Бех, М.Боришевський, Г.Васянович, 

Я.Грицак, О.Дубасенюк, С.Гончаренко, М.Євтух, 

І.Зязюн, В.Лаппо, В.Лозова, О.Овчарова, І.Сіданіч, 

О.Сухомлинська, П.Бенескул О.Ярмоленко та інші; 

духовній складовій виховання особистості займа-

ються такі вчені і педагоги як: М.Боришевський, 

В.Петрович, І.Чарікова, О.Невмержицька та інші; 

питаннями відповідальності, моральної 

відповідальності та професійної відповідальності 

займаються науковці такі як: Т.Алексєєнко, О.По-

номарьов, О.Романовський, М.Чеботарьов, Н.Се-

реда, О.Блошенко, Г.Созикіної, І.Сопівник, 

О.Мойко, І.Гамули, Т.Римарєва, Л.Грень, І.Свєжен-

цева та інші; у Націанальному технічному універ-

ситеті «Харківський політехнічний інститут», на 

кафедрі фізичного виховання, спеціальність 

«фізична культура і спорт» вивчають і займаються 

питаннями виховної роботи студентів такі вчені і 

педагоги: Н.Борейко, О.Юшко, К.Блещунова, 

С.Глядя, Л.Азаренкова, А.Тіняков, І.Поляков та 

інші. 

Всі вищезазначені вчені, педагоги і викладачі, 

одноголосно стверджують про велику необхідність 

у духовно-моральному вихованні молоді, оскільки 

правильні елементи виховання формують духовні і 

моральні цінності необхідні для щасливого життя, 

а також для плекання майбутнього покоління. 

Мета статті – дослідити елементи духовно-

морального виховання необхідних для формування 

професійної відповідальності у студентів які навча-

ються на спеціальності «фізична культура і спорт». 

Виклад основного матеріалу. У сучасності, 

зростання вимог до фахівців з фізичної культури і 

спорту, веде до щільної і цілеспрямованої підго-

товки студентів цієї спеціальності.  

Необхідні елементи духовно-морального вихо-

вання студентів:  

1) Духовне (православне) виховання – це розви-

ток душі особистості, що ґрунтується на виконанні 

Заповідей Божих, знанні Законів Божих, молитвах 

до Всіх Сил Небесних. Православна віра передана 

нам Господом Богом через Святих Апостолів. Ду-

ховне православне виховання починається, ще в 

утробі матері і продовжується з першого дня народ-

ження і до вічності. У родині, батьки формують лю-

бов до Бога, до людей як створінь Божих, до рідної 

землі.  

Блаженніший Митрополит Київський і всієї 

України Онуфрій в одному із своїх звернень до при-

хожан, наголосив на правильну духовну любов 

батьків до своїх дітей «Правильна – духовна любов 

народжується від того, що людина живе по за-

повідям Живого Істинного Бога. Бог є Любов. І всі 

заповіді, які Бог дає нам, це заповіді любові, вони 

зберігають людину в полі любові. І та людина, яка 

живе цими заповідями, стає вмістилищем любові». 

Також Митрополит додав, що «Людина створена по 

образу і подобі Божій. Вона тоді отримує задово-

лення, коли виконує те, що Бог заповідав їй робити. 

Така любов принесе радість самим родичам і дітям, 

яких вони виховують, і ці діти будуть добрими, ко-

рисними і для суспільства, і для країни, і для самих 

себе» [1, с. 1]. 

Духовно-моральне (духовне – релігійне по-

няття, моральне – мирське) виховання є прямою 

стежкою до розвитку відповідальності студентів. 

Безумовний вплив викладача як носія духовно-мо-

ральних цінностей, повинен створювати сприят-

ливе підсоння на заняттях з учнями. 

В. Лаппо у своєму дослідженні виділила ос-

новні елементи національної культури, що сприя-

ють вихованню духовно-моральних цінностей. До 

них дослідниця віднесла такі: фольклорні твори; 

твори художньої літератури; твори образотворчого 

мистецтва; твори декоративно-ужиткового ми-

стецтва; звичаєва обрядовість родинного й кален-

дарного циклів [5, с. 145].  

2) Головним елементом становлення про-

фесійно відповідального майбутнього фахівця з 

фізичної культури і спорту – є моральне виховання, 

яке має бути направлене на формування та ро-

зуміння моральних цінностей студента, адже саме 

особистісні цінності визначають темперамент, ма-

нери, вчинки і так далі.  

Моральні цінності особистості – це система 

світосприйняття, що містить оцінку усьому існую-

чому з позицій добра і зла, свободи і відповідаль-

ності, розуміння щастя, справедливості і любові, 

що дозволяє встановити зв'язок вчинків людини з 

загальноприйнятою системою соціальних цінно-

стей. 
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Основні моральні цінності: духовність, любов, 

здоров’я, сім’я, дружба, гідність, повага, толерант-

ність, співчуття, милосердя, та інші. Головною умо-

вою морального виховання особистості є фор-

мування і розвиток моральних цінностей. 

3) Важливим елементом морального вихо-

вання особистості – є навчання, оскільки саме в цей 

період закладене підґрунтя використовується у по-

дальшому житті. У навчальному процесі форму-

ються не тільки теоретичні і практичні знання у 

сфері фізичної культури і спорту, а ще й позитивне 

ставлення до професії, розуміння у необхідності ви-

хованих, професійно відповідальних та компетент-

них фахівців  

4) Ще одним елементом морального виховання 

студенті є самовиховання. 

Самовиховання – це позитивний, цілеспрямо-

ваний процес саморозвитку і самовдосконаленню 

особистості, на протязі всього життя. Самовихо-

вання в інтелектуальній, духовній сфері – це само-

освіта. Самовиховання в морально-психологічній 

сфері полягає в самоконтролі за собою, за своїми 

недоліками характеру і так далі. Самовиховання у 

фізичній культурі і спорту полягає у відповідаль-

ному ставленні до особистої гігієни, в постійних 

тренуваннях, проведенні оздоровчих процедур, сте-

женні за своїм здоров'ям і зовнішністю, медичному 

обстеженні і виконанні лікарських порад та багато 

іншого. Самовиховання є найвищим етапом вихов-

ного процесу. 

5) наступний елемент морального виховання є 

фізична культура і спорт, які вимагають від спортс-

мена-студента великої особистісної і професійної 

відповідальності, дисциплінованості і працьови-

тості, а ці якості є моральними. Фізична культура 

направлена не лише на зміцнення здоров'я та розви-

ток фізичних, а й на формування і розвиток мораль-

них, вольових та інтелектуальних здібностей з ме-

тою гармонійно розвитої особистості. 

6) елементом морального виховання студентів 

є практика організаційна, педагогічна, тренерська, 

переддипломна. Залучення студентів до проектної 

діяльності, допомога і організація у проведенні 

спортивних змагань, суддівства, допомога і участь 

у святах університету і кафедри свят. Ці практичні 

дії допоможуть студентам набути і закріпити лідер-

ські якості, проявляти особистісну, моральні і про-

фесійну відповідальність. 

Всі вище зазначені елементи духовно-мораль-

ного виховання на спеціальності «фізична культура 

і спорт» формуються наступними засобами: 

 формування і розвиток духовності і моралі 

на гуманітарних засадах таких як: вступ до 

спеціальності, педагогіка, педагогіка вищої школи, 

педагогічна майстерність, професійна відповідаль-

ність та інші; 

 піднесення духовності української нації, 

екскурсії до Української Православної Церкви; по-

ходи і екскурсії до музеїв міста Харкова, кіноте-

атрів, театрів, виставок та інше;  

 зустрічі з видатними спортсменами і 

випускниками спеціальності «фізична культура і 

спорт»; 

 виховання і розвиток доброти, любові і по-

вазі до інших, милосердя, толерантності, чесності, 

працьовитості, людяності, духовності людини, яка 

усвідомлює свою відповідальність (особистісну, 

духовну, моральну, соціальну, професійну та інші) 

перед Богом, людьми і Батьківщиною. 

Отже, розглянута проблема приводить до вис-

новку, що роль фізичної культури і спорту набуває 

все більшого впливу на суспільство, і тим самим 

зростає вплив на підготовку професійно 

відповідального фахівця в цій сфері.  

Професійна відповідальність – це якість осо-

бистості яка дозволяє усвідомити суть та значення 

діяльності, розуміння і компетентне виконання 

своїх професійних обов’язків, готовність 

відповісти за результат своїх дій і прийнятих 

рішень [7, с. 58]. Одним із важливих елементів фор-

мування професійної відповідальності майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту виступають 

його духовно-моральні цінності, які в свою чергу 

перетворюються у чесність і порядність, у праг-

нення до належного особистісного розвитку. Саме 

багатий внутрішній духовний світ є передумовою 

відповідального ставлення до своєї професії. 

Висновки. Отже, духовно-моральне вихо-

вання студента спеціальності «фізична культура і 

спорт» є невід’ємною складовою компетентного, 

професійно відповідального фахівця. Розглянуті за-

соби які виховують духовно-моральну складову, 

що в свою чергу формують професійну 

відповідальність майбутніх фахівців: розвиток ду-

ховності і моралі на гуманітарних засадах; підне-

сення духовності української нації, екскурсії до 

Української Православної Церкви; походи і 

екскурсії до музеїв міста Харкова, кінотеатрів, те-

атрів, виставок та інше; зустрічі з видатними 

спортсменами і випускниками спеціальності 

«фізична культура і спорт»; виховання і розвиток 

доброти, любові і повазі до інших, милосердя, толе-

рантності, чесності, працьовитості, людяності, ду-

ховності людини, яка усвідомлює свою 

відповідальність перед Богом, людьми і Батьківщи-

ною. 

Перед викладачами відкриті можливості для 

виховання у студентів духовно-моральних якостей, 

рис, позицій, переконань, цінностей, відчуттів та ін-

ших позитивних чеснот. І не варто забувати про 

власний приклад викладача, він повинен мати ви-

сокі духовно-моральні цінності, бути професійно 

відповідальним, щирим і компетентним, любити 

свою справу і людей. 
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Постановка проблеми. Проблема профілак-

тики агресивної поведінки підлітків у науковому 

просторі актуалізується під час критичних періодів 

розвитку суспільства. Сьогодні вона визначається 

глибокими політичними та соціально-економіч-

ними змінами в Україні, девальвацією моральних 

норм, експлікацією агресивних, насильницьких 

способів взаємодії. Нагальність аналізу соціального 

середовища, в якому відбувається розвиток особис-

тості підлітка, зумовлена не тільки потребою в сис-

тематизації теоретичних основ і знань про профіла-

ктику агресивної поведінки підлітків, а й необхідні-

стю виявлення потенціалу та ресурсу соціальних 

інституцій й можливості їхнього впливу на недопу-

щення проявів агресивної поведінки підлітків шля-

хом створення на базі закладу загальної середньої 

освіти превентивного соціально-виховного прос-

тору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз наукової соціально-педагогічної літератури 

засвідчив, що проблему профілактики агресивної, 

жорстокої поведінки підлітків досліджували Ю. 

Андрєєва, І. Гайдамашко, Т. Журавель, В. Олійник, 

К. Сергєєва, І. Хозраткулова, Н. Щербак та інші. 

Науковцями розкрито проблему агресивної, жорс-

токої поведінки підлітків, визначено причини та 

фактори їх появи, представлені системи попере-

джувального впливу на особистість, однак визна-

чення ролі та потенціалу соціальних інститутів у 

процесі профілактичної соціально-педагогічної дія-

льності з підлітками потребує наукового обґрунту-

вання, що й виступає метою статті. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний під-

літок опинився у світі, тенденції соціалізації якого 

є складними та насиченими за своїм змістом. Ста-

новлення особистості відбувається під впливом те-

хнологічних перетворень, бурхливого потоку інфо-

рмаційних процесів, економічних та екологічних 

криз. Уразливість несформованої особистості під-

літка та негативний вплив соціального середовища 

стають причиною формування асоціальних по-

чуттів (безнадійність, роздратування, неусвідомле-

ність дій, егоїзму тощо) і негативних поведінкових 

розладів, серед яких – агресивна поведінка. Соціа-

лізація підлітка як процес формування поведінко-

вих норм та засвоєння цінностей відбувається у 
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процесі цілеспрямованого та стихійного впливу со-

ціальних інститутів [1, с. 19]. Саме тому, аналіз дос-

віду профілактичної діяльності соціальних інститу-

тів сприятиме визначенню їхніх можливостей та 

потенціалів у соціально-педагогічній профілактиці 

агресивної поведінки підлітків у сучасних умовах 

та дозволить виробити дієві механізми уникнення 

стихійності процесу соціалізації дитини й набуття 

нею негативних поведінкових тенденцій. 

Первинним та найважливішим соціальним ін-

ститутом становлення особистості виступає сім’я, 

яка формує основи морального, фізичного, інтелек-

туального розвитку дитини. Погоджуємося з Т. 

Кравченком, який у сімейному вихованні вбачає не 

тільки цілеспрямований вплив батьків на дитину, а 

й систему взаємовідносин, що формують у дитини 

ціннісні орієнтації, потреби, інтереси, звички і, як 

наслідок, тип поведінки [2, с. 120]. Сім’я як соціа-

льний інститут профілактики агресивної поведінки 

підлітків потребує постійного підвищення педаго-

гічної компетентності батьків, формування в них 

усвідомленості та необхідності духовного збага-

чення членів родини, утвердження і вироблення но-

вих сімейних цінностей, традицій, організацією спі-

льної дозвіллєвої діяльності.  

Визначений потенціал сімейного середовища 

як соціального інституту профілактики агресивної 

поведінки підлітків може ігноруватися або свідомо 

не використовуватися батьками через наявні про-

блеми та недоліки сімейного виховання. Так, Н. 

Стельнікова та Н. Падун у дослідженні сучасного 

стану виховання дітей у сім’ї [3, с. 49] вказують на 

те, що такі її структурні зміни, як збільшення одно-

дітних сімей, зростання кількості розлучень та не-

зареєстрованих сімей, виїзд батьків на заробітки за 

кордон стають причинами формування негативних 

тенденцій в поведінці дітей. Л. Омельченко причи-

ною емоційно-поведінкових відхилень у дитини ви-

значає високий рівень конфліктності в молодій 

сім’ї, саме тому пропонує такі умови щодо їх попе-

редження: «реалізація методики консультування 

молодих сімей, що забезпечує мотивацію вибору 

конструктивних стратегій подолання конфліктів; 

гуманізація взаємин у субсистемі подружньої пари; 

популяризація позитивного іміджу сучасної моло-

дої сім’ї; відкритість молодої сім’ї: усвідомлення 

необхідності звернення до соціальної служби (про-

фесійного медіатора) у разі неможливості самостій-

ного вирішення проблеми; інтеграція діяльності со-

ціальних інституцій соціалізації особистості з ме-

тою надання психолого-педагогічної допомоги 

молодим сім’ям» [4, с. 9]. Так, автор доходить ви-

сновку про необхідність інтеграції діяльності соці-

альних інститутів у роботі з сімейним середови-

щем, що відповідає принципу взаємозалежності в 

профілактичній діяльності. 

Особливої уваги в профілактиці агресивної по-

ведінки підлітків потребують діти із неповних сі-

мей. Як зазначає Н. Клімкіна, метою соціально-пе-

дагогічної профілактичної діяльності з такими 

дітьми є формування соціальної активності, яка яв-

ляє собою «систему морально-етичних знань про 

норми поведінки в суспільстві, соціальні цінності, 

переживання, вчинки, які характеризують став-

лення до суспільства, інших людей та самого себе» 

[5, с. 8]. Отже, доцільність та ефективність соціа-

льно-педагогічної профілактики через формування 

соціальної активності підлітків, особливо із непов-

них сімей, цілком виправдана, оскільки забезпечу-

ється становлення індивідуальності на основі роз-

витку соціально схвалюваних норм, рис та якостей, 

розвитку самосвідомості, особистісного вдоскона-

лення дитини. 

Аналіз наукових досліджень Л. Войтової з про-

блеми соціально-педагогічної профілактики наси-

льства над дітьми в сім’ї дозволив виділити два під-

ходи до характеристики причин його виникнення: 

соціологічний (стереотипи сімейних відносин, сва-

рки, проблеми, низьке матеріальне становище) та 

психологічний (психічні захворювання, розлади 

поведінки або характеру, алкоголь, наркотики, не-

гативний досвід). У зв’язку з цим, автор пропонує у 

роботі з такими сім’ями застосовувати трирівневу 

профілактичну діяльність [6, с. 83]. Заходами пер-

винної профілактики забезпечується формування 

усвідомлення небезпечності насильницької поведі-

нки в суспільстві, поваги до членів суспільства 

тощо. Вторинна профілактика передбачає надання 

спеціальних послуг сім’ям, які опинилися в склад-

них життєвих обставинах. Ті сім’ї, в яких її члени 

вже зазнали жорстокого поводження, отримують 

послуги в рамках третинної профілактики. 

Отже, визначальна роль сім’ї як першооснови 

соціалізації дитини, з одного боку, та наявні про-

блемні ситуації в сім’ї (структурні зміни в сім’ї, ни-

зький педагогічний потенціал батьків, конфлікт-

ність тощо), що можуть породжувати негативні по-

ведінкові розлади, з іншого, підтверджують 

необхідність включення та перетворення сім’ї як 

визначеного соціального інституту на активного 

суб’єкта соціально-педагогічної профілактики аг-

ресивної поведінки підлітків.  

Серед виховних організацій, на які покладено 

розвиток затребуваних суспільством якостей та ха-

рактеристик особистості, провідне місце належить 

закладам освіти. Саме тут відбувається соціально 

контрольована соціалізація, дитина вперше отри-

мує досвід системи суспільних відносин, вступа-

ючи до активної взаємодії з учителями та одноліт-

ками. Концепція розвитку освіти України на 2015-

2025 роки свідчить, що одним із провідних завдань 

освітніх установ є профілактика агресивної поведі-

нки дітей шкільного віку. Пріоритетним для дер-

жави стає виховання компетентної, соціально акти-

вної, творчої, ініціативної особистості, спроможної 

налагоджувати позитивну педагогічну взаємодію 

на засадах ненасильницького спілкування, взаємо-

розуміння, толерантності та взаємоповаги. 

Законом України «Про загальну середню 

освіту» [7] серед основних завдань середньої освіти 

визначено такі: формування особистості учня, роз-

виток його здібностей і обдарувань, наукового сві-

тогляду; виховання свідомого ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої 

соціальної цінності, формування гігієнічних нави-

чок та засад здорового способу життя, збереження і 
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зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, 

вихованців (стаття 5). Отже, шкільна освіта моде-

лює правила поведінки, протидіє антисоціальним її 

проявам. Перебуваючи у закладі освіти, підліток 

відчуває відносну незалежність від батьків та доро-

слих, тому необхідно в освітньому середовищі за-

безпечити сприйнятливі умови для соціального ста-

новлення особистості підлітка. Залучення до цієї 

справи інших виховних соціальних інституцій 

(сім’я, позашкільні заклади, організації, служби 

тощо) підсилить профілактичний ефект соціально-

педагогічної діяльності. 

Так, досліджуючи особливості соціально-педа-

гогічної роботи у закладах загальної середньої 

освіти, І. Веретенко визначає її як «діяльність із за-

безпечення потреб, прав дітей та їхніх сімей, ство-

рення сприятливих умов для формування їхньої 

безпечної поведінки, розвитку соціальної активно-

сті» [8, с. 57]. Перспективним напрямом дослі-

джень роботи соціального педагога у закладі освіти 

автор визначає зміцнення міжсекторальної та між-

відомчої взаємодії у забезпеченні повноцінного 

становлення та розвитку дитини (залучення 

ЦСССДМ, служб у справах дітей), медіаосвіта ді-

тей, гендерна освіта тощо. Упровадження соціа-

льно-педагогічної профілактичної роботи на базі 

закладу загальної середньої освіти являє собою 

«вид професійної діяльності соціального педагога, 

що спрямовано на надання підтримки й допомоги в 

соціалізації та адаптації дитини шляхом реалізації 

профілактичної, корекційної, реабілітаційної діяль-

ності з девіантом і його соціальним оточенням» [9, 

с. 43]. Отже, потенціал закладу загальної середньої 

освіти полягає у можливості об’єднання зусиль мі-

кросередовища підлітка з метою впровадження 

профілактичних програм попередження агресив-

них тенденцій у міжособистісних відносинах.  

У профілактичній роботі соціального педагога 

закладу загальної середньої освіти особливе місце 

належить організації професійної взаємодії. Така 

«цілеспрямована діяльність суб’єктів освітнього 

процесу має на меті досягнення соціального благо-

получчя кожної особистості» [10, с. 167]. Організа-

ція взаємозв’язків із соціальними інститутами у 

професійній роботі соціального педагога закладу 

загальної середньої освіти регламентує діяльність 

кожного з них, оптимізує та сприяє підвищенню 

ефективності роботи. Отже,профілактиці агресив-

ної поведінки підлітків в умовах закладу загальної 

середньої освіти повинна передувати організа-

ційно-педагогічна діяльність, що передбачає не 

тільки об’єднання зусиль усіх учасників освітнього 

процесу, але й залучення додаткових соціальних ін-

ституцій до спільної взаємодії. 

Заклад загальної середньої освіти, де в процесі 

формування освітніх умінь та навичок відбувається 

засвоєння цінностей суспільства, виступає потуж-

ним соціальним інститутом з профілактики агреси-

вної поведінки підлітків, потенціал якого можливо 

розкрити у взаємодії соціалізуючих впливів соціа-

льного середовища. Ефективність соціально-педа-

гогічної профілактичної роботи у закладі загальної 

середньої освіти набуватиме ефективності за умов 

інтеграції виховних впливів у досягненні визначе-

ної мети – профілактики агресивної поведінки під-

літків. Результативність такої взаємодії на базі за-

кладу освіти залежатиме від наступних умов: ціле-

спрямованої організації взаємодії соціальних 

інституцій – суб’єктів профілактики; налагодженої 

роботи психологічної служби закладу з попере-

дження негативних поведінкових розладів у школя-

рів; удосконалення форм та методів попередження 

агресивної поведінки підлітків; формування в шко-

лярів потреби в дотриманні норм та суспільних цін-

ностей; проведення наукових конференцій, семіна-

рів з проблем вирішення негативних поведінкових 

проявів; складання планів спільної діяльності соці-

альних інститутів і закладу загальної середньої 

освіти з профілактики агресивної поведінки підліт-

ків тощо. 

Цифрова революція, що почалась у другій по-

ловині XX століття, відкрила для людини необме-

жений доступ до інформації у соціальній мережі 

[11, с. 37]. Це сприяло перетворенню засобів масо-

вої інформації (мережі Інтернет) у потужний фак-

тор соціалізації, який сьогодні широко використо-

вується в освітньому процесі. Активним його спо-

живачем, а отже, об’єктом впливу, є сучасний 

підліток, цікавість до віртуального світу якого іноді 

перебільшує роль міжособистісного спілкування. 

Стихійність споживання, відсутність досвіду вио-

кремлення позитивного медіа контенту можуть 

стати причиною порушення процесу соціалізації 

підлітків та виникнення негативних поведінкових 

розладів. Вітчизняна дослідниця А. Тадаєва, окрім 

позитивного впливу медіа на процес соціалізації 

людини (перетворення із соціального об’єкта на 

суб’єкт, розширення знань), вказує й на негативні 

його наслідки. Використовуючи комп’ютерні ігри, 

соціальні мережі, «де людина може сховатися за чу-

жою фотографією та біографією…» [12, с. 333], 

діти та молодь стають найуразливішими спожива-

чами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Досліджуючи процес соціалізації підлітків під 

впливом засобів масової інформації, Я. Шугайло у 

науковий дискурс вводить поняття «інтернет-зале-

жності», яка являє собою «форму деструктивної по-

ведінки, що виражається у прагненні втекти від ре-

альності і штучно змінити свій психічний стан шля-

хом фіксації уваги на Інтернет-ресурсах» [13, с.19]. 

У роботі з недопущення виникнення визначеної 

проблеми важливим є проведення спеціальної соці-

ально-педагогічної діяльності не тільки з дітьми, 

але й батьками, вчителями. Знизити негативний 

вплив Інтернету можливо за умов удосконалення та 

наповнення змістовністю дозвілля дитини, розви-

тку її критичного мислення. Отже, профілактична 

роль сучасних медіа ресурсів у процесі соціалізації 

підлітка можлива за умов налагодження корисного 

споживання медіа ресурсів, контролю за проведен-

ням вільного часу у мережі Інтернет з боку батьків, 

учителів. 
У дослідженні О. Черних поведінка дітей в Ін-

тернеті визначається як соціально-педагогічна про-
блема, оскільки її некерованість призводить до про-
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блем із соціалізацією особистості, формування не-
гативних проявів в її поведінці та міжособистісній 
взаємодії. У зв’язку із цим, автор пропонує такі на-
прями супроводу формування безпечної поведінки: 
«ознайомлення з небезпеками, оволодіння моде-
лями поведінки в небезпечних ситуаціях та задля 
попередження таких, удосконалення моделей пове-
дінки з урахуванням власних особливостей і видів 
діяльності в Інтернеті, формування відповідного 
ставлення до проблем і здатності їх бачити, ураху-
вання емоційного стану, розвиток критичного мис-
лення та медіаграмотності, виховання поваги до 
прав і свобод людини» [14, с. 52]. Отже, форму-
вання базових компетенцій безпечної поведінки ді-
тей в Інтернеті, створення позитивного інформацій-
ного середовища сприятиме попередженню агреси-
вної поведінки підлітків через використання 
потенціалу визначеного соціального інституту. Ва-
жливо, щоб соціально-педагогічна діяльність реалі-
зувалась не тільки по відношенню і з залученням 
підлітка, але й у взаємодії з іншими учасниками: ба-
тьками, класними керівниками тощо.  

Зміна реального життя на віртуальне може 
призвести до появи комп’ютерної адикції, що хара-
ктеризується як «різновид девіації особистості, 
який визначається штучною зміною психологіч-
ного стану і ціннісних пріоритетів у результаті зо-
середження уваги на ігровій комп’ютерній діяльно-
сті, що заміщує реальне життя або сприяє уник-
ненню відповідальності, складних проблем, 
пошуку шляхів їх розв'язання, задовольняє потребу 
щодо вияву емоцій у змодельованих ігрових ситуа-
ціях і компенсує дефіцит соціальних контактів, со-
ціальних домагань та безпосереднього спілкування 
з ровесниками і в сімейному середовищі» [15, с. 6]. 
Визначена девіація заважає позитивній соціалізації 
дитини, спотворює уявлення про цінності та пріо-
ритети міжособистісного спілкування, формує аг-
ресивні прояви. Інформаційне забезпечення непов-
нолітніх щодо можливості використання гаджетів, 
надання знань про ризики та небезпеки у віртуаль-
ному середовищі, вплив на здоров’я, настрій, пове-
дінку, формування соціальної активності забезпе-
чать ефективність профілактики агресивної поведі-
нки підлітків. 

Отже, роль засобів масової інформації як соці-
ального інституту профілактики агресивної поведі-
нки підлітків визначається організованістю про-
цесу, який об’єднує зусилля різних суб’єктів (соці-
альних педагогів, батьків, фахівців) з метою 
забезпечення процесу оволодіння підлітками знан-
нями та навичками безпечної поведінки в мережі 
Інтернет [16, с. 2]. 

Важлива роль у соціальному вихованні та со-
ціально-педагогічній підтримці особистості нале-
жить позашкільній освіті. У сучасному суспільстві 
позашкільна освіта надає дітям і підліткам додат-
кову освіту, допомагає отримати навички за інтере-
сами, організовує змістове дозвілля. До її закладів 
належать: палаци, будинки, клуби й центри дитя-
чої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні 
школи, школи мистецтв, студії та інші установи. Ві-
дсутність належної уваги до організації вільного 
часу підлітка призводить до виникнення негатив-
них соціальних наслідків: відхилень в поведінці (аг-

ресивна поведінка, жорстокість, насильство), дитя-
чої злочинності, шкідливих звичок та інших про-
явів «змістовного» вільного часу. 

Соціально-педагогічна системи позашкільної 
освіти діє на підлітків як соціальний чинник: через 
залучення до оточуючого середовища, відносини, 
які складаються між учасниками, психологічний 
клімат в колективі [17, с. 121]. Програми, що реалі-
зуються у позанавчальних закладах, мають соціа-
льно-педагогічне спрямування, оскільки орієнто-
вані на розвиток особистості, формування в неї со-
ціальних якостей, комунікативних здібностей. 
Ефект сприяння в процесі соціалізації та соціаль-
ного становлення особистості підлітка дозволяє ви-
значити заклади культури та дозвілля як важливий 
соціальний інститут профілактики агресивної пове-
дінки підлітків. 

Варто відзначити, що визначення потенціалу 
дозвіллєвих закладів у вирішенні соціально-педаго-
гічних проблем все частіше стає предметом науко-
вих досліджень. Так, В. Олійник визначила ефекти-
вність анімаційної діяльності учнів у соціально-пе-
дагогічній профілактиці агресивної поведінки 
підлітків [18, с. 178]. Організація та забезпечення 
участі усіх суб’єктів соціального середовища ди-
тини в анімаційній діяльності (шкільна медіація, 
арт-терапія, гуртки, ігротерапія тощо) підвищує 
ефективність соціально-педагогічного попере-
дження негативних поведінкових проявів.  

Дієвим профілактичним методом соціально-
педагогічної роботи у позашкільних навчальних за-
кладає є розробка спеціальних програм і проектів 
роботи з підлітками у напрямі профілактики нега-
тивних соціальних явищ у дитячому середовищі. 
Підтвердження виховного впливу колективу одно-
літків («терапія середовищем») у процесі позашкі-
льної освіти висвітлено у роботах Т. Онушко, яка 
науково обґрунтувала ефективність створення бага-
торівневого простору з соціокультурною та психо-
лого-педагогічною складовою щодо поведінки та 
залучення підлітків до соціально-корисної діяльно-
сті [19]. 

Вважаємо за доцільне розкрити роль молодіж-
них та дитячих об’єднань у профілактиці агресив-
ної поведінки підлітків. Зважаючи на те, що в Ук-
раїні сьогодні існує невелика кількість молодіжних 
організацій просоціального спрямування, підроста-
юче покоління змушене самостійно заповнювати 
значну прогалину в освітній роботі держави, орга-
нізовуючи своє дозвілля на власний розсуд, що стає 
причиною виникнення асоціальних явищ у дитя-
чому середовищі. Саме тому, сьогодні є нагальною 
потреба в організації соціально-педагогічної діяль-
ності дитячих об’єднань, що характеризуються со-
ціалізуючими функціями, які ґрунтуються на ціка-
вому змісті, різноманітних формах і методах ро-
боти. Вищезазначене сприятиме формуванню у 
дітей підліткового віку особистісних якостей, що 
підвищать рівень їхньої соціалізованості та сприя-
тиме недопущенню агресивних форм взаємодії.  

Громадська самодіяльна організація, на думку 
Ю. Поліщука, являє собою «довільно утворену си-
стему соціальних зв’язків, норм та дій, які є проду-
ктом більш чи менш тривалого міжособистісного та 
всередині групового спілкування» [20]. Таким чи-
ном, спілкування з ровесниками у підлітковому віці 
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в межах молодіжного об’єднання виступає як сус-
пільно корисна діяльність, спрямована на забезпе-
чення інформацією, об’єднанні зусиль, емоційного 
контакту, взаємопідтримку серед її членів. Визна-
чена взаємодія просоціального характеру в підліт-
ковому середовищі стає основою для вироблення 
соціальних цінностей, почуття групової солідарно-
сті (почуття товариськості, дружби, любові), 
вміння управляти власною поведінкою, форму-
вання соціальна активність повинна стати основою 
їхньої позитивної соціалізації, яка, за визначенням 
С. Савченка, є складним і багатофакторним проце-
сом набуття людських якостей, спрямованість яких 
визначається конкретною ситуацією [21]. 

Потенціал формування системи знань, норм і 
суспільних цінностей нормативної поведінки підлі-
тків розкрито у працях К. Петровської [22]. Авторка 
експериментально підтвердила ефективність засто-
сування агітаційно-пропагандистських ідей (трені-
нги, виготовлення та розповсюдження інформацій-
них матеріалів (листівки, буклети, лифлети), кіно-
лекторії, агітбригади, етичні міні-театри) та 
художньої інноватики (перегляд та обговорення фі-
льмів) стали ефективними у формуванні системи 
знань, умінь та навичок суспільно-нормативної по-
ведінки особистості. 

Отже, роль позашкільної освіти в профілактиці 
агресивної поведінки підлітків та її позитивні нас-
лідки є беззаперечними. Причетність підлітка до 
суспільно-активної діяльності в умовах об’єднання 
є підґрунтям успішної соціалізації та недопущення 
появи відхилень у його поведінці. Активна участь у 
суспільному житті, взаємодія з однолітками, спіль-
ність у досягненні мети визначають соціально-пе-
дагогічний характер поведінки дітей. 

У профілактиці агресивної поведінці підлітків 
окремої уваги надаємо діяльності правоохоронних 
органів (підрозділ ювенальної превенції національ-
ної поліції України). Соціальна діяльність цієї уста-
нови спрямована на виявлення та усунення причин 
появи дій, поведінка яких суперечить встановленим 
суспільним нормам, з метою попередження право-
порушень та забезпечення законних прав та інтере-
сів неповнолітніх. Така цілеспрямована профілак-
тична робота забезпечує дотримання підлітками 
правомірної поведінки. Соціокультурним середо-
вищем, у якому є можливою систематична та ефек-
тивна робота представників ювенальної превенції у 
профілактиці агресивної поведінки підлітків, ви-
ступає освітній процес закладу загальної середньої 
освіти, що передбачає узгодженість та цілеспрямо-
ваність спільної діяльності. Умовами ефективної 
діяльності правоохоронних органів з профілактики 
негативних явищ у освітньому середовищі серед 
неповнолітніх М. Калиняк визначає такі: «викорис-
тання можливостей діагностико-прогностичних ме-
тодик в аналітико-профілактичній діяльності пра-
воохоронних органів; застосування потенціалу 
освітньо-профілактичної діяльності в їхній роботі; 
врахування особливостей оперативно-профілакти-
чних заходів правоохоронних органів з профілак-
тики правопорушень підлітків» [23, с. 13]. Отже, 
використання потенціалу діяльності правоохорон-
них органів, забезпечення активної взаємодії з кла-
сними керівниками, підлітками та їхніми батьками 
за певних соціально-педагогічних умов підвищить 

ефективність роботи з недопущення негативних по-
ведінкових проявів в учнівському середовищі, се-
ред яких і агресивна поведінка. 

Аналіз ролі поліціїв профілактиці правопору-
шень у дитячому середовищі у науковому просторі 
представлений О. Дручек, який пропонує наступне 
визначення поняття діяльності поліції щодо профі-
лактики правопорушень у дитячому середовищі: 
«це діяльність уповноваженого суб’єкта (підрозді-
лів і служб міліції), спрямована на виявлення і усу-
нення причин та умов вчинення дитиною та осо-
бами, що складають її соціальне середовище, пра-
вопорушень, а також припинення таких 
правопорушень, притягнення винних до відповіда-
льності, здійснення позитивного впливу на поведі-
нку цільової аудиторії» [24, с. 199]. Отже, здійс-
нення заходів щодо профілактики агресивної пове-
дінки серед підлітків вбачаємо у діяльності 
підрозділу ювенальної превенції, яка відбувається 
на базі закладу загальної середньої освіти із засто-
суванням спеціальних форм і методів соціально-пе-
дагогічної роботи (формування в дитячому середо-
вищі усвідомленості власних дій, відмови від нега-
тивних звичок, інформування щодо наслідків 
вчинення правопорушень, роз’яснення правових 
норм, створення умов для самореалізації тощо). 

Важливість залучення та розкриття потенціалу 
профілактичного впливу правоохоронних органів у 
роботу з попередження відхилень у поведінці підлі-
тків визначається необхідністю залучення всіх уча-
сників процесу соціального становлення, серед 
яких і орган кримінально-виконавчої інспекції 
(КВІ), сучасний стан роботи якого з визначеної про-
блеми досліджений у роботі М. Микитенко [25, с. 
136]. Ефективність організації діяльності органів 
КВІ забезпечується використанням таких соціа-
льно-педагогічних форм роботи: профілактичні бе-
сіди, лекції, різноманітні конкурси, масові заходи. 
У процесі роботи перспективним вважаємо: працю-
вати з кадрами, підвищуючи їх кваліфікаційний рі-
вень відповідно до сучасних науково обґрунтова-
них підходів до проблеми профілактики девіантної 
поведінки підлітків; розробляти та запроваджувати 
в дію нові форми та методи роботи з профілактики 
девіантної поведінки підлітків в органах КВІ; здій-
снювати моніторинг профілактики девіантної пове-
дінки дітей [25, с. 141]. 

Висновки. Аналіз ролі соціальних інститутів у 
профілактиці агресивної поведінки підлітків дозво-
лив визначити їхній потенціал та виявити можливі 
ризики. У сучасному суспільстві проблема агреси-
вної поведінки має гострий характер, оскільки тен-
денції до її появи та поширення серед підростаю-
чого покоління являють загрозу для ефективної 
освітньої діяльності та позитивної соціалізації під-
літка. Висвітлення наукового досвіду ролі соціаль-
них інститутів у профілактиці агресивної поведінки 
підлітків підтверджує актуальність визначеної про-
блеми та слугує підґрунтям методологічного, тео-
ретичного обґрунтування системи профілактики аг-
ресивної поведінки підлітків у взаємодії різних со-
ціальних інститутів. Профілактичний вплив 
визначених соціальних інститутів можна реалізу-
вати через організацію превентивного соціально-
виховного середовища, що функціонує за умов ці-
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леспрямованої профілактичної діяльності соціаль-
них інституцій з попередження агресивних форм 
взаємодії підлітків у соціальному середовищі. 
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АННОТАЦИЯ  
Профессиональная ориентация имеет решающее значение для студентов и тех молодых специалистов, 

которые вступают в профессиональную среду, а также тех, кто хочет изменить свои жизненные приори-
теты. В последние годы она стала более насущной, поскольку на молодых специалистов все большее вли-
яние оказывают технологические изменения и глобальная конкуренция. Данное исследование сфокусиро-
вано на университетских центрах карьеры, чтобы понять, признается ли и в какой степени их образова-
тельная роль в национальной политике в области образования и стратегии трудоустройства.  

ABSTRACT 
Professional orientation is crucial for students and those young professionals who are entering the profes-

sional environment, as well as those who want to change their life priorities. In recent years, it has become more 
urgent, as young professionals are increasingly influenced by technological changes and global competition. This 
study focuses on University career centers to understand whether and to what extent their educational role is rec-
ognized in national education policies and employment strategies. 

Ключевые слова: центр карьера, карьерные стратегии, карьерные услуги.  
Keywords: career center, career strategies, career services. 
 
Постановка проблемы  
Профессиональная ориентация (career 

guidance and development – сопровождение и разви-
тие карьеры) играет ключевую роль в повышении 
эффективности функционирования рынков труда и 
согласовании образовательных целей университета 
с потребностями экономики при обеспечении рав-
ноправных возможностей граждан в различных 
странах. Вне всякого сомнения, потребность плани-
рования и развития карьеры в последние годы стала 
более важной и решающей составляющей в струк-
туре построения траектории личности. И в первую 
очередь это связано не сколько с очевидными 
научно-технологическими трансформациями и 
ускоренным влиянием IT-индустрии на все сферы 
жизнедеятельности человека, а с новым этапом 
ценностного переосмысления высшего образова-
ния [1, c. 37]. Лауреат премии по экономике памяти 
Альфреда Нобеля Дугласс Норт и ряд других вид-
ных экономистов подчеркивают, что перспектива 
такой перестройки очень сильно зависит от так 
называемой «институциональной составляющей». 
Анализ последних исследований и публикаций 

Потребность ввести в научный оборот инсти-
туциональную характеристику высшей школы в 
виде центра карьеры чаще обуславливается внима-
нием российских исследователей к таким пробле-
мам как выбор будущим специалистом карьеры и 
ее роли в личностном профессиональном становле-
нии (С.Н. Чистякова, Ф.Г. Мухаметзянова, Л.В. 
Темнова, А.С. Соколова, Я.В. Дидковская), созда-
ние инновационной системы профессиональной де-
ятельности в университете (Н.С. Пряжников, И.С. 
Сергеев).  

В отношении термина «карьера» российские 
исследователи выделяют четыре основных подхода 
к ее изучению: 

1. Экономический подход: карьера рассматри-
вается с точки зрения последовательности позиций, 
занимаемых личностью в имущественной иерар-
хии. Мотивацией здесь является власть, получае-
мая при достижении положительных результатов в 
карьерном продвижении, а также получение боль-
шего дохода и материальной обеспеченности.  

2. Психологический подход: карьера воспри-
нимается и рассматривается через призму самой 
сути психологической науки. 

3. Педагогический подход: карьера понима-
ется как целенаправленный процесс и результат 
формирования жизненной траектории человека, 
охватывающий ближнюю и дальнюю перспективу.  

4. В рамках социологического подхода карьера 
рассматривается как часть процесса социально-
профессиональной мобильности и осмысливается 
как продвижение наиболее способных индивидов 
по ступеням профессиональной, социальной, про-
изводственной или иной иерархии [2, с. 24].  

А.С. Соколова предлагает специальную об-
ласть педагогической теории и практики «образова-
ние для карьеры» раскрывать через синоним «карь-
ероформирующее обучение». Представляя общую 
картину такой формы обучения, она подчеркивает, 
что необходимо объединить направления и формы 
данного обучения в рамках работы Центра карьеры 
в вузе [3, с. 129]. Некоторые исследователи прихо-
дят к выводу, что Центр карьеры – это актуальная и 
важная инфраструктура, которая увязывает взаимо-
отношения между выпускниками и вузом, является 
опорой и гарантом для студента в выстраивании 
успешной карьеры [4, с. 275].  

Базовыми исследованиями, лучше других пре-
успевшими в изучении влияния карьерных услуг 
университета на развитие профессиональных ком-
петенций студента и его идентичность, выступают 
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работы американских ученых. Они подчеркивают, 
что в 70-80-х годах XX века сложилась модель Цен-
тра карьеры (в настоящее время она получила раз-
витие в некоторых странах на постсоветском про-
странстве) с акцентом на консультирование, плани-
рование карьеры и подготовку к поиску работы [5, 
p. 35]. Они отмечают, что движение за самоактуа-
лизацию в этот период продолжало усиливать 
услуги консультирования в сфере карьерных стра-
тегий и изменило профиль руководителя центра с 
директора-менеджера на директора-консультанта. 

Исследование Farouk Dey, Christine Y. 
Cruzvergara «Evolution of Career Services in Higher 
Education» остается единственным в своем роде, в 
котором раскрыты основные парадигмы в предо-
ставлении карьерных услуг в сфере высшего обра-
зования и сделан обзор возникающих тенденций, 
которые формируют будущее карьерных услуг в 
сфере высшего образования. Характеризуя совре-
менный этап («connected communities») развития 
карьерных услуг, предоставляемых американскими 
вузами, авторы обращают внимание на их переход 
с традиционной транзакционной модели на индиви-
дуальную модель связи, которая обещает специали-
зированную поддержку развития карьеры [6].  

В работе «Quality assurance in university 
guidance services» Simon A. утверждал, что система 
университетского карьерного обеспечения должна 
включать оказание помощи студентам в приобрете-
нии компетенций, запрашиваемых работодателями, 
соотнося университетские знания с запросами 
рынка труда, помогать студентам овладеть востре-
бованными навыками подачи заявок на вакансии и 
построения прочных отношений с местными, реги-
ональными и национальными работодателями для 
расширения карьерных возможностей [7, p.184].  

Американские эксперты подчеркивают, что 
недостаточно только предоставить информацию о 
тенденциях развития карьеры, о возможностях тру-
доустройства. Университеты должны создавать для 
студентов условия, в которых они смогут достичь 
признания важнейших компетенций, востребован-
ных рынком труда.  

Исключительное значение для понимания 
многогранности вопроса карьерной стратегии 
имеют работы адъюнкт-профессора образования 
советников Кентского государственного универси-
тета Marka L. Savickasa. В работе «Career 
construction theory and practice» он делает важное 
уточнение, обращая внимание на новые вопросы в 
конструкции карьеры, которые ставит глобальная 
экономика XXI века: вопрос о том, как люди могут 
взаимодействовать (выпускник и работодатель) в 
направлении смены работы на протяжении всей 
жизни, не теряя при этом чувства собственного до-
стоинства и социальной идентичности [8, p. 151].  

Цель статьи  
Выявить особенности трансформации акаде-

мических карьерных структур на примере высших 
учебных заведений России, Беларуси, Польши, 
Словении в условиях меняющейся ценностной па-
радигмы образования.  

Изложение основного материала  
За последние 50 лет академическая структура 

высшей школы Центр карьера претерпел суще-
ственные изменения: из пассивно-посреднической 

роли он трансформируется в активно-формирую-
щую структуру, которая акцентирует свое внима-
ние на взаимодействии рынка труда и образова-
тельных услуг. Такая стратегия развития отражает 
общемировую практику, но в тоже время имеет и 
свои национальные особенности. Более того, неко-
торые страны в настоящее время не имеют соб-
ственного опыта и четко выраженной националь-
ной позиции в отношении данного института. 

Трудоустройство выпускников – один из кри-
териев эффективности университета в целом, пока-
затель, определяющий востребованность специали-
стов для рынка труда. С целью предоставить сту-
дентам всего мира уникальный инструмент, с 
помощью которого они могут сравнивать успевае-
мость в университете с точки зрения результатов и 
перспектив трудоустройства выпускников, гло-
бальный научно-исследовательский центр высшего 
образования Quacquarelli Symonds публикует рей-
тинг трудоустройства выпускников (Graduate 
Employability Rankings).В рейтинге ведущей метри-
кой, ориентированной исключительно на возмож-
ность трудоустройства, выступает репутация рабо-
тодателя. Объяснение такой ситуации кроется в 
том, что в то время, как многие ведущие универси-
теты мира готовят высококлассных специалистов, 
работодатели часто выражают обеспокоенность 
тем, что академические учреждения не в должной 
степени ведут подготовку своих студентов к про-
фессиональной деятельности.  

В настоящий момент одним из важнейших во-
просов, стоящих перед большинством российских 
вузов, является расширение возможностей трудо-
устройства выпускников и минимизация «утечки 
мозгов» за границу. В том числе и с этой целью в 
марте 2018 года на Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные вопросы про-
фессиональной ориентации и карьеры выпускни-
ков» была создана общероссийская ассоциация 
Центров карьеры. Учредителями Ассоциации стали 
МГИМО МИД России, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского, Новосибирский 
государственный университет, Российский универ-
ситет дружбы народов и Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова [9]. Главной 
задачей Ассоциации является последовательная ра-
бота по сокращению оттока молодых специалистов 
российских вузов за рубеж, формирование единого 
информационного пространства в рамках обмена 
профессиональным опытом, координация взаимо-
действия ведущих университетов с государствен-
ными структурами и создание условий для содей-
ствия в трудоустройстве выпускников бакалаври-
ата и магистратуры по специальности. 

Всего в Российской Федерации насчитывается 
436 Центров карьеры (их также называют Центр 
развития карьеры и взаимодействия с выпускни-
ками, Центр содействия трудоустройству выпуск-
ников) на 724 университета, без учета их филиаль-
ной сети. Среди основных направлений деятельно-
сти необходимо выделить: 

- трудоустройство студентов и выпускников 
по заявкам работодателей; 

- проведение образовательных циклов лекций, 
семинаров; 

- проведение презентаций компаний; 
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- проведение «Ярмарки вакансий», «Дней Ка-
рьеры». 

В ситуации отсутствия национального опыта 
деятельности Центра карьеры в Республике Бела-
русь целесообразно выделить некоторые риски, ба-
рьеры в развитии данной структуры: 

- риск институционального «растаскивания» 
в рамках внутриуниверситетских структур, кото-
рые отвечают, например, за вопросы организации и 
проведения практик, взаимодействия с работодате-
лями; 

- риск неконкурентоспособности в условиях 
существования таких коммерческих структур как 
кадровые агентства, образовательные центры, со-
циальные интернет-сервисы, которые не имеют от-
ношения к формальному образованию, а осуществ-
ляемая ими деятельность позволяет удовлетворить 
запрос в потребности трудоустройства, расширить 
профессиональные компетенции, сеть деловых 
контактов и многое другое;  

- риск методологического упрощения дан-
ной институциональной трансформации, который 
сводит на нет возможности коммуникационной 
платформы, рассматривая ее с точки зрения кадро-
вого или рекрутингового агентства и как следствие 
– невостребованность (понимание данного вывода 
может и не препятствовать созданию Центра карь-
еры, но и востребованной его деятельность не сде-
лает). 

Особый интерес среди европейских универси-
тетов представляет опыт развития академических 
карьерных структур в Республике Польша в рамках 
создания межвузовского интернет-портала «Акаде-
мические услуги офисов карьеры», объединяющего 
сегодня ресурсные потенциалы 8 крупнейших ву-
зов страны. Количественные характеристики пор-
тала представлены 65 944 пользователями из числа 
студентов и выпускников ассоциированных уни-
верситетов, 21 278 работодателей [10]. Данная ини-
циатива стала возможной в результате конферен-
ции ректоров польских вузов, которая состоялась 
10 ноября 2001 года. В ходе ее работы было достиг-
нуто согласие о создании «Межуниверситетского 
центра информационных технологий». Первым 
присоединившимся к данному проекту университе-
том был Варшавский университет. Членство в меж-
университетском проекте не исключает необходи-
мости поддержания в актуальном состоянии соб-
ственного Центра карьера. В рамках инициативы 
«Программа комплексных действий по развитию 
Варшавского университета» его сотрудники 
успешно реализуют проект «Клиника карьеры» 
[11]. Цель клиники – дать студентам возможность 
развить профессиональные компетенции, навыки 
проектной работы, групповую работу в решении 
проблем. Занятия, проводимые в рамках карьерной 
стратегии, должны решить две задачи: 

- получение профессионального опыта для сту-
дентов, планирующих карьеру в рамках осваивае-
мых образовательных программ; 

- поддержка деятельности Варшавского уни-
верситета по подготовке студентов к выходу на ры-
нок труда. 

Потребителю образовательной услуги, реали-
зуемой в «Клинике карьера», будет предложено вы-
полнить 3 модуля: 

I - путь профориентации (консультирования); 
II - тренер / тренировочный путь; 
III- HR трек. 
Студенты в рамках отдельных модулей в 

начале занятий вместе с руководителем опреде-
ляют объем работ, решаемые задачи, методы их ре-
шения. Это определяет в последующем и выбор 
внешних экспертов. Серия занятий заканчивается 
общеуниверситетским семинаром с участием со-
трудников Варшавского университета, представи-
телей органов власти, представителей групп по 
обеспечению качества образования, студентов, ра-
ботодателей и экспертов. 

За взаимодействие студентов с субъектами 
бизнеса и за развитие карьеры студента в Марибор-
ском университете (Словения) отвечает Центр ка-
рьеры (создан в 2016 году). Данный центр был реа-
лизован как проект в рамках «Конкурса предложе-
ний по софинансированию модернизации центров 
карьеры в сфере высшего образования на 2015–
2020 годы», объявленного Министерством образо-
вания, науки и спорта, который на 20% финансиру-
ется Министерством образования Словении и на 
80% Евросоюзом (Европейский социальный фонд) 
[12]. Карьерный центр предоставляет широкий 
спектр услуг для фокус-групп из числа учащихся 
школ, студентов, выпускников, работодателей. 

Создан сайт Центра карьеры (https://kc.um.si/), 
на котором студент может найти различную инфор-
мацию по профориентационным мероприятиям, 
подписаться на рассылку предстоящих ивентов и, 
самое главное, составить базовый план карьерной 
стратегии, который послужит руководством для до-
стижения успеха в его профессиональном разви-
тии. 

В университете внедряется система контроля 
занятости и трудоустройства выпускников спустя 
1,5 и 5 лет после окончания учебы. В настоящее 
время она находится на стадии тестирования.  

Центр карьера позиционирует себя как устой-
чивое и одно из ключевых направлений деятельно-
сти Мариборского университета и представляет 
чрезвычайно важную и незаменимую деятельность 
в отношении основных потребителей его услуг.  

Таким образом, анализ зарубежных практик 
развития академических карьерных структур по-
мимо национальной специфики, особенностей их 
организационного включения в структуры вуза 
«вытягивает» на поверхность вопросы профессио-
нальной ориентации и дуального образования, ко-
торые возникают в плоскости «вуз – наниматель», 
а также роли государства в трудоустройстве моло-
дых специалистов. 

Выводы и предложения 
Несмотря на тот факт, что большинство уни-

верситетов мира признают важность системы карь-
ерного сопровождения, реализация таких услуг ва-
рьируется от ведения базы данных о вакансиях и 
молодых специалистов, рекрутинговой социализа-
ции абитуриентов, студентов и выпускников до 
комплекса профориентационных и практико-ори-
ентированных мер по подготовке студентов к кон-
курсной борьбе на рынке труда. 

Для университетов, расположенных в странах 
Западной Европы, Российской Федерации академи-
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ческие карьерные структуры перестали восприни-
маться как уникальное явление, они надежно встро-
ены в структуру профессионального образования 
студента как институт, со своей историей восприя-
тия изменений, когда-либо происходящих в обще-
стве.  

В настоящее время университеты стремятся 
активно взаимодействовать с сообществами, кото-
рым предоставляют образовательные услуги. Мы 
считаем, что университетский Центр карьеры, соот-
ветствующий критериям конкурентоспособности и 
перспективности, должен быть способен на боль-
шее, чем выдавать программные рекомендации для 
поступления абитуриентов и трудоустройства вы-
пускников. Необходим Центр карьеры, который 
обеспечит профессиональное обучение и сопро-
вождение. Ценность таких институтов, реализован-
ных в форме интернет-ресурса, в перспективе 
должна заключаться не в демонстрации количе-
ственных характеристик, а в способности транс-
формации в коммуникационную платформу, по-
строенную на принципах экосистемы карьерных 
стратегий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье впервые стихотворение в прозе «Камень» И.С. Тургенева анализируется в свете концепции 

методологии и методики 4-уровневой системы содержания и формы художественного произведения. Вни-

мание уделено системной связи признаков содержания и формы на каждом из четырех этапов изучения 

текста. В выводах подытоживаются наблюдения о родах, стилях, методах, жанровой форме, жанре и жан-

ровой разновидности, объектной и инвариантной темах, их связи и функции. Раскрывается роль прогно-

стического потенциального смысла отрезка текста, обусловленного местом завязки. Камень – нечто неиз-

менное, потому что это жизнь человека, его прошлое, которое нельзя изменить. При устойчивом восприя-

тии с грустью и тоской быстротекущей жизни мы неизменно восхищаемся ею. 

ABSTRACT 

The poem in prose “Kamen’” by I.S. Turgenev is for the first time analyzed in the light of the concept of the 

methodology and methods of the 4-level system of content and form of artwork. Special attention in the article is 

paid to the system connection of the content and form features at each of the four stages of a text studying. The 

authors’ observations of the gender, styles, methods, genre form, genre and genre variety, object and invariant 

themes, their relationship and functions are summarized in the conclusion. The role of the prognostic potential 

sense of the text segments, determined by complication, is revealed in the article. “Kamen’” (stone) is something 

unchanging, because it represents a person’s life, his/her past that cannot be changed. But by steady perception we 

invariably admire the life with sadness and nostalgia for its fast-moving. 
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Текст "Камня" [1, с. 553] И.С. Тургенева, со-

зданного в мае 1879 года, за два года до смерти, 

впервые рассматривается в аспекте методологии и 

методики 4-этапного изучения системы содержа-

ния и формы художественного произведения [2]. 

"Видали ли вы старый серый камень на мор-

ском прибрежье, когда в него, в час прилива, в сол-

нечный веселый день, со всех сторон бьют живые 

волны – бьют и играют и ластятся к нему – и обли-

вают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом 

блестящей пены? 

Камень остается тем же камнем – но по хмурой 

его поверхности выступают яркие цвета. 

Они свидетельствуют о том далеком времени, 

когда только что начинал твердеть расплавленный 

гранит и весь горел огнистыми цветами. 

Так и на мое старое сердце недавно со всех сто-

рон нахлынули молодые женские души – и под их 

ласкающим прикосновением зарделось оно уже 

давно поблекшими красками, следами бывалого 

огня! 

Волны отхлынули... но краски еще не потуск-

нели – хоть и сушит их резкий ветер." [1, с. 553] 

1 этап. Анализ названия стихотворения в 

прозе (здесь и далее курсив наш. - А.К., А.Ш.). За-
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дача связана с раскрытием в нем примет содержа-

тельных (идейно-тематического - ИТУ, ритмико-

интонационного - РИУ) и формальных (сюжетно-

композиционного - СКУ, знакового ЗУ) подуровней 

горизонтального уровня [3, с 62-69].Через них вы-

являем признаки содержания (фабула), содержания 

и формы (знаковый смысл) и формы (характер 

изображения, жанровая разновидность). Домини-

рует ЗУ (уровень художественного языка), кото-

рый, по определению М. Горького, "… основное 

орудие и – вместе с фактами, явлениями жизни – 

материал литературы (первоэлемент литературы) 

[4, с. 356-378]. Отсюда внимание к словарному зна-

чению заглавия текста Тургенева ("Камень – всякая 

твердая, нековкая горная порода в виде сплошной 

массы или отдельных кусков") [5, с. 412]. Читатель-

ский знаковый смысл его – в неизменном. Антоним 

– изменчивый. Этот конфликт лежит в основе фа-

бульного противоречия неизменного и изменчивого. 

ЗУ определяет и контекстуальный антоним к 

названию ("Камень" - "волна"), формируя нереали-

стический характер изображения. Другой фор-

мальный признак первого этапа в названии – жан-

ровая разновидность – обусловлена конфликтом и 

типом образности СКУ: скрытый психологический 

конфликт в психологическом типе образности 

определяет психологическую жанровую разновид-

ность (ЖР). 

2 этап. Анализ верхней (завязки) и нижней 

(развязки) границ хронотопа настоящего времени 

(НВ). Завязка соотносится с четвертым абзацем и 

предваряется экспозицией (предыдущими тремя 

абзацами) [2, с. 9]. Специфика структуры "Камня", 

т.е. композиции его сюжета – в совмещении завязки 

и кульминации (фокуса - Ф, или проблемы). Нижняя 

граница хронотопа НВ, т.е. активный центр (АЦ), 

последний миг хронотопа НВ, или развязка – заклю-

чительный абзац текста. Функция анализа границ 

хронотопа НВ вскрыть суть объектной темы, т.е. 

конфликта личности. Это психологический внут-

ренний неразрешимый конфликт личности между 

неизменным и изменчивым (роль фабулы), что ука-

зывает на психологическую жанровую разновид-

ность и нереалистический характер изображения. 

Наблюдается системная изоморфность по психо-

логической жанровой разновидности и нереалисти-

ческому характеру изображения первого и второго 

этапов анализа "Камня" И.С. Тургенева. Жанровая 

форма (ЖФ) – малая в соответствии с экспозицией, 

малому объему и одной кульминации. 

Тип и содержание ОТ раскроются во всей кон-

кретности на третьем этапе при анализе АЦ (раз-

вязки). 

3 этап. Анализ АЦ "Камня" И.С. Тургенева 

("Волны отхлынули... но краски еще не потускнели 

– хоть и сушит их резкий ветер.") [1, с. 553]. Тема 

АЦ – в неоднозначности. Родовой синтез лирики и 

эпоса в этом стихотворении в прозе предполагает 

повествование о неоднозначном восприятии волны 

и камня через эмоциональную лексику ("отхлы-

нули", "краски еще не потускнели", "сушит резкий 

ветер"). "Событие самого рассказывания" [6, с. 

403] (прямая речь, диалог с предполагаемым собе-

седником) – признак драматического рода. Жанро-

вая форма АЦ "Камня" малая по объему (1 абзац из 

одного предложения), по одному персонажу (лири-

ческий герой-повествователь) и по одной ситуации. 

Тип начальной синтагмы (ТНС) АЦ ("Волны…") – 

психологический. В последнем предложении (ПП) 

АЦ есть авторские детали ("отхлынули" – "не по-

тускнели"), указывающие на "порядок" [7, с. 55-57]. 

ПС ПП – в неоднозначности восприятия лириче-

ским героем наблюдаемого явления в природе. Ан-

тоним – однозначность. Потому психологический 

конфликт неоднозначности и однозначности пред-

ставляет тип и содержание ОТ, где жанровая раз-

новидность – содержание, а конфликт – тип. "По-

рядок" говорит об отсутствии подтекста, харак-

терного для синтетического жанра [8, с. 12] 

рассказ-элегия. Оба эти жанра не имеют скрытого 

смысла из-за доверительного диалога автора с чи-

тателем. "Порядок" позволяет определить суть 

ПЧВ (первичного читательского восприятия) ПС 

АЦ. Он – в понимании нами, автором и читателем, 

неоднозначных переживаний персонажа. Потому в 

АЦ главенствует метод постмодернизма. Связан-

ный с ним реализм изображения передается прие-

мом параллелизма между человеком и природой. В 

старости волны жизни затухают, но радость от ли-

цезрения явлений не умеряется. Есть признаки экс-

прессионизма, выражающегося эмоциональной лек-

сикой. Важны черты метода символизма: "волны" 

– символ воздействия окружающего мира и его яв-

лений на личность на протяжении всей жизни от 

рождения до смерти. Не "потускневшие" "краски" 

на "камне" – символ памяти о радостях прошлого, 

"резкий ветер" – символ настоящего, т.е. неумоли-

мого конца. Неоднозначность чувств – от неразрыв-

ности камня и волн для лирического героя.  

4 этап. Анализ стихотворения в прозе в об-

ратной связи от АЦ (микрофокуса - МФ и фокуса - 

Ф). МФ "Камня" (экспозиция) вбирает в себя три 

первых абзаца текста. ("Видали ли вы старый серый 

камень на морском прибрежье, когда в него, в час 

прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон 

бьют живые волны – бьют и играют и ластятся к 

нему – и обливают его мшистую голову рассыпча-

тым жемчугом блестящей пены? 

Камень остается тем же камнем – но по хмурой 

его поверхности выступают яркие цвета. 

Они свидетельствуют о том далеком времени, 

когда только что начинал твердеть расплавленный 

гранит и весь горел огнистыми цветами." [1, с. 

553].) Его тема – восхищение. Синтез лирики и 

эпоса проявляется в МФ через эмоциональную лек-

сику ("старый серый камень", "солнечные веселый 

день", "живые волны", "бьют и играют и ластятся", 

"мшистая голова", "рассыпчатым блестящим жем-

чугом пены", "хмурая поверхность", "яркие цвета", 

"далекое время", "расплавленный гранит", "огни-

стые цвета") и приемом повтора (камень - 3, цвета 

- 2, его, к нему, в него-4, бьют - 2, и-4; в-3; когда-2) 

с символомтревоги и беспокойства цифры 2, а 

также с равноправием символа переизбытка цифры 

4 и символа пика цифры 3, которые заостряют 
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овладевшее лирическим героем чувство беспокой-

ства и тревоги. Благодаря лексике и приему повтора 

раскрывается повествование об одновременном 

контрасте и "текучести" в лирическом герое старо-

сти и ярких красок жизни, которые вызывают у 

него восхищение. Драматический род выражается 

"событием самого рассказывания". МФ "Камня" 

малый по жанровой форме, исходя из объема (3 аб-

заца из 3х предложений), количества ситуаций (1), 

количества персонажей (лирический герой). ТНС 

МФ "Камня" ("Видали…?») – философско-психоло-

гический в силу функции вопросительного знака, 

который акцентирует внимание читателя на пере-

живаниях лирического героя. В ПП МФ "Камня" 

("Они свидетельствуют о том далеком времени, ко-

гда только что начинал твердеть расплавленный 

гранит и весь горел огнистыми цветами.") нет ав-

торских антонимов, его ПС – восхищение. Антоним 

– грусть. В содержании МФ "Камня" есть автор-

ские знаки ("серый" - "солнечный", "веселый" - 

"хмурый", "яркие цвета" - "старый серый камень"), 

последняя пара из которых является ключевой в 

раскрытии философско-психологического кон-

фликта восхищения и грусти. "Следы" ОТ (неодно-

значность и однозначность) сказываются в кон-

фликте МФ (восхищение и грусть): однозначно 

чувство восхищения лирического героя яркими 

красками жизни и неоднозначна скрытая грусть о 

старости ("старый серый камень"). Очевидна в МФ 

значимость метода экспрессионизма благодаря 

обилию эмоциональной лексики, а также приему 

повтора. Есть и черты романтического изображе-

ния, основанные на непримиримом контрасте вос-

хищения и грусти, вытекающих из экспрессивной 

лексики и символов в приеме повтора. Немалое зна-

чение в МФ имеет метод символизма, выстроенный 

на приеме параллелизма между явлениями природы 

и человеческой жизнью, так "старый серый ка-

мень", его "мшистая голова", "затвердевший гра-

нит" – символы старости. А "солнечный веселый 

день", "живые волны", "огнистые цвета расплавлен-

ного гранита" – символы молодости с ее яркими 

красками. Элементы экзистенциализма связаны с 

чувством грусти о "далеком времени". Поскольку 

экспозиция "Камня" предваряет завязку, то МФ 

"Камня" является прогностической смысловой ча-

стью текста с содержательными и формальными 

функциями его ПС. Содержательные функции: 1. 

ПС МФ (восхищение) прогнозирует последующее 

изображение в "Камне", определяя предмет изоб-

ражения и отражая замысел текста. 2. При сопо-

ставлении ПС МФ (восхищение) и ЗС названия 

(неизменность), мы не видим смыслового контра-

ста: лирического героя восхищает неизменность 

красок в камне, так как в прошлом был "расплав-

ленным гранитом", который "весь горел огнистыми 

цветами". Это указывает на отсутствие подтек-

ста. 3. ПС МФ (восхищение) выражает рассудоч-

ность, обусловленную следствием причины его 

возникновения (просветительский принцип эсте-

тического идеала (ЭИ). Беспричинная (не связан-

ная с явным восхищением наблюдаемого в природе 

явления) грусть – естественное чувство (антро-

пологический принцип) ЭИ писателя. Их соотноше-

ние контрастно, формируя романтическое содер-

жание ЭИ. И.С. Тургенева в период создания этого 

произведения. Формальные признаки ПС МФ: 1. 

ПС МФ (восхищение) подтверждает верность от-

несения нами завязки к четвертому абзацу текста. 

2. Отсутствие смыслового контраста между ПС МФ 

(восхищение) и ЗС названия (неизменность) гово-

рит при отсутствии подтекста в жанре рассказ-эле-

гия. Системно отсутствие подтекста наблюдалось 

нами через "порядок" в АЦ. 3. ПС МФ (прогности-

ческой СЧ) изображался методами экспрессио-

низма, романтизма, символизма, экзистенциа-

лизма. 

Фокус (Ф), проблема, или кульминация в 

"Камня" раскрывается темой воодушевления ("Так 

и на мое старое сердце недавно со всех сторон 

нахлынули молодые женские души – и под их лас-

кающим прикосновением зарделось оно уже давно 

поблекшими красками, следами бывалого огня!" [1, 

с. 553]). В кульминации стихотворения в прозе по-

вествуется о всколыхнувшихся чувствах молодо-

сти от воспоминания об общении некогда с "моло-

дыми женскими душами", что передается эмоцио-

нальной лексикой ("старое сердце", "нахлынули", 

"молодые женские души", "ласкающие прикосно-

вения", "зарделось", "поблекшие краски", "следы 

бывалого огня") и приемом повтора (и-2). "Собы-

тие самого рассказывания" – черта драматиче-

ского рода в проблеме текста И.С. Тургенева. Ма-

лая жанровая форма фокуса "Камня" обусловлена 

объемом (1 абзац из 1 предложения), одной ситуа-

цией, одним персонажем (лирическим героем). 

ТНС Ф "Камня" («Так…!») – лирико- психологиче-

ский, потому что завершается смысловая часть вос-

клицательным знаком, раскрывающим слияние пе-

реживаний автора и читателя с подъемом чувств 

лирического героя. В ПП Ф есть авторские ключе-

вые знаки ("старое сердце" – "молодые души"). ПС 

ПП – воодушевление. Антоним – тоска. Ф основан 

на лирико-психологическом конфликте воодушевле-

ния и тоски. Главенствует в Ф метод экспрессио-

низма на основе (!), эмоциональной лексики и при-

ема повтора. Есть и признаки романтического 

изображения из-за резкого контраста ключевых 

знаков. Черты экзистенциализма проявляются че-

рез трагическое чувство тоски о промелькнувшей 

жизни при воспоминании о юности и молодости. 

Ключевые слова Ф передают и роль метода симво-

лизма ("старое сердце" – символ старости, "моло-

дые души" – символ юности). Повествование о чув-

ствах лирического героя связаны с методом сенти-

ментализма, так как речь идет о естественных 

переживаниях молодости. "Следы" ОТ (неодно-

значность и однозначность) отразились в кон-

фликте (воодушевления и тоски): однозначно чув-

ство воодушевления в лирическом герое, погрузив-

шемся в приятные воспоминания юности и 

молодости. Неоднозначно его чувство тоски о про-

шедшей жизни в настоящем: оно неразрывно с во-

одушевляющими памятными картинами прошед-

шей молодости. 
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Выводы по анализу системы содержания 

формы в стихотворении в прозе "Камень" И.С. Тур-

генева: 1. В тексте 3 СЧ: МФ, Ф, АЦ, что указывает, 

как и объем каждой СЧ, количество ситуаций, ко-

личество персонажей на малую лирическую форму. 

Так, в МФ – 3 абзаца, 3 предложения, 1 ситуация, 1 

персонаж. В Ф – 1 абзац, 1 предложение, 1 ситуа-

ция, 1 персонаж. В АЦ – 1 абзац, 1 персонаж, 1 

предложение, 1 ситуация.  

2. По жанру "Камень" Тургенева – рассказ-эле-

гия, что определяется отсутствием подтекста в АЦ, 

"порядком" в нем, совпадением ПС МФ со знако-

вым смыслом (ЗС) названия. Поскольку в тексте 

"Камня" отсутствует «хаос», то очевидно наруше-

ние критерия художественности в аспекте 

жанра: при "порядке" в АЦ в одной-двух СЧ текста 

должен был наблюдаться "хаос".  

3 Между типом оценки изображаемого писа-

телем в АЦ, Ф и МФ наблюдается изоморфизм в 

плане психологической жанровой разновидности. 

Однако разнообразие лирического (в Ф) и фило-

софского (в МФ) типов оценки указывает на соот-

ветствие "Камня" Тургенева критерию художе-

ственности в аспекте жанровой разновидности. 

4 Изоморфныи родовые признаки в трех СЧ 

"Камня", где наблюдается синтез лирики и эпоса с 

признаками драматического рода  

5 Очевиден изоморфизм в МФ и Ф методов эк-

зистенциализма, экспрессионизма, символизма, ро-

мантизма. В Ф наблюдаются и признаки сентимен-

тализма, а в АЦ – постмодернизма и реализма. Всем 

трем СЧ (МФ, Ф, АЦ) присущ метод экспрессио-

низма. Это разнообразие методов изображения 

также указывает на соответствие произведения 

Тургенева критерию художественности по ме-

тоду изображения. 

6 Авторские знаки в трех частях текста позво-

ляют говорить о перенесении писателем изобража-

емых конкретно-исторических явлений в общече-

ловеческий, вневременной аспект восприятия кон-

фликта личности XIX века читателями XXI 

столетия.  

7 Конфликт Ф "Камня" (воодушевление и 

тоска) определяет конфликт ОТ (неоднозначность и 

однозначность). В свою очередь конфликт МФ 

(восхищение и грусть) раскрывает конфликт Ф (во-

одушевление и тоска). В то же время конфликт ОТ 

(конфликт АЦ) дополняет конфликты Ф и МФ сво-

ими "следами". Так проявляется изоморфизм смыс-

ловых частей друг другу.  

8 ПС ОТ (неоднозначность и однозначность) 

отражают связь разума и естественных чувств, как 

в ПС МФ – восхищение (осознанность чувств), а в 

ПС Ф (воодушевление) и в ПС АЦ (неоднознач-

ность) – неосознанность. Это и составляет содер-

жание эстетического идеала Тургенева: утвер-

ждение как прекрасного сочетания в личности ра-

зумности и нравственных естественных чувств, 

помогающих разобраться в жизненной ситуации. 

Это – инвариантная тема (ИТ), т.е. идея стихотво-

рения в прозе "Камень" Тургенева.  

9 В свете идеала писателя (связь разума и 

чувств, т.е. идеи) мы глубже воспринимаем загла-

вие текста: камень – нечто неизменное, потому что 

это жизнь человека, его прошлое, которое нельзя 

изменить.  

10 ПЧВ "Камня" (понимание) совпадает со 

вторичным читательским восприятием (ВЧВ), т.е. 

идеей которое мы, читатели, также разделяем. Это 

доказывает отсутствие подтекста в этом стихотво-

рении в прозе Тургенева, что системно подтвержда-

ется "порядком" в АЦ и дополнением ЗС названия 

(неизменное) с прогностическим ПС МФ (восхище-

ние): при устойчивом восприятии с грустью и тос-

кой быстротекущей жизни мы неизменно восхища-

емся ею. Но следует подчеркнуть нарушение кри-

терия художественности в связи "порядка" и 

"хаоса": в кульминации и в МФ присутствуют ав-

торские антонимы, как и в развязке. 

11 ОТ (конфликт неоднозначности и однознач-

ности), раскрывающая связь разума и чувств, до-

полняется ИТ, т.е. идеей: Тургенев считает пре-

красными как чувства, так и разум. Отсутствие 

противоречий между ОТ и ИТ говорит о реалисти-

ческом стиле мышления писателя. Однако: а) ро-

мантическое содержание его эстетического идеала; 

б) антонимы в АЦ; в) повествовательная интонация 

в развязке обусловливают романтико-реалистиче-

ские стилевой синтез мышления И.С. Тургенева. 

Стилевой синтез предполагает неразделимое 

единство романтического и реалистического типов 

образности по А.А. Гаджиеву [9, с. 69-70, 174]. По-

этому в каждой из трех СЧ "Камня" очевиден их 

синтез. Так, в МФ ключевая пара ("яркие цвета" - 

"старый серый камень"), в Ф ключевая пара ("ста-

рое сердце" - "молодые души"), в АЦ ("отхлынули" 

- "не потускнели") сочетает в себе психологический 

и символический тип образности. 

Итак, стихотворение в прозе "Камень" И.С. 

Тургенева являет собой синтез лирики и эпоса с 

признаками драматического рода. Это малое по 

жанровой форме произведение, относящееся к 

жанру рассказ-элегия, философско-психологиче-

ское и лирическое по жанровой разновидности, 

написанное романтико-реалистическим стилевым 

синтезом и постмодернистским с чертами реа-

лизма, символическим, экспрессионистским, экзи-

стенциалистским методами отражения действи-

тельности с приметами романтизма и сентимента-

лизма.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті узагальнено визначення поняття діяльність, охарактеризовано особливості екстремального 

виду діяльності на прикладі майбутніх рятувальників. Визначено місце емпатії у структурі особистості 

фахівців екстремального профілю. Також подано результати емпіричного дослідження емпатії майбутніх 

рятувальників. Визначено, що діяльність в особливих та екстремальних умовах вимагає від фахівців наяв-

ності не лише високого рівня кваліфікації, знань, навичок та досвіду, а й наявності певних особистісних 

якостей. Розглянуто емпатійну дію як складну функціональну систему, в якій когнітивний та емоційний 

компоненти складають взаємозумовлену єдність, що опосредковує дію та формує допомагаючу поведінку.  

ABSTRACT 

The article generalizes the definition of the concept of activity, describes the features of extreme activity on 

the example of future rescuers. The place of empathy in the personality structure of specialists of extreme profile 

is determined. The results of an empirical study of future rescuers' empathy are also presented. It is determined 

that activity in special and extreme conditions requires from specialists not only high level of qualification, 

knowledge, skills and experience, but also presence of certain personal qualities. Empathic action is considered as 

a complex functional system in which the cognitive and emotional components form an interconnected unity that 

mediates action and shapes assistive behavior. 

Ключеві слова: діяльність, екстремальний вид діяльності, емпатія, емпатійний дистрес, допомагаюча 

поведінка, майбутній рятувальник. 
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Все більше сучасних науковців в якості пред-

мету дослідження обирають діяльність. Про те сві-

дчить низка психологічних праць вітчизняних та за-

рубіжних дослідників різних напрямів та течій.  

Визначення поняття «діяльність» у психології 

характеризується неоднозначністю та багатофунк-

ціональністю. Так, існує думка, згідно з якою «дія-

льність» це процес необхідної активності особис-

тості [10, с. 3; 18, с. 9].  

Проте ряд інших авторів під поняттям «діяль-

ність» розуміють: вміння і здатність особистості пе-

ретворювати реальну дійсність; фактор розвитку 

особистості, відношення до соціального оточення, 

формування свого життя і соціальної реальності; 

духовний та матеріальний вплив у «суб’єкт-об’єкт-

ній» взаємодії. 

На основі теоретичного можна сказати про іс-

нування багатьох підходів до вивчення структури 

діяльності. Теоретичний аналіз численних дослі-

джень психологів дозволяє виділити мотиваційну 

(мотиваційно-потребнісна сфера), цільову (мета ді-

яльності) та інструментальну (засоби діяльності) 

складові структури діяльності. Саме ці структурні 

визначають внутрішню та зовнішню організацію 

діяльності. 

Є.Клімов в рамках суб’єктного підходу, цент-

ральним компонентом структури діяльності виді-

ляє особистість, яка її здійснює [7]. 

Проте, аналізуючи проблему структури діяль-

ності належне потрібно віддати іншим підходам та 

концепціям. Так, функціонально-алгоритмічний 

підхід розглядає діяльність з позиції структурного 

аналізу та на думку В. Шадрикова включає в себе 5 

рівнів [21]:  

– рівень особистісно-мотиваційного аналізу. 

На даному рівні відбувається вивчення потреб осо-

бистості та можливих варіантів їх задоволення в за-

лежності особливостей обраної професії; 

– рівень компонентно-цільового аналізу. На 

даному рівні виокремлюється мета та значення всіх 

операцій (дій), їх зв’язок з психічними процесами і 

властивостями, що забезпечують виконання тієї чи 

іншої діяльності; 

– рівень структурно-функціонального аналізу. 

На даному рівні вивчаються окремі підсистеми та 

підструктури діяльності, особливості їх взаємодії, 

значущість і вагомість окремих компонентів; 

– рівень інформаційного аналізу. На даному рі-

вні визначаються способи отримання необхідної ін-

формації, яка є важливою для виконання професій-

них дій; 
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– психофізіологічний рівень аналізу. Даний рі-

вень дає змогу для вивчення фізіологічних систем, 

які опосередковують діяльність.  

Увага дослідників концепції психофізіологіч-

ного змісту діяльності зосереджується на чотири-

компонентній структурі, як включає в себе: інтен-

ціональний компонент, операційний компонент, ак-

тиваційно-регулюючий компонент, базовий компо-

нент. 

Діяльність у концепції інтегральних психічних 

процесів розглядається з позиції макроструктури. 

В. Щадріков у своїй концепції системогенези 

розглядає діяльність як цілісну систему її основних 

складових. Також в рамках цієї ж концепції діяль-

ність виступає як єдність системного, генетичного 

та психологічного аспектів діяльності [21]. 

Безліч зарубіжних та вітчизняних науковців, 

активно досліджують проблему саме професійної 

діяльності. На основі аналізу їх наукових праць мо-

жна стверджувати, що професійна діяльність вима-

гає спеціальної фахової підготовки та наявності не-

обхідних особистісних якостей. Оскільки саме пси-

хологічний аналіз професійної діяльності дає 

можливість сформувати вимоги до професійно ва-

жливих якостей. 

Здебільшого у психологічній літературі розг-

лядається професійна діяльності учителів, виклада-

чів вищої школи, психологів, інженерів, медиків, 

соціальних працівників та ін..  

Проте особливої уваги привертає до себе дія-

льність фахівців екстремального профілю. Зокрема, 

дослідження присвячено діяльності таких фахівців: 

працівники авіації, військових, прикордонників, 

фахівців залізничного та автомобільного транспо-

рту, моряків, співробітників органів внутрішніх 

справ, рятувальників  

Науковці наголошують на тому, що на здат-

ність до діяльності в екстремальних умовах вплива-

ють певні фактори, а саме: вид, тривалість та інтен-

сивність дії екстремального чинника і характеру ді-

яльності; попередній досвід, індивідуально-

типологічні особливості особистості (нервово-пси-

хічна стійкість, тип темпераменту, домінуючі акце-

нтуації, які призводять до порушення поведінки та 

психогенних деструкцій) [19].  

Серед основних професійно важливих якостей 

працівників диспетчерської служби ДСНС Укра-

їни, на думку Л. Гонтаренко, важливими є атен-

ційні, імажинітивні, емоційні, мнемічні, моторні, 

вольові та комунікативні якості, а також провідні 

мотиви професійного вибору працівників чергово-

диспетчерських служб екстреного виклику ДСНС 

України [4].  

В. Бут, здійснивши аналіз професійно важли-

вих якостей газодимозахисника, визначив такі 

блоки особистісних якостей: мотиваційний, мнемі-

чний, мисленнєвий, управлінський, емоційно-во-

льовий, атенційний та фізичний [3]. 

О. Сафін у своїх працях розглядає психолого-

акмеологічні особливості особистісного та профе-

сійного розвитку фахівців екстремальних професій. 

Він говорить про вплив особистісних якостей на ви-

конання робіт в особливих умовах діяльності, а та-

кож про провідні властивості психіки які забезпе-

чують здатність успішно виконувати декілька пев-

них дій одночасно [17]. 

О. Запорожченко головною професійною які-

стю рятувальників вважає адаптивність, важливі-

шою навіть ніж психічна стійкість. Також на думку 

науковця, рятувальнику мають бути притаманні 

такі якості як тактичне мисленя, здатність до ситу-

ативного лідерства, готовність брати відповідаль-

ність за прийняті рішення [6]. 

Аналіз психологічного впливу командира на 

підлеглих у військово-професійній діяльності дос-

ліджує О. Матеюк. Автор виділив систему методів 

альтераційного (трансформуючого) та пенетрант-

ного (проникаючого) типів впливу начальника, що 

дозволяє зруйнувати соціально-психологічний за-

хист підлеглого, також він відзначає малу ефектив-

ність деформуючого (дисторційного) типу впливу 

начальника [12]. 

Аналізуючи психологічні аспекти професій-

ного становлення суб’єкта військово-професійної 

діяльності В. Осьодло, виявляє вплив на діяльність 

суб’єктної активності особистості. У структуру вій-

ськово- професійної діяльності він включає діяль-

нісний, регулятивний та рефлексивний компоненти 

[15].  

На основі власних емпіричних досліджень 

С.Іващенко стверджує, що працівники аварійно-ря-

тувальних підрозділів наділені сангвінічним типом 

темпераменту, низьким рівнем особистісної триво-

жності, низьким рівнем домагань, готовністю до 

ризику та високим рівнем самооцінки. 

Дослідження З. Диянової та І. Конопак дозво-

ляють говорити про те, що рятувальники прита-

манні інтернальність, схильність до домінування, 

високий самоконтроль, реалістичність суджень, 

адекватна самооцінка. Також рятувальники ствер-

джують що їм притаманні такі якості, як самоконт-

роль, виносливість, терпіння. Я-образ у них маску-

лінного типу [5]. 

А. Самсонов досліджуючи рятувальників ви-

явив, що майже у половини респондентів спостері-

гається сильна нервова система і низький рівень 

тривожності, у третини було виявлено готовність 

до ризику. У рятувальників із низьким рівнем гото-

вності до ризику спостерігається слабка нервова си-

стема та високий рівень тривожності. Працівники 

аварійно-рятувальних служб з вираженою готовні-

стю до ризику, як правило завчасно та ретельно 

здійснюють підготовку до діяльності в особливих 

умовах. Проте, надмірне фізичне та психологічне 

навантаження підвищує ймовірність здійснення 

професійних помилок. 

С. Мул здійснюючи дослідження психологіч-

ної готовності офіцера-прикордонника до профе-

сійної діяльності, виокремив в ній такі компоненти 

– мотиваційний, оцінний, вольовий, орієнтаційний, 

де основними показниками виступають: професій-

ного спілкування, комунікативні та організаційні 

здібності, стилі керівництва, ситуативно-особисті-

сна орієнтація. На думку автора найбільш опти-

мальними для професійної діяльності у особливих 
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умовах є змішані стилі спілкування та керівництва, 

оскільки дають можливість для більш конструктив-

ної взаємодії [13]. 

Також у науковій літературі широко досліджу-

ється проблема психологічної безпеки працівників 

екстремального профілю. Наприклад, І. Приходько 

у своїх працях описує здатність до відновлення спе-

ціалістів, який визначається через як термін «пруж-

ність системи психологічної безпеки». Автор виок-

ремлює такі типи організації психологічної без-

пеки: продуктивний, репродуктивний та 

непродуктивний. Також він наголошує на тому, що 

вона залежить від таких факторів [16]: 

- попередня цілеспрямована професійна під-

готовка; 

- ефективність психологічного супроводу ді-

яльності; 

- соціальна підтримка оточення; 

- часу на відновлення; 

- рефлексія пережитих стресових ситуацій. 

Структура екстремальної діяльності на думку 

М. Козяра, включає в себе такі компоненти: акти-

ваційно-регуляторний; виховний; операційний; ба-

зовий, який регулює стан фізіологічних функцій і 

забезпечує неспецифічне напруження; інтенційний 

або потребнісно-мотиваційний; організаційно-

управлінський та комунікативний [8].  

Виокремлено також такі елементи діяльності 

фахівців екстремального профілю, а саме операти-

вно-рятувальних підрозділів, як: змістовні, інфор-

маційні, організаційні та оперативно-дійові. Зміс-

товні елементи, включають в себе: тип діяльності; 

мету; завдання; загрози; міру ризику для життя; мо-

жливі наслідки; готовність до подолання перешкод; 

відповідальність; самостійність у прийнятті рі-

шення. Інформаційні елементи включають в себе: 

інформаційне перевантаження або недостатність 

інформації, що створює панічні слухи. До організа-

ційних елементів екстремальної діяльності відно-

сяться: ступінь організованості; компетентність та 

авторитет керівництва. До оперативно-дійових еле-

ментів відносяться: дефіцит часу; труднощі розу-

міння обстановки, які зумовлені багатогранністю 

розвитку подій; погане засвоєння дій та операцій, їх 

високий темп та невдачі при виконанні; специфіч-

ність реакцій психологічного захисту; наявність 

операційного та емоційного напруження; підви-

щені вимоги до розумових ресурсів та психомотор-

них функцій; сильне емоційне напруження, яке 

впливає на працездатність особистості; значну за-

лежність ефективності праці від властивостей нер-

вової системи, які визначають витривалість до екс-

тремального напруження; зміну психічного напру-

ження від високого до низького рівнів, що часом 

призводить до помилок навіть після припинення дії 

стресогенного чинника; зв’язок результатів роботи 

з попереднім досвідом, при якому людина звикає до 

екстремальних ситуацій [19]. 

Спеціальна література щодо проблеми екстре-

мальної діяльності дає змогу виділити її основні 

специфічні особливості, до яких належать: стихій-

ність і непередбачуваність; загроза для здоров’я та 

життя, як свого так і інших учасників екстремальної 

ситуації (потерпілих); недостатня прогнозованість; 

відсутність виробленого алгоритму дій та їх неста-

ндартність; обробка великого обсягу інформації, 

яку потрібно сприйняти в умовах дефіциту часу; 

монотонність в умовах очікування сигналу до екст-

рених дій; часто відсутність достовірної інформа-

ції, що провокує велике психічне і фізіологічне на-

вантаження на психофізіологічні функції ї психічні 

процеси; наявність ризику та постійних або епізо-

дичних стресогенних ситуацій і чисельних психот-

равмуючих стрес-факторів, які виникають у резуль-

таті стихійних лих, війн та катастроф, що створює 

загрозу для життя людей; порушення звичного ре-

жиму праці і відпочинку; можливість появи негати-

вних масових психічних станів ‒ паніки, мародерс-

тва, гніву, жаху тощо. 

Саме тому до фахівців екстремального про-

філю висуваються певні вимоги: уміння працювати 

у команді, що потребує значної сумісності; високий 

рівень професійної придатності; пізнавальна актив-

ність та здатність до швидкого логічного аналізу; 

можливість швидкої адаптації у нових умовах; пра-

цездатність, яка буде позбавляти втоми працівника; 

здатність контролювати свою поведінку, та відпові-

дальність за прийняте рішення. Часто фахівці зму-

шені працювати у надзвичайних ситуаціях у безпе-

рервному режимі, при підвищеній активності орга-

нізму, значному інформаційному навантаженні, 

при сумісних взаємодіях, виконуючи одразу декі-

лька функцій, що потребує сильного напруження. 

При цьому, як стверджують науковці, виникають 

зрушення як у показниках діяльності, так і у психо-

фізіологічних функціях. 

Особливості поведінки в екстремальних умо-

вах проявляються в її дезорганізації; гальмуванні 

набутих навичок; неадекватних реакціях на подраз-

ники; зниженні працездатності; погіршенні перек-

лючення і розподілу уваги; звуження обсягу сприй-

няття; провалах пам’яті; появі імпульсивних дій; 

погіршенні продуктивного мислення; порушенні 

моторики. З’являються також вегетативні, психофі-

зіологічні та біохімічні зсуви, зокрема, збільшення 

у сечі лейкоцитів, аскорбінової кислоти, кортикос-

тероїдів; порушення частоти серцевих скорочень, 

дихання, кров’яного тиску.  

Аналізуючи наукові праці щодо проблеми екс-

тремальних факторів, як складових елементів екст-

ремальної ситуації, можна говорити про об’єктивні, 

професійні та внутрішні фактори екстремальної ді-

яльності. 

До об’єктивних факторів відносяться: фактори 

середовища і фактори професійної діяльності. Фак-

тори середовища – це шуми, вібрація, випромі-

нення, загазованість, задимленість, температурні 

умови, радіація десинхроноз та інше.  

До факторів професійної діяльності належать: 

гіподинамія, монотонія, перенавантаженість, дефі-

цит, або перевантаження інформацією, сенсорний 

голод, перешкоди; загроза життю та здоров'ю, за-
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стосування зброї та спеціальних засобів, забезпе-

чення правопорядку у період масових заходів; лік-

відація. 

До внутрішніх факторів екстремальних видів 

робіт відносять: загальний інтелектуальний рівень; 

особистісну стабільність, що зумовлює резистент-

ність до стресу, соціалізація; відсутність у струк-

турі особистості напруження, тривоги і психопати-

чних проявів; психодинамічні властивості, які зу-

мовлюються типом нервової системи; екстра-

інтроверсія; нейротизм. 

Загалом діяльність в екстремальних умовах 

пов’язана із різноманітними стихійними і техноген-

ними аваріями і катастрофами, бойовими діями, ма-

совими заворушеннями, що характеризується мак-

симальним перевантаженням психічних функцій 

особистості [19].  

Також багато праць демонструють дослі-

дження щодо процесів адаптації та її закономірно-

сті як курсантів спеціалізованих вузів, так і праців-

ників аварійно-рятувальних служб. Здійснено дос-

лідження щодо негативного впливу стресу на 

адаптаційні процеси працівників ДСНС України. 

Широко досліджуються особистісні і поведінкові 

особливості, які провокують виникнення професій-

ного стресу під час роботи у екстремальних ситуа-

ціях. Також досліджуються засоби формування 

емоційної стійкості та толерантність до стресу у 

військовослужбовців. Вивчаються також профе-

сійно важливі якості особистості, що є необхідними 

для діяльності в особливих та екстремальних умо-

вах, а саме: стресостійкість та компетентність. Про-

аналізовано також професійну надійність фахівця 

ДСНС України, його відповідальність та значимі 

психологічні властивості, зокрема риси характеру і 

темпераменту, а також вольові якості. На основі та-

ких досліджень було доведено, що слабка нервова 

система є несприятливою для екстремальних умов, 

оскільки підвищує стійкість до монотонного фак-

тора. У фахівців аварійно-рятувальних підрозділів 

зі слабкою нервовою системою, при високому емо-

ційному напруженні раніше знижується активність 

діяльності [1; 8; 9; 11]. 

Також встановлено, що у людей зі слабким ти-

пом нервової системи у екстремальних умовах зни-

жується загальний рівень надійності аварійно-ряту-

вальної роботи, оскільки такі фахівці більше підда-

ються впливу подразників та частіше допускають 

помилки. Основними причинами, що призводять до 

помилок, дослідники називають емоції, пов’язані із 

завданнями професійної діяльності невизначеності 

екстремальної ситуації. Також деякі автори крім ін-

дивідуально-психологічних якостей, відмічають 

вплив на ефективність діяльності настанов особис-

тості, таких як: наполегливе бажання досягнути 

мети; готовність до екстремальної діяльності; ба-

жання досягнути висот у професійній кар’єрі. 

Багато робіт присвячено впливу на зміст і ре-

зультати екстремальної діяльності інтегральних 

психічних процесів та швидкості розумових і фізи-

чних реакцій, як її активних регуляторів. Також 

психологами названо особистісні та психічні особ-

ливості, що призводять до професійної травматиза-

ції – низький рівень концентрації та швидкості пе-

реключення уваги; 

– недостатня сенсомоторна та сенсорна коор-

динація; 

– низький рівень емоційної стійкості; 

– негнучкість мислення і поверховість су-

джень. 

В. Бодров [2, с. 265] вважає, що психічні фун-

кції, які задіяні в екстремальній діяльності необхі-

дно оцінювати враховуючи певні характеристики:  

– міра важливості кожної функції для досяг-

нення кінцевого ефекту при виконанні конкретного 

виробничого завдання, або операції; 

– тривалість і завантаженість функції впро-

довж робочого процесу; 

– міра завантаженості функції при здійсненні 

окремих операцій; 

– ступінь складності реалізації кожної функції. 

Особистісні якості розвиваються у діяльності 

під впливом соціального середовища, у результаті 

чого формується захищеність людини та її схиль-

ність до ризику. Встановлено також, що особистісні 

властивості і процеси взаємодіючи зі структурою і 

умовами діяльності утворюють функціональні 

стани особистості, які визначають її готовність до 

діяльності, надійність, придатність і психічну ціну 

роботи. Найбільш активно у фахівців, що працю-

ють в екстремальних умовах, досліджується стан 

психічної напруги, оскільки присутність психічної 

напруги знижує мобілізаційні резерви організму [1; 

2; 20]. 

Проте готовність до діяльності в особливих та 

екстремальних умовах визначається наявністю вну-

трішньої мотивації до надання допомоги людям які 

її потребують. Мотивом-посередником у діяльності 

представників екстремального профілю впевнено 

можемо назвати емпатійне співчуття та співпере-

живання. 

Оскільки емпатія вважається важливим факто-

ром мотивації допомагаючої поведінки, тому в ос-

новному, дискусії стосуються здебільшого особли-

востей емоційного відгуку: нормативного та ситуа-

ційного. Також проблема емпатії постає при 

необхідності виокремлення різноманітних форм 

допомагаючої поведінки: просоціальна поведінка, 

альтруїстична поведінка, власне дії спрямовані на 

допомогу.  

Ефективне виконання професійних обов’язків 

працівником служби ДСНС України потребує не 

лише оперування широкими й різнобічним профе-

сійними знаннями, вміннями та навичками, а й ви-

магає наявності певних психологічних якостей. 

Оскільки професійна діяльність рятувальників 

пов’язана зі значним психоемоційним навантажен-

ням та ризиком для життя саме бажання допомогти 

людям у багатьох випадках переважає над страхом 

смерті, що дає можливість успішно виконувати 

професійне завдання. 

Реальна небезпека у рятувальників часто ви-

кликає нервове збудження. Саме емпатія, у формі 
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допомагаючої поведінки мобілізуватиме та спону-

катиме їх до здійснення аварійно – рятувальних дій, 

спрямованих на порятунок потерпілих. 

Говорячи про взаємозв’язок емпатії та допо-

моги, важливо наголосити на такому феномені як 

емпатійний дистрес. Проявляється емпатійний дис-

трес у вигляді негативних почуттів та емоцій вна-

слідок споглядання на страждання іншої людини. 

Високий особистісний емпатійний дистрес слугує 

мотивом виникнення допомагаючої поведінки [22].  

С.К. Нартова-Бочавер вважає, що підґрунтям 

допомагаючої поведінки є власне готовність особи-

стості до прояву допомоги. Готовність до допома-

гаючої поведінки передбачає наявність певних осо-

бистісних ресурсів: когнітивних (аналізується не-

сприятлива ситуація в якій знаходиться інша 

людина, розуміння того, чим ми можемо допомогти 

та приймаємо оптимальне рішення), поведінкових 

(передбачається наявність здібностей та можливо-

сті надання допомоги) та мотивації допомоги (вну-

трішнє бажання врятувати людину від страждань). 

Поняття мотивації допомоги зазвичай використо-

вується в контексті афективного компонента готов-

ності до допомоги як мотиваційно-афективної 

сфери особистості. Тобто ініціює альтруїстичний 

вчинок. Дослідження даного автора свідчать про те, 

що необхідною умовою надання допомоги є стій-

кість альтруїстичного наміру [14]. 

З метою визначення рівня емпатійності, як од-

нієї із важливих професійних якостей особистості 

майбутніх рятувальників нами було здійснено ем-

піричне дослідження. Дослідження проводилось на 

базі Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності за допомогою методики діагнос-

тики рівня емпатійних здібностей В.В. Бойка.  

На основі отриманих результатів можемо зро-

бити наступні висновки: високий рівень емпатій-

них здібностей спостерігається у 8 % майбутніх ря-

тувальників, середній рівень – 48 %, занижені пока-

зники спостерігаються у 34 % респондентів та дуже 

низький рівень емпатії у 11% учасників дослі-

дження. Дана методика також дала нам можливість 

визначити який канал прояву емпатійності спосте-

рігається у учасників дослідження. Отже, у майбу-

тніх рятувальників переважає канал установок, які 

сприяють емпатії (24%). Можемо сказати, що у бі-

льшості майбутніх рятувальників відсутні устано-

вки, які заважають емпатійному сприйняттю. Саме 

тому, їм нічого не заважає проявляти співчуття, 

співпереживання та бажання допомогти людям, які 

цього потребують. У 19 % респондентів спостеріга-

ється емоційний канал емпатії. За Бойко В.В. емо-

ційний канал емпатії передбачає входження в емо-

ційний резонанс із партнером. В нашому випадку, 

емоційний канал емпатії майбутніх рятувальників, 

на основі емоційного співчуття опосередковує дію 

спрямовану на надання допомоги потерпілим. Про-

никаюча здатність до емпатії спостерігається у 18% 

учасників дослідження. Рятувальникам часто дово-

диться спілкуватися із потерпілими та очевидцями 

аварій, надзвичайних ситуацій, пожеж тощо. Вмі-

ючи налагодити емпатійний контакт та створити 

довірчу атмосферу спілкування, рятувальники мо-

жуть попередити виникнення паніки серед учасни-

ків надзвичайної ситуації. Майбутні рятувальники 

у яких спостерігається раціональний канал емпатії 

(15%) та ідентифікація в емпатії(15%) відрізня-

ються особливим вмінням аналітично аналізувати 

ситуацію яка відбувається. Вони постійно готові до 

надання допомоги потребуючим. У найменшої кі-

лькості курсантів спостерігається інтуїтивний ка-

нал емпатії, лише 9 %. Майбутні рятувальники, у 

яких розвинутий інтуїтивний канал емпатії харак-

теризуються вмінням розуміти партнерів в умовах 

дефіциту інформації та часу. Це відбувається за ра-

хунок збереження попереднього досвіду та емпа-

тійного сприйняття партнерів. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що діяльність 

в особливих та екстремальних умовах вимагає від 

фахівців наявності не лише високого рівня кваліфі-

кації, знань, навичок та досвіду. Важливими будуть 

також особистісні якості, психодинамічні власти-

вості, які зумовлюються типом нервової системи, 

опірність до стресу, низький рівень тривожності, 

уміння працювати у команді, пізнавальна актив-

ність та здатність до швидкого логічного аналізу, 

стійкість психофізіологічних функцій та психічних 

процесів. 

Таким чином, емпатійну дію доцільно розгля-

дати як складну функціональну систему, в якій ко-

гнітивний та емоційний компоненти складають вза-

ємозумовлену єдність, що опосредковує дію та фо-

рмує допомагаючу поведінку. Також можна 

стверджувати, що саме емпатійність спонукає до 

вибору професії допомагаючого типу. 
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Abstrakt 

Článek popisuje zvláštnosti projevu odpovědnosti u studentů a vztah mezi vůdcovskými vlastnosti a odpověd-

ností u studentů. Uvádí se, že korelace mezi úrovní vůdčích kvalit a mírou zodpovědnosti může charakterizovat 

určité typy osobnosti a také definovat perspektivy a směr vývoje vůdčích schopností jednotlivce. 

Abstract 

The article describes the peculiarities of the expression of responsibility students have and the relationship 

between their leadership qualities and responsibility. It is reported that the correlation between the level of leader-

ship qualities and the degree of responsibility can characterize certain types of personality and also determine the 

perspectives and direction of the individual's leadership development. 
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Vymezení problému. Aktuálnost zkoumání prob-

lému vztahu mezi vůdcovskými vlastnostmi a odpověd-

ností ve studentském věku přímo souvisí se současnou 

socioekonomickou situací na Ukrajině, která vyžaduje 

vznik skutečných vůdců mezi mladými lidmi – 

vzdělanými a kulturními specialisty, kteří mohou 

následně vést procesy ekonomického a duchovního 

obrození naší země. Je zcela zřejmé, že v brzké bu-

doucnosti bude část studentů kromě úkolů, které jsou 

určeny specifikou jejich povolání, zapojena do řídících 

funkcí různých státních a veřejných organizací. 

Vůdcem je zpravidla jednotlivec, jenž má max-

imální potřebu seberealizace, osoba, jejíž prvotní bio-

logické potřeby jsou v celku uspokojené, „skutečné já“ 

se neodchyluje od „ideálního já“, a proto on nebo ona 
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má vysoké sebevědomí a vnitřní integritu. Vůdcovské 

kvality v sobě máme přirozeně všichni, vůdcem se 

člověk může navíc stát v jakémkoliv věku. 

Psychologické paradigma, které navazuje na trad-

ici humanistické a existenciální psychologie, uvádí, že 

vůdcovství je přirozená vlastnost, že lídři mají k vůd-

covství vrozený potenciál, což jim umožňuje dosáhnout 

větších úspěchů než ostatní. Vůdce může řídit, budovat 

harmonické vztahy mezi různými jednotlivci ve jménu 

dosažení vyšší produktivity nebo maximálních 

výsledků. 

Jedním z hlavních existenciálních prostředků 

„vytváření osobnosti vůdce“ je kulturní vzdělávání, 

které zahrnuje společnou kulturu, profesní kulturu a 

porozumění diplomatickým vztahům jakožto schop-

nosti navazovat spojení s různými typy lidí. V ne-

poslední řadě je důležitá schopnost jednotlivce 

přemýšlet nezávisle na stereotypech. 

Pokud je jednotlivec připravený stát se vůdcem a 

autorem svého života, musí být schopen převzít od-

povědnost za svá rozhodnutí a důsledky, které 

přinesou. Právě zodpovědný postoj a objektivní kritéria 

vnitřního hodnocení určují opravdového lídra.  

Odpovědnost je definována jako psychologická 

situace, ve které je od subjekta vyžadována morální, zá-

konná nebo existenciální reakce na jeho vlastní cho-

vání. Odpovědnost není volbou, ale nevyhnutelnou 

skutečností od okamžiku, kdy se jednotlivec nachází v 

určité situaci, je součástí určité události. Odpovědné 

postavení je navíc v existenciálním smyslu prospěšné 

pro člověka a také přispívá k jeho životnímu úspěchu. 

 Analýza předchozích výzkumů a publikací. 
Problém vůdcovství přitahoval zájem domácích i zah-

raničních výzkumných pracovníků. Vědci jako R. 

Stogdill, R. Houmans, I.S. Kohn, R.L. Krichevsky, 

B.D. Parigin, L.I. Umansky, G.M. Andreeva, A.V. Pe-

trovsky studovali různé aspekty vůdcovství. 

V moderní psychologické vědě existuje mnoho te-

orií vůdcovství, jsou různé výzkumy týkající se typů 

vůdců, popisů účinného vůdce atd. Analýza studií 

ukazuje, že vůdcovství je zkoumáno hlavně sociálními 

psychology v kontextu skupinových procesů: formo-

vání a řízení malé skupiny, dynamických procesů v ní 

atd. [2; 5]. V poslední době se aktivně rozvíjí oblast 

výzkumu politického vůdcovství, byly studovány prob-

lémy vůdcovství v kontextu psychologie řízení [6]. 

Avšak problém rozvoje odpovědnosti jako nedílné 

součásti vůdcovských schopností jednotlivce je vědci 

stále opomíjen, přestože je velice aktuální a má značný 

vědecký a praktický potenciál. 

Psychologická literatura se zabývá celou řadou 

otázek souvisejících s určováním parametrů od-

povědného chování, způsoby a prostředky vypěstování 

odpovědného přístupu k určité činnosti, a vyzdvihuje 

mechanismy formování odpovědnosti. Západní autoři 

studují problém formování odpovědnosti v rámci mo-

rálního vývoje jedince (J. Piaget, L. Kolberg) a také v 

rámci výzkumů faktorů a podmínek, které ovlivňují 

proces přiřazování odpovědnosti (F. Heider, E. 

Weister, B. Weiner). 

Domácí vědci zkoumají odpovědnost zejména v 

následujících oblastech: 1) studium podmínek, faktorů, 

technik zvyšování odpovědnosti v různých věkových 

kategoriích [11]; 2) odpovědnost jako projev mezi-

lidských vztahů během skupinových činností [3; 4]; 3) 

vznik odpovědnosti při určitém typu činnosti [8]. 

Lidé, kteří mají v práci víc zodpovědnosti a vnitřní 

integrity, jsou často úspěšnější a z psychologického 

hlediska i spokojenější. V průběhu studií byly zjištěny 

takové pozitivní aspekty odpovědnosti, jako je klid, 

sebeúcta, zlepšení vztahů se sebou samým i s ostatními, 

klidné svědomí atd. [1; 7; 9; 10]. 

V psychologické vědě je tedy problém odpověd-

nosti zkoumán hlavně v souvislosti s formováním so-

ciálně významných osobnostních rysů, primárně u stu-

dentů všech věkových skupin. 

Vymezení nevyřešené části problému. Rele-

vance problému odpovědnosti jako faktoru ve vývoji 

vůdcovských schopností studentů je způsobena rela-

tivně malým rozsahem studií tohoto problému v sou-

vislosti s věkovým vývojem (dospíváním) osobnosti, 

jakož i potřebou vyvíjet psychologické podmínky a 

specifické programy pro rozvoj těchto kvalit. Stu-

dentské roky se většinou shodují s obdobím mládí v on-

togenezi jednotlivce, které se vyznačuje hledáním 

svého místa ve světě, sebeprosazováním a sebereal-

izací, hledáním a ustalením hodnot a určitých pohledů 

na svět, ovládáním budoucí profese. To vše je součástí 

procesu osobního a profesionálního sebeurčení 

mladých lidí. Studium na univerzitách velmi aktivizuje 

proces osobního rozvoje zapojením studentů do sys-

tému odborné přípravy, do nových vztahů jak ve 

skupinách studentů, tak mezi učiteli a studenty. Stu-

dentské období je tedy “citlivé” na rozvoj vůdčích 

schopností jednotlivce. Právě společenský význam 

problému a jeho nedostatečné prozkoumání z 

vědeckého hlediska nás vedl k výběru tématu našeho 

výzkumu. 

Cílem této práce je prozkoumat vztah mezi rozvo-

jem vůdcovských schopností a odpovědností v životě 

studentů. 

Výklad základních informací. Do studie byli 

zapojeni studenti 2. a 3. ročníku socio-psychologické 

fakulty a fakulty civilní obrany NUCOU (Národní uni-

verzita civilní obrany Ukrajiny). Výzkumu se zúčast-

nilo 64 respondentů. 

Výzkum vůdčích schopností byl uskutečněn po-

mocí metod „Leadership Ability“ od E. Zharikova, E. 

Krushelnitského a „Self-Assessment of Leadership“ od 

N.P. Fetiskina, V.V. Kozlova a G.M. Manuylova. 

Podle výsledků se ukázalo, že studenti ve studo-

vané skupině mají středně nízkou úroveň rozvoje vůd-

covství – mezi (25,3 ± 4,8). Vůdcovství jako zvláštní 

rys osobnosti je důležitou součástí celkové struktury 

procesů probíhajících ve skupině. Efektivita skupi-

nových aktivit přímo závisí na vůdcích, jejich postavení 

a stylu komunikace. Moderní realita vyžaduje, aby-

chom neustále vynalézali nové, inovativní přístupy k 

chování a činnostem. Iniciativa a aktivní přístup jsou 

velice podstatné, pokud chceme mít možnost realizace 

svého tvůrčího potenciálu a posouvání se na vedoucí 

pozice. Aktivní osoba vždy zaujímá vedoucí postavení. 

Hodnocení svých vůdčích schopností měli stu-

denti také na průměrné úrovni (4,1 ± 0,7). Domníváme 

se, že taková data naznačují, že stávající vysokoškolský 



66 Sciences of Europe # 46, (2019) 

systém nevěnuje dostatečnou pozornost otázce formo-

vání a rozvoje vůdčích schopností mezi studenty. Neex-

istuje soubor cílených opatření k rozvoji těchto vlast-

ností nezbytných pro to, aby člověk úspěšně rostl ve své 

kariéře. Většina studentů nemůže plně prokázat své 

vůdčí schopnosti. Analýza stávajících programů formo-

vání vůdčích schopností jednotlivce ukázala, že takové 

programy nesplňují zájmy moderního studenta, ale jsou 

určeny hlavně pro děti školního věku. 

Moderní vysoká škola by však měla každému stu-

dentovi pomoci definovat se jako odpovědný, svo-

bodný ve svém tvůrčím výběru, aktivní a iniciativní 

jedinec. V daném procesu je naprosto klíčové, aby byli 

učitelé vysokých škol ochotni přijímat osobnost 

každého studenta jako jedinečnou individualitu, která 

má své vlastní zájmy, potřeby, názory, osobní hodnoty 

a usiluje o realizaci práva sama si zvolit cestu rozvoje a 

sebeurčení. 

Systém vzdělávání prochází významnými 

změnami organizační struktury, směry vzdělávacího 

procesu se mění, stále více jsou postavené na základě 

zásad a hodnot humanismu. Úkoly vzdělávání obecně a 

zejména vysokých škol se mění. Jedním z úkolů vysoké 

školy je formování aktivní osobnosti, rozvoj organi-

začních kvalit a schopností nejen v malé skupině stu-

dentů celkově, ale v každém členovi studentského týmu 

zvlášť. V tomto případě zůstává nejzajímavější otázkou 

pro vědce problém vytváření příznivých a účinných 

podmínek, které by přispěly ke vzniku vůdcovských 

schopností. 

Výzkum úrovně odpovědnosti mezi studenty jsme 

provedli pomocí metodiky diagnostiky úrovně morální 

a etické odpovědnosti jednotlivce. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1. 

Ukazatele úrovně morální a etické odpovědnosti studentů NUCOU (body) 

Škály М±σ 

Reflexe morálních a etických situací 2,7±1,2 

Intuice v morální a etické oblasti 2,5±0,7 

Existenciální odpovědnost 3,2±1,1 

Altruistické emoce 3,5±1,4 

Morální a etické hodnoty 2,2±0,8 

Úroveň morální a etické odpovědnosti 14,1±5,2 

 

Úroveň formování morální a etické odpovědnosti 

mezi studenty této skupiny je průměrná. 

Nejrozvinutější jsou altruistické emoce (3,5 ± 1,4 bodu) 

a existenciální odpovědnost (3,2 ± 1,1 bodu); nejméně 

rozvinuté jsou morální a etické hodnoty (2,2 ± 0,8 

bodu). 

Odpovědnost, působící jako složitý jev a také jako 

forma seberegulace člověka, je jednou ze základních 

morálních vlastností člověka, která charakterizuje její 

osobnost a sociální zralost. 

Formování morální a etické odpovědnosti je 

nesmírně důležité již ve studentském věku při studiu 

norem a pravidel povolání. Toto období je základem 

pro výběr životní strategie, v níž hraje důležitou roli 

morální a etická odpovědnost odborníka za výsledky 

své činnosti vůči společnosti, ostatním lidem a také 

vůči sobě samotnému. 

Studiem a analýzou morální a etické odpovědnosti 

jako komplexního polysemantického psychologického 

jevu lze tedy poznamenat, že nabídka alternativního 

pohledu (odpovědnost v opozici vůči nezodpovědné 

existenci) stimuluje přijetí vlastního rozhodnutí ve 

formování hodnot, názorů a stylu života, protože věk 

studentů je ve vztahu k výše uvedeným 

psychologickým entitám zvláště citlivým obdobím. 

Jedním z atributů odpovědnosti je osobní volba, která 

ovlivňuje profesní rozvoj. 

Dále jsme provedli korelační výzkum 

sledovaných jevů, jehož výsledky jsou uvedeny v 

tabulce 2. 

 Tabulka 2. 

Ukazatele vztahu morální a etické odpovědnosti a vůdčích schopností u studentů NUCOU (body) 

 Vůdcovské vlastnosti 

Škály 

 odpovědnosti 

Vůdcovské schopnosti Úroveň vůdcovství 

Reflexe morálních a etických situací -0,55 0,07 

Intuice v morální a etické oblasti -0,12 0,18 

Existenciální odpovědnost 0,35 0,23 

Altruistické emoce 0,06 0,12 

Morální a etické hodnoty -0,41 0,20 

Úroveň morální a etické odpovědnosti 0,21 0,11 

 

Můžeme konstatovat přítomnost přímého a 

inverzního vztahu mezi vůdcovskými schopnostmi a 

morální a etickou odpovědností, konkrétně: vůdcovské 

schopnosti mají přímou korelaci s existenciální 

odpovědností (p ≤ 0,05) a inverzní korelaci s reflexí 

morálních a etických situací (p ≤ 0,01) a s morálními a 

etickými hodnotami (p ≤ 0,01). Úrovně vůdcovství 

nekorelují s žádnými ukazateli morální a etické 

odpovědnosti. 

Existenciální odpovědnost je odpovědností za 

vlastní existenci a existenci všeho, co je na Zemi. To je 

pravděpodobně důvod, proč koreluje s vůdcovskými 

schopnostmi. Vůdce je totiž připraven převzít odpověd-

nost za svůj život, za život ostatních lidí a za změny, 
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které se v něm odehrávají, a navíc tyto změny iniciovat 

a tvořit. 

Reflexe je speciální dovednost, která spočívá ve 

schopnosti nejen uvědomovat si, kam je zaměřena 

pozornost, ale také sledovat svůj psychický stav, pocity 

a myšlenky. Reflexe nám dovoluje pozorovat sami sebe 

zvenčí a vidět, na co se soustřeďujeme a proč.  

V moderní psychologii tento pojem znamená ja-

kékoli rozjímání jednotlivce, které je zaměřeno na in-

trospekci. Může to být posouzení svého stavu nebo 

jednání, a také reflexe některých událostí. Přičemž 

hloubka reflexe přímo souvisí s úrovní vzdělanosti 

člověka, jeho morálkou a schopností ovládat sebe. 

Rozvinutá schopnost reflexe však podle našeho názoru 

brzdí rozvoj vůdčích schopností, protože myšlenky a 

činy nejsou totéž a život jedince ovlivňují různými 

způsoby. 

Morální a etické hodnoty určují důstojnost 

člověka (nebo skupiny lidí), charakterizují činy a indi-

viduální osobnostní rysy. Je to také hodnotové pojetí 

dobra a zla související s oblastí morálního vědomí a 

ztělesněním morálních norem, zásad, ideálů. 

Morální a etické hodnoty lze považovat za jednu z 

forem projevů etických vztahů ve společnosti, protože 

do jisté míry regulují vztah mezi člověkem a světem 

kolem něj a určují morální chování jednotlivce. Touha 

po vůdcovství však není vždy v souladu s morálními 

standardy. Častěji je u takových lidí přítomné přání 

dosáhnout cíle za každou cenu. Touha být lídrem má 

jen málokdy hluboké morální kořeny. 

Korelační studie fenoménu vůdcovství a morální a 

etické odpovědnosti tedy ukázala, že čím více je u jed-

notlivce vyvinuta existenciální odpovědnost, tím větší 

jsou jeho vůdcovské schopnosti. 

Závěry a návrhy. Provedený výzkum ukazuje, že 

míra odpovědnosti u studentů je nedostatečná a v jejich 

vývoji jsou přítomné některé rozpory: odpovědnost stu-

dentů se projevuje situačně, čemuž odpovídá průměrná 

úroveň rozvoje subjektivní kontroly. Současně se 

ukazuje, že pro velkou část studentů je charakteristická 

nedostatečná sebekontrola, nerovnováha ve struktuře 

morálních principů, nízká úroveň poctivosti, nízká 

úroveň snahy o splnění sociálních požadavků. Prob-

lematické pro ně rovněž je realisticky hodnotit vše, co 

je spojené s uvědomováním si svých schopností, schop-

ností předvídat důsledky svých činů a uvědomování si 

sebe sama jako produktů a výsledků vlastního úsilí. 

Je stanoveno, že důležitými kritérii při hodnocení 

sebe a ostatních jako odpovědných vůdců jsou morální 

hodnoty, na které jsou subjekty vůdcovství ve svých 

činech orientovány, jakož i síla vůle a vůdcovské 

schopnosti, které zajišťují dosažení skupinových cílů. 

Bylo potvrzeno, že dospívání a studentský věk 

jsou citlivým obdobím pro rozvoj uvědomování si sebe 

sama, především vzhledem k sebevědomí a procesům 

uvědomování si sebe sama jako subjektu sociálních 

vztahů. Ukázalo se tedy, že pro studenty je obtížnější 

uvědomovat si a hodnotit své vlastní schopnosti vůdce, 

schopnost předvídat důsledky svého jednání v této roli, 

chovat se k sobě samému jako k vůdci. 

Korelace úrovně vůdčích schopností a míry od-

povědnosti může charakterizovat určité typy osobnosti 

a také definovat perspektivy a směr vývoje vůdčích 

schopností osobnosti. 
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