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Постановка проблеми. У попередніх до-
слідженнях, що стосувалися широких контек-
стів соціологічних досліджень соціальної ком-
петентності фахівців водного транспорту, ми 
встановили, що специфіка діяльності фахівців 
галузі вимагає розглядати соціальні аспекти 
їхньої діяльності з огляду на різнорідність під-
ходів до проблем «людини моря» (seafarers), 
морської спільноти (seafaring communities), 
особливостей життя й роботи на морі, осо-
бливостей середовищ, соціальних проблем 
зайнятості людей моря, виробничих відносин, 
які диктуються глибинною специфікою харак-
теристик професійних спільнот і продукують-
ся історично специфікою професіоналізації 
вказаної фахової групи [5]. Аналітичні звіти 
Міжнародної морської організації дають під-

стави прогнозувати, що на 2025 р. світовому 
флотові бракуватиме близько 147 500 фахівців 
морських спеціальностей з найважливіших по-
зицій: капітани, старші помічники, старші ме-
ханіки та другі механіки, а однією зі специфіч-
них рис галузі сьогодні є потреба щорічного 
залучення судноплавними компаніями достат-
ньої кількості висококваліфікованого персо-
налу [17]. Важливою тенденцією розвитку су-
часного торговельного мореплавства є його 
інтернаціоналізація, що пов’язана з інтенсив-
ною зовнішньою міграцією фахівців. 

Незважаючи на значні проблеми з розвит-
ком власного флоту [3], потенціал України як 
морської держави визначається насамперед 
наявністю висококваліфікованих спеціаліс-
тів. Галузева статистика свідчить, що близько 
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40% усіх екіпажів на суднах європейських суд-
новласників комплектується фахівцями – ви-
хідцями з України, а в загальносвітовому рей-
тингу представництва країн у міжнародних 
екіпажах частка українських моряків становить 
від 8% [15] до 10% [16] офіцерського складу 
екіпажів. Галузева статистика та аналітичні ма-
теріали праць, присвячених соціальним аспек-
там розвитку галузі, вказують на важливість 
дослідження цієї страти як важливого ресурсу 
соціально-економічного розвитку держави в 
контексті курсу на європейську інтеграцію [1], 
зокрема конкретних проблем цієї соціальної 
групи й перспектив їх вирішення засобами со-
ціологічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, пов’язані зі специфікою морської 
праці, стали причиною появи останнім деся-
тиріччям багатогалузевих і міждисциплінарних 
наукових досліджень, спрямованих на вивчен-
ня оптимальних умов діяльності, раціональ-
ного співвідношення професійно важливих 
властивостей моряків і функціонування галу-
зевих елементів загальної системи світового 
вантажно-торговельного судноплавства та 
впливів соціальних чинників на діяльність фа-
хівців флоту [1; 7; 10; 12]. У дослідженнях, при-
свячених оптимізації використання ресурсу 
фахівців водного транспорту, розкрито коре-
лятивний зв’язок між успішністю самореаліза-
ції фахівця й такими показниками, як мотивація 
фахівця та соціальні фактори [7]. Важливим 
напрямом соціологічного вивчення цих проце-
сів дослідники констатують потребу розвитку у 
фахівця певного набору соціальних знань, що 
забезпечать віднайдення прийнятного балан-
су можливостей реалізації власних інтересів 
і стратегічних планів судновласника. Указане 
завдання актуалізує перегляд маркерів соці-
алізації галузевого професіонала й зумовлює 
розгляд чинників розвитку соціальної компе-
тентності вітчизняного фахівця галузі водного 
транспорту в контексті організаційних особли-
востей формування сучасного ринку праці та 
інших сучасних українських галузевих реалій.

Постановка завдання. Метою статтi є ви-
значення соціально-компетентнісних маркерів 
діяльності фахівця водного транспорту в кон-
тексті галузевих вимог і специфіки функціону-
вання ринку праці. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Важливим для дослідження соціальної 
компетентності фахівців водного транспорту 
є розгляд цієї професійної категорії відповідно 
до галузевого стандарту професій і соціаль-
них характеристик виробничої сфери. Згідно з 
основним правовим документом на морсько-
му ринку праці, Конвенцією про працю в мор-
ському судноплавстві» (MLC – Maritime Labour 
Convention) від 2006 р., моряк означає «будь-
яку особу, що зайнята на будь-якій посаді або 

працює за наймом в будь-якій якості на борту 
судна, до якого застосовується ця Конвенція», 
а праця на морському торговельному судні є 
особливим видом і здійснюється моряками на 
професійній основі за умови відповідної осві-
ти, професійної підготовки, віку, стану здо-
ров’я та наявності посвідчення особи моряка. 
Фахову діяльність на морському транспорті 
більшість розглянутих нами джерел визнача-
ють як професійну діяльність осіб, які обійма-
ють певні посади на транспортних засобах, на 
яких покладено практичне виконання службо-
вих завдань та обов’язків і які мають відповідні 
службові повноваження. Професійна підготов-
ка фахівців після проходження випробувальної 
процедури, передбаченої чинними законо-
давчими актами в галузі водного транспорту, 
має обов’язків характер [10]. 

Як відзначено в багатьох дослідженнях, 
служба на морському торговельному суд-
ні є особливим видом праці, а сам фахівець 
є спеціальним суб’єктом права, від якого під 
час вступу на службу вимагають спеціальних 
знань, підтверджених документами про здо-
буту освіту і професійну підготовку [1]. У до-
слідженнях, присвячених оптимізації викори-
стання ресурсу фахівців водного транспорту, 
розкрито корелятивний зв’язок між успішні-
стю самореалізації фахівця й такими показни-
ками, як мотивація фахівця, соціальні факто-
ри, спрямування та результативність роботи 
крюїнгових компаній [7]. Організація спеціалі-
зованих морських центрів для перепідготовки 
відповідно до вимог професійних стандартів 
і підвищення кваліфікації з сертифікацією 
рівня підготовки, крім завдання підвищення 
якості й конкурентоспроможності морських 
фахівців на морському ринку праці, не лише 
стає важливим чинником розвитку профе-
сійної компетентності персоналу, а й водно-
час визначає зміст, спрямування, методи та 
засоби контролю над рівнем і якістю набутих 
соціально-професійних компетентностей фа-
хівця. Досить чітко зазначені спрямування й 
організаційні тенденції в підготовці фахівців 
водного транспорту на сучасному етапі роз-
витку професійної морської освіти ілюструє 
факт створення міжнародного морського 
кластеру «Палата ІТ-ОПМ» (Палата ІТ-освіти й 
підготовки моряків) при Херсонській держав-
ній морській академії (далі – ХДМА) за участю 
представників іноземних компаній, Міносвіти 
України, керівництва ОДА та інших зацікавле-
них сторін (кластер дає можливість уклада-
ти кошти й інвестувати розвиток бази ХДМА, 
створює можливість майбутнім абітурієнтам, 
учням шкіл, отримувати інвестиційні кошти на 
навчання з відстрочкою платежу на весь пе-
ріод навчання) (див. рис.).

Можемо констатувати, що професійний до-
бір, перепідготовка, розвиток і соціально-про-
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фесійна адаптація персоналу в наведеному 
вище наборі функцій узгоджуються й приво-
дяться в дію в межах нормативів державного 
управління людськими ресурсами в морській 
сфері діяльності, є чинником соціального 
впливу на розвиток галузі професійної підго-
товки вітчизняних морських кадрів. У контексті 
з’ясування предметного поля проявів соціаль-
них взаємодій, що потребують певної соціаль-
ної компетентності, можемо схарактеризувати 
фахівця водного транспорту (суб’єкта мор-
ського екіпажу) так:

– члени екіпажу морського торговельного 
судна мають спеціальну правосуб’єктність, зу-
мовлену вимогами, що висуваються згідно з 
принципом диференціації правового регулю-
вання їхньої діяльності до віку, громадянства, 
стану здоров’я, рівня освіти;

– праця на морському торговельному 
транспорті має визначену регламентацію ви-
конання службових обов’язків за наявності 
професійної освіти, відповідних морських до-
кументів, кваліфікації, стану здоров’я та здійс-
нюється за чітким розписом і з фіксуванням 
організації несення вахти на підставі статуту 
служби на морських суднах (ст. 54 КТМУ) для 
забезпечення безпеки мореплавства;

– найважливішою передумовою безпечно-
го й успішного судноплавства є високий рівень 
професіоналізму екіпажу судна; 

– принцип професіоналізму й компетент-
ності фахівця водного транспорту відобра-
жено у вимогах Міжнародної конвенції «Про 
підготовку і дипломування моряків та не-
сення вахти» з манільськими поправками та 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
вдосконалення державного нагляду за ста-
ном підготовки та дипломування моряків» 
від 31 січня 2001 р. № 83: фахівці зобов’язані 
постійно підвищувати свою професійну ква-
ліфікацію [6]. 

Як випливає з наведеного, колективна діяль-
ність фахівців водного транспорту ґрунтується 
на дії принципів, які пронизують увесь зміст 
професійної діяльності на флоті усталеними 
корпоративними правилами поведінки зі спе-
цифічними засобами та прийомами регулю-
вання: дозволами, заборонами, зобов’язання-
ми, підлеглістю, підзвітністю, стимулюванням, 
правовими обмеженнями тощо [1]. Соціальний 
спектр професійних взаємин характеризуєть-
ся тим, що практично всі сучасні судноплав-
ні професії пов’язані з особливими умовами 
їх діяльності [3], які, зі свого боку, зумовлені 

Рис. Схема співпраці учасників кластеру  
(світова морська індустрія – морська освіта України) [8] 
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впливом соціально-психологічних, технічних, 
природних і біологічних чинників і висувають до 
моряка підвищені вимоги [11; 12]. 

Можна констатувати, що, попри чітку регла-
ментацію виробничої сфери фахівця водного 
транспорту, значні зміни в структурі, динаміці 
й – головне – в соціально-професійних принци-
пах діяльності галузевих фахівців з кінця мину-
лого століття спричинили потребу детального 
розгляду соціальних та економічних суспільних 
явищ і тенденцій, що на певних етапах знач-
ною мірою ускладнюють виокремлення чітких 
суб’єктних характеристик усталених професій-
них страт множиною змінних чинників впливу.

Вектори цих тенденцій у соціологічних про-
екціях проблемного поля дослідження дають 
змогу зарахувати до найголовніших із них такі: 
специфіку морського бізнесу, кадрову страте-
гію й кадрову політику судноплавних компаній; 
стратегічні цілі управління бізнесом; соціальні 
фактори при довгостроковому забезпеченні 
компанії морськими кадрами; умови залучен-
ня робочої сили. Зважаючи на контрактний і 
нерегулярний характер зайнятості моряків, 
можемо сказати, що для якомога ширшого ба-
чення особливостей професійної соціалізації 
фахівця водного транспорту доречним є роз-
гляд сучасних схем підтримання регулярного 
контакту з моряком керівництвом компанії й 
системи мотивації персоналу. Для дотриман-
ня зобов’язань гарантії відповідності запиту, 
безпеки, легальності, якості добору персона-
лу особливого значення набуває функція ком-
панії з дотримання чинних міжнародних і наці-
ональних нормативних положень у сфері праці 
з урахуванням потреби досягнення розумного 
балансу інтересів працівників і роботодавців. 

Не менш важливим, за оцінками експертів, 
є соціально-компетентнісний чинник, що віді-
грає важливу роль у створенні й дотриманні 
командним складом екіпажу належного рівня 
умов життєдіяльності на судні та в уникненні 
конфліктних ситуацій з роботодавцем тощо. 
З одного боку, помічається усталена тенден-
ція до використання новітніх технологій для 
найбільш ефективної експлуатації морського 
транспорту судновласниками без урахування 
потреб нормального режиму роботи екіпажу 
[11]. З іншого боку – виникає конкуренція під 
час наймання, зростає навантаження. Наші 
авторські дослідні опитування засвідчують, що 
очікування фахівців відділу кадрів крюїнгових 
компаній до судноводіїв маркуються такими 
соціально значущими категоріями профе-
сійної компетентності: 1) дисциплінованості, 
2) перспективи кар’єрного зростання. Як ви-
явлено, і більш диференційовано очікування 
фахівців крюїнгових компаній щодо ефектив-
ності діяльності суднових спеціалістів помітно 
схожі на наведені вище, включаючи особистіс-
ні та професійні риси [7].

Самими фахівцями морських спеціаль-
ностей виділено чотири групи базових ком-
петенцій морського фахівця, пов’язаних з 
ефективністю трудової діяльності: професій-
на підготовка; дисциплінованість; навички ко-
мандної роботи; лояльність до компанії робо-
тодавця. 

Персоніфікована очікувана ефективність 
трудової діяльності судноводіями пов’язу-
ється насамперед з такими чинниками: пер-
спективою кар’єрного зростання судново-
дія; бажанням співпрацювати; кооперацією з 
управлінським персоналом компанії; лідер-
ськими навичками; станом здоров’я загалом; 
власною ініціативністю; лояльністю; професій-
ним рівнем; психологічною сумісністю; вироб-
ничою дисципліною.

Результати розгляду й інтерпретації зв’яз-
ків чинників колективної дії та індивідуальної 
поведінки вказують на можливість подальшого 
розгляду дій, що потребують соціальної ком-
петентності фахівця, за певними критеріями: 
нормативністю; мірою інституціалізації; сту-
пенем залученості до колективної взаємодії; 
цільовим спрямуванням взаємодії (інструмен-
тальним і комунікативним); характером поши-
рення (локальним і глобальним); характером 
і практиками реалізації (економічними, пра-
вовими, професійними, культурно-комуніка-
тивними тощо); наслідками (рівнем конструк-
тивності й ефективності); прогнозованістю 
наслідків (передбачуваними й непередбачува-
ними); суб’єктністю (суб’єктними, безсуб’єк-
тними, псевдосуб’єктними); керованістю (ке-
рованими й стихійними) [13].  Загалом перелік 
виробничих умов як чинників впливу на взає-
мини в такому колективі на практиці виходить 
далеко за межі всіх нормативів і правил, що є, 
на нашу думку, підставою для їх подальшого та 
більш детального дослідження. Водночас ана-
ліз моделювання комплексних характеристик 
соціальних властивостей у професійних групах 
дає змогу виснувати, що соціальна компетент-
ність передбачає насамперед інтерналізацію 
нового соціального досвіду, тобто «привлас-
нення» [4] людиною нових атрибутів соціаль-
ного світу, тобто введення в дію комплексного 
механізму соціалізації в цій взаємодії.

Висновки з проведеного дослідження. 
Оскільки соціологічний дискурс у досліджен-
ні соціальної компетентності повинен ґрунту-
ватися на певних знаннях спрямувань, вимог 
і структури соціально-професійної взаємодії, 
визначених як предметом взаємодії у профе-
сійній діяльності, так і процесом отримання 
професійної освіти, наведені вище характери-
стики діяльності фахівців водного транспорту 
засвідчують широкий спектр соціальних кри-
теріїв їхньої діяльності, а перегляд критеріїв 
добору, підготовки й системної переатестації 
фахівців корабельних екіпажів упродовж про-
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фесійної кар’єри стверджують нас на думці, 
що в обґрунтуванні методології дослідження 
соціальної компетентності галузевого фахівця 
вивчення обумов розвитку внутрішньоособи-
стісних характеристик набуває визначального 
значення. Попередній аналіз указує на важли-
вість таких чинників розвитку соціальної ком-
петентності моряків, як етичні й правові осно-
ви взаємодій, вплив професії на економічний 
статус індивіда, причини, наслідки, цілі взає-
модії фахівця з тим чи іншим судновласником, 
вплив чинних корпоративних правил на інди-
відуальність фахівця, вплив колективних дій 
екіпажу на індивідуальну поведінку тощо. 

Отже, розглянуті соціальні аспекти функці-
онування ринку праці фахівців водного тран-
спорту дають змогу визначитися з основни-
ми векторами й типологізацією соціологічних 
ознак соціальної компетентності фахівця та 
чинників розвитку її впливів у розрізі соціаль-
ної необхідності, соціальної корисності й соці-
альної привабливості для суб’єкта професій-
ної діяльності, що є важливим для маркування 
суб’єктних чинників процесу соціалізації фа-
хівця водного транспорту засобами соціології.


