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Шановні автори та читачі! 

Щиро вдячний Вам за інтерес та участь у 

створенні Рочника українсько-словацького – 2021.  

На сторінках видання – наукові статті вчених, 

молодих науковців, аспірантів та студентів України 

та Словаччини, інформація від партнерів – закладів  

вищої освіти України та Словаччини, представників  

громадського сектору та бізнесу. 

Вірю, що наша спільна робота є значним 

кроком у розвитку партнерської взаємодії, а цей 

проєкт підтримує зв’язок між наукою та практикою, 

створює стимули для подальшої плідної роботи. 

Впевнений, що всі заходи та проекти, створені 

EEDA, EIDV, стають традиційним середовищем 

спілкування науковців, управлінців та практиків з 

багатьох країн.  
            Властіміл Віцен    

Зазвичай починається наше спілкування у формі живого професійного 

обміну думками, а завершується змістовними затребуваними виданнями. Окрім 

двох видань - міжнародного наукового журналу «Europska veda» та збірника 

наукових праць «Ročenka Ukrajinsko-Slovenská», Європейський інститут 

безперервної освіти видав монографії з багатьма університетами України та 

партнерами зі Словаччини, Італії, Сербії.  

Наукову продукцію, що видається Європейським інститутом безперервної 

освіти (EIDV), Східноєвропейською агенцією розвитку (EEDA) та Сербською 

асоціацією розвитку розміщено на наших веб ресурсах (www.eidv.eu, www.eeda.sk) 

для забезпечення широкого та вільного доступу до видань.  

Із задоволенням та гордістю зазначу, що завдяки спільній роботі науковців 

та практиків – партнерів, Європейський інститут безперервної освіти, очолюваний 

Йозефом Затько, є дієвою платформою, інтеграційним центром, де реалізуються 

базові цінності професійної діяльності, розвивається творчість, просуваються 

перспективні наукові ідеї, започатковується та подовжується продуктивна 

комунікація між однодумцями, розвиваються палкі дискусії між опонентами та 

народжуються традиції й якісні наукові продукти. 

Пандемія Covid-19 принесла всьому Світу багато викликів, але освітяни та 

науковці продовжують плідно працювати та адаптуватися до змін як у 

повсякденному житті, так і в професійній діяльності. Співпраця продовжується на 

високому рівні, але практично всі наукові заходи за організації та участі EIDV, 

EEDA перейшли в онлайн, про деякі з них є прес релізи у цьому збірнику. 

В таких умовах конструктивна взаємодія та поглиблення співробітництва 

учених, представників влади, громадськості, бізнесу, всього експертного 

середовища є єдино правильним вектором у комплексному рішенні гострих 

соціальних проблем.  

Висловлюю свою повагу пану Йозефу Затько за підтримку та розвиток 

проєктів міжнародного співробітництва, що сприяють створенню та впровадженню 
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нових знань, поглибленню інтеграційних процесів у сфері освіти та наукових 

досліджень.  

У рамках співпраці проводяться спільні наукові та  науково-практичні 

заходи, налагоджуються партнерські взаємодії зі словацькими закладами освіти, 

установами та організаціями, забезпечується підтримка ініціатив громадських 

організацій та закладів вищої освіти України, чим створюється позитивний імідж 

двох братських країн та проводиться багатовекторна робота з поглиблення дружніх 

зв’язків між народами України та Словаччини. 

EIDV також опублікував монографію «Bioetika a medicina», автором якої є 

професор Папського університету з Риму Inocent-Mária V. Szaniszló. Монографія 

українсько–словацька «JUVENOLOGY. Culture of understanding youth self-creation 

in public culture» користується великим попитом у читачів, авторами монографії є 

партнери з України та Словаччини. 

Читачів також зацікавив збірник матеріалів Міжнародної конференції, яка 

відбулася в Луцьку в Україні на тему: «Socially Competent Management of 

Corporations in Behavioral Conditions Economics» І та ІІ ч. Ще 3 наукові роботи були 

опрацьовані та зареєстровані в Сербії, я хотів би подякувати партнерам з Бачки-

Петроваца. 

Нам є чим гордитися: з партнерами із України, Польщі, Сербії, Чехії за весь 

час існування Європейського інституту безперервної освіти та Східноєвропейської 

агенції розвитку проведено багато спільних конференцій та наукових семінарів. 

Обмін досвідом вчених, державних та громадських діячів на конференціях 

реалізувався у багатьох міжнародних проектах, започаткованих EIDV та EEDA.  

Організації Йозефа Затька активно здійснюють роботу в сфері освіти, науки, 

культури, у тому числі на території України, сприяючи українцям на шляху 

інтеграції до Європейського Союзу.  

В результаті активної діяльності паном Йозефом Затьком було отримано 

визнання численних українських установ та організацій, зокрема, за активну 

співпрацю у напрямку розвитку освіти дорослих в Україні та активну позицію щодо 

розвитку інтелектуально-духовних можливостей Українського суспільства і 

держави, високовартісну суспільну працю з піднесення освіченості дорослих людей 

України, за значний особистий внесок у підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників та підтримку, що має високий потенціал для розвитку 

міжнародної проєктної діяльності, розвиток демократії та укріплення міжнародного 

авторитету України; за вияв солідарності з українським народом, особистий внесок 

у розвиток співпраці у сфері освіти молоді, за значний особистий внесок у 

налагодження та розвиток міжнародних наукових та культурних зв’язків, за 

співпрацю у сфері освіти та науки, що сприяє зближенню українського і 

словацького народів. 

Хотів би відзначити активну позицію президента EIDV Йозефа Затько та 

віце президента Тетяни Букорос у здійсненні статутної місії EIDV – сприянні 

єдності країн Європи у науковій, освітній та культурній сферах, створенні мережі 

практичного співробітництва з орієнтацією на конкретні соціально-гуманітарні 

проекти на основі європейських цінностей.  

Гарна думка по створенню збірника наукових праць «Ročenka Ukrajinsko-

Slovenská – 2021» реалізована, продовжується співпраця з закладами освіти та 

організаціями України – за цим стоїть публікаційна активність науковців 

університетів-партнерів зі Ужгорода, Львова, Рівного, Києва, Івано-Франківська, 

Харкова, Запоріжжя,Сум, Миколаєва, Одеси, Вінниці, Кропивницького, Маріуполя, 

Чернігова, Чернівців, Кременчука, Кривого Рогу. 
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На сторінках цього щорічника від імені команди EIDV та від себе особисто 

висловлюю вдячність за співпрацю почесним та гостьовим професорам EIDV, 

експертам EEDA за конструктивні думки та допомогу у видавничій діяльності. 

Висловлюю вдячність колективам таких Університетів України, Польщі, 

Словаччини, Литви, як: Львівський університет бізнесу та права, Ужгородський 

національний університет, Національний Університет Водного Господарства та 

Природокористування, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем'янчука, Київський національний університет технологій та 

тизайну, Інститут професійної освіти НАПН України, Київський Національний 

Університет Імені Тараса Шевченка (Центр проблем імплементації європейського 

соціального права Інституту права), Національна академія Національної гвардії 

України, Харківський університет внутрішніх справ, Харківський національний 

університет радіоелектроніки, Харківський національний університет будівництва 

та архітектури, Харківський національний аграрний університет ім. 

В. В. Докучаєва, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, Слов'янський навчально-науковий інститут 

Університету державної фіскальної служби України, Інститут державного 

управління у сфері цивільного захисту, Сумський національний аграрний 

університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

Литовський бізнес-університет прикладних наук в Клайпеді, Трнавський 

університет (Словаччина), Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Вища 

школа колективної та індивідуальної безпеки «Апейрон» в Кракові, Вроцлавський 

університет та всім університетам та освітнім інститутуам, з якими співпрацюємо. 

Персональна подяка від EIDV партнерам за співпрацю: канцлеру 

Львівського університету бізнесу та права, професору Янковській Ларисі, 

професору Сопільнику Любомиру, професору Калашник Наталії, голові 

Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної 

програми «Освіта Дорослих України» Інституту ціложиттєвого навчання 

ЮНЕСКО, професору Болтивцу Сергію, ректору Київського університету права 

НАН України, професору Бошицькому Юрію, ректору Харьковского 

национального аграрного університету ім. В. В. Докучаева, професору 

Олександру Ульянченку, академіку Національної академії правових наук України, 

професору Костицькому Василю, завідувачці кафедри обліку та оподаткування 

Національної академія статистики, обліку та аудиту, професору Левочко Марії, 

президенту Міжнародного економіко-гуманітарного університету, професору 

Дем'янчуку Анатолію, ректору МЕГУ, професору Дем'янчуку Віталію, проректору 

МЕГУ, доцентці Терновик Наталії, директору Слов'янського навчально-наукового 

інституту Університету державної фіскальної служби України, професору 

Лазаренку Дмитру, декану економічного факультету Сільськогосподарського 

університету в Нітрі, професору Олені Горській, декану факультет бізнесу 

Економічного університету в Братиславі Петеру Драбіку, проректору Школи 

економіки та управління в галузі державного управління в Братиславі, доценту 

Властімілу Віцену; членам редакційної ради журналу «Europska Veda»: професору 

Бесчасному Віктору, професору Університету Меріленда (США) 

Скібневському Мірославу за експертні думки та співпрацю у видавничій 

діяльності. Окрема подяка віцепрезиденту EIDV, секретарці журналу «Europska 

Veda» доцентці Тетяні Букорос.  

 

https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Istoriya-navchalnogo-zakladu.html
https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Istoriya-navchalnogo-zakladu.html
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Тривала дружба, спільна реалізація громадських ініціатив, наукова та 

просвітницька діяльність асоціацій піротехніків України та Словаччини  

стверджується взаємною повагою, допомогою, підтримкою та приємними 

відзнаками.  

Громадська активність пана Йозефа Затька у сфері освіти та науки 

реалізовується також у діяльності Громадської організації «Україно-Словацький 

центр співпраці» (Україна, Львів), що заснована у 2016 році при Львівському 

університеті бізнесу та права.  

Не можу не згадати довготривалий спільний проект з Релігійним 

благодійним фондом «Каритас» Сокаль Української Греко-Католицької церкви 

(м. Сокаль) в області культури, благодійності та туризму. Щира вдячність 

керівникам фонду отцю-мітрату Ярославу Кащук та Мар’яні Яремчук  

Східноєвропейська агенція розвитку (EEDA) також розвиває комунікацію і 

співпрацю представників підприємницького та бізнес середовища європейських 

країн, приділяючи увагу розвитку зв’язків та міжсекторної співпраці. 

EIDV та EEDA мали у 2021 році багато планів, зокрема з організації 

мистецьких виставок, міжнародних стажувань, культурних проектів та обмінів, 

робочих зустрічей та наукових конференцій, які поступово реалізуються з огляду 

на корективи карантинних обмежень, але я маю переконання, що все налагодиться: 

світ заживе звичним комфортним та безпечним життям, справедливість та правові 

позиції стануть переважати у рішеннях Української держави, відносини між 

Україною та Словаччиною ще більш зміцняться, дружба між науковцями країн 

проявиться новини проектами. 

Колеги, найкращий показник діяльності Європейського інституту 

безперервної освіти – це міжнародні наукові видання, як результат плідної, 

спільної роботи науковців Словаччини, України, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії 

та інших країн. 

На правах члена редакційної ради збірника наукових праць «Ročenka 

Ukrajinsko-Slovenská» запрошую Вас активно долучатися до розвитку співпраці та 

направляти свої дослідження для публікації у науковому часописі «Europska Veda 

 «European Science»», адже завдяки саме Вашим дослідженням журнал стане 

змістовнішим, а наша дружба братських народів – Словаччини та України – буде 

надійно закріплена.  

Бажаю Вам плідної роботи, конструктивного діалогу та ефективної 

взаємодії, міцного здоров’я, успіхів у науковій роботі та практичній діяльності! 

 

З повагою,          

 

JUDr., інженер, Властіміл Віцен, доцент, доктор філософії, почесний 

професор, почесний доктор, МВА, LLM, завідувач кафедри права, 

Вищої школи економіки та управління в Братиславі, Володар найвищої 

державної нагороди Рад Андрій Глінка І ступеня. 
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Vážení autori a čitatelia! 

 

Som Vám úprimne vďačný za záujem a účasť na 

vzniku tejto Ročenky Ukrajinsko – Slovenskej 2021.  

V tejto publikácii sú vedecké články mladých 

vedcov, doktorandov a študentov  a príspevky od partnerov 

– zástupcov vysokoškolského vzdelávania vo verejnom 

sektore a podnikaní. 

Verím, že naša spoločná práca je významným 

krokom v rozvoji partnerstva a tento projekt zachováva 

spojenie medzi vedou a praxou a vytvára stimuly pre 

ďalšiu plodnú prácu. 

Som presvedčený, že všetky udalosti a projekty 

vytvorené Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj n.o. – 

EEDA a Európskym inštitútom ďalšieho vzdelávania – 

EIDV sa stávajú tradičným komunikačným prostredím pre 

vedcov, manažérov a odborníkov z mnohých krajín.  

Vlastimil Vicen              
Naša komunikácia zvyčajne začína vo forme živej odbornej výmeny nápadov a 

končí zmysluplnými populárnymi publikáciami. 

Okrem vydaní medzinárodného vedeckého časopisu „Európska veda“ a zborníka 

vedeckých prac „Ročenka Ukrajinsko-Slovenská“ Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania 

vydal v roku 2021 viacero monografií s viacerými univerzitami Ukrajiny a partnermi  

Slovenska, Talianska, Srbska. 

Ďalej EIDV vydal monografiu : Bioetika a medicína, ktorej autor je profesor 

Pápežskej univerzity v Ríme Inocent-Mária V. Szaniszló. Veľký úspech má medzi 

čitateľmi monografia Ukrajinsko – Slovenská: JUVENOLOGY. Culture of understanding 

youth self – creation in public culture, autormi monografie sú partneri z Ukrajiny 

a Slovenska. 

Čitateľov taktiež zaujal Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, 

ktorá sa konala v Luck Ukrajina pod názvom: Socially competent management of 

corporations in behavioral conditions economics I. a II. diel. Ďalšie 3 vedecké práce boli 

spracované a registrované v Srbsku, začo chcem poďakovať partnerom z Báčskeho 

Petrovca.   

Vedecké práce publikované Európskym inštitútom ďalšieho vzdelávania, 

Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj n.o. a Srbským rozvojovým združením Báčsky 

Petrovec Srbsko sú zverejnené na webových stránkach (www.eidv.eu, www.eeda.sk), aby 

bol zaistený široký a voľný prístup k publikáciám. 

S potešením a hrdosťou môžem konštatovať, že vďaka spoločnej práci vedcov a 

praktických odborníkov je Európsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie a Východoeurópska 

agentúra pre rozvoj n.o. vedená doktorom  Jozefom Zaťkom, účinnou platformou a 

integračným centrom, kde sa realizujú základné hodnoty profesionálnej činnosti, rozvíja 

sa kreativita, propagujú sa sľubné vedecké nápady je produktívna komunikácia medzi 

rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, rozvíjajú sa búrlivé diskusie medzi oponentmi a rodia sa 

tradície a kvalitné vedecké produkty. 
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Rok 2021 priniesol celému svetu mnoho výziev, ale pedagógovia a vedci naďalej 

plodne pracujú a prispôsobujú sa zmenám v každodennom živote, aj v profesionálnych 

činnostiach. Spolupráca pokračuje vždy na vysokej úrovni. 

V takýchto podmienkach je konštruktívna interakcia a prehlbovanie spolupráce 

vedcov, vládnych úradníkov, verejnosti, podnikateľov a celej odbornej komunity jediným 

správnym vektorom pri komplexnom riešení akútnych spoločenských problémov, ktoré 

vznikajú. 

Vyjadrujem úctu pánovi Jozefovi Zaťkovi a Tetiane Bukoros z Ukrajiny 

viceprezidentke EIDV za podporu a rozvoj projektov medzinárodnej spolupráce, ktoré 

prispievajú k vytváraniu a implementácii nových poznatkov, prehlbovaniu integračných 

procesov v oblasti vzdelávania a výskumu medzi Slovenskom a Ukrajinou.  

V rámci spolupráce sa konajú spoločné vedecké a vedecko-praktické podujatia, 

nadväzujú sa partnerstvá so slovenskými a ukrajinskými vzdelávacími inštitúciami a 

organizáciami, poskytuje sa podpora iniciatívam verejných organizácií a vysokých škôl 

na Ukrajine, čo vytvára pozitívny obraz dvoch bratských krajín – Ukrajiny a Slovenska. 

Máme byť na čo hrdí: počas existencie Európskeho inštitútu pre ďalšie 

vzdelávanie – EIDV a Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o., – EEDA sa 

uskutočnilo viacero  spoločných konferencií a vedeckých seminárov s partnermi z 

Ukrajiny, Poľska, Srbska, Českej republiky, Litvy a iných krajín. 

Výmena skúseností vedcov, štátnikov a verejných činiteľov na konferenciách sa 

uskutočňovala v mnohých medzinárodných projektoch iniciovaných EIDV a EEDA.  

Počas posledného desaťročia organizácie pod vedením doktora Jozefa Zaťka 

aktívne pracujú v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry a pomáhajú Ukrajine na ceste k 

integrácii do Európskej únie. 

Ako výsledok svojej aktívnej práce bol pán doktor Jozef Zaťko ocenený mnohými 

ukrajinskými inštitúciami a organizáciami, najmä za aktívnu spoluprácu pri rozvoji 

vzdelávania dospelých v Ukrajine a aktívnu pozíciu pri rozvoji intelektuálnych a 

duchovných schopností ukrajinskej spoločnosti v Ukrajine, za významný osobný 

príspevok k odbornej príprave výskumných a pedagogických zamestnancov a podporu, 

ktorá má vysoký potenciál pre rozvoj medzinárodných projektových aktivít, rozvoj 

demokracie a posilnenie medzinárodnej prestíže Ukrajiny, za prejav solidarity s 

ukrajinským ľudom, osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vzdelávania mládeže, 

za významný osobný prínos k vytvoreniu a rozvoju medzinárodných vedeckých a 

kultúrnych väzieb, za spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy, ktorá prispieva k 

zbližovaniu ukrajinského a slovenského národa. 

Chcel by som poznamenať aktívnu pozíciu prezidenta EIDV doktora Jozefa Zaťka 

a viceprezidentky docentky Tatiany Bukoros z Kyjeva pri vykonávaní štatutárneho 

poslania EIDV – presadzovania jednoty európskych krajín vo vede, vzdelávaní a kultúre, 

vytvárania siete praktickej spolupráce zameranej na konkrétne spoločenské - humanitárne 

projekty založené na európskych hodnotách. 

Bol zrealizovaný veľmi dobrý nápad na vytvorenie zbierky vedeckých prác 

„Ročenka Ukrajinsko-Slovenská“, cez ktorú pokračuje spolupráca so vzdelávacími 

inštitúciami a organizáciami Ukrajiny – za tým stojí publikačná činnosť vedcov z 

partnerských univerzít z Užhorodu, Ľvova, Rivne, Kyjeva, Ivano-Frankivsk, Charkov, 

Záporožie, Sumy, Nikolajev, Odesa, Vinnycja, Kropyvnytskyj, Mariupol, Černihiv, 

Černivci, Kremenčuk, Kryvyj Rih. 

Na stránkach tejto ročenky by som sa v mene tímu EIDV a v mene svojom chcel 

poďakovať čestným a hosťujúcim profesorom EIDV, odborníkom EEDA za ich 

konštruktívne myšlienky a pomoc pri publikovaní. 
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Som vďačný tímom z univerzít na Ukrajine, v Poľsku, na Slovensku a v Litve, ako 

sú: Ľvovská univerzita biznisu a práva, Užhorodská národná univerzita, Národná 

univerzita vodného hospodárstva a manažmentu prírody Rivne, Medzinárodná univerzita 

ekonomiky a humanitných vied pomenovaná po akademikovi Stepanovi Demyanchukovi 

v Rivne, Národná akadémia auditu v Kyjeve, Národná univerzita v Kyjeve Tarasa 

Ševčenka (Centrum pre problémy implementácie európskeho sociálneho práva Inštitútu 

práva), Národná akadémia Ukrajinskej národnej gardy, Charkovská univerzita vnútorných 

vecí, Charkovská národná univerzita rádioelektroniky, Charkovská národná univerzita 

stavebníctva a architektúry, Charkovská národná agrárna univerzita. VV Dokuchaeva, GS 

Skovoroda Charkov Národná pedagogická univerzita, Charkovská akadémia humanitných 

vied a vzdelávania, Slovanský vzdelávací a vedecký ústav Univerzity štátnej daňovej 

služby Ukrajiny, Ústav verejnej správy v oblasti civilnej obrany, Sumska National 

Agrárna univerzita, Volyn Lesia Ukrainka National University, Lithuanian Business 

University of Applied Sciences in Klaipeda, Trnavska Univerzita (Slovakia), Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Vysoká 

škola kolektívnej a individuálnej bezpečnosti „Apeiron“ v Krakowe, Wroclawská 

univerzita a ďalšie univerzity a vzdelávacie inštitúcie.  

Osobné poďakovanie patrí partnerom EIDV za spoluprácu: kanclérke Ľvovskej 

univerzity obchodu a práva, profesor Yankovskej Laryse DrSc., profesorovi Sopilnyk 

Lubomyrovi DrSc., profesorke Kalashnyk Natalii DrSc., predsedníčke Celokrajinského 

koordinačného úradu medzinárodného verejného a štátneho programu „Vzdelávanie 

dospelých Ukrajiny“, rektorovi Kyjevskej univerzity práva Ukrajinskej národnej 

akadémie vied profesor Yuriy Boshytskemu, rektorovi Charkovskej národnej agrárnej 

univerzity VV Dokuchaev, Profesororovi Oleksandrovi Uliančenkovi DrSc., 

Akademikovi Národnej akadémie právnych vied Ukrajiny, profesorovi Vasylovi 

Kostytskyemu, vedúcej oddelenia účtovníctva a daní Národnej akadémie štatistiky, 

účtovníctva a auditu, profesorke Maria Levochko DrSc., prorektorke MEGU, docentke 

Natálii Ternovyk, riaditeľovi Slovanský vzdelávací a vedecký ústav Univerzity štátnej 

daňovej služby Ukrajiny profesorovi Dmytro Lazarenkovi DrSc., dekanke Ekonomickej 

fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, profesorke Elenae Horskej 

PhD., dekanovi Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. 

Peterovi Drabikovi PhD, rektorovi Vysokej školy ekonomiky a manažmentu v Bratislave 

docentovi Ľubošovi Cibákovi, PhD, členom redakčnej rady časopisu „Európska Veda“ 

ktorými sú profesor Beschasny Victor DrSc, profesor University of Maryland (USA) 

prof. Miroslaw Skibnewsky za odborný názor a spoluprácu pri publikovaní, taktiež 

špeciálne poďakovanie patrí viceprezidentke EIDV, sekretárke časopisu Európska veda, 

docentke Tatiane Bukoros, Ph.D. 

Dlhodobé priateľstvo, spoločná realizácia verejných iniciatív, vedecké a 

vzdelávacie aktivity Asociácií pyrotechnických združení Ukrajiny a Slovenska sú 

potvrdené vzájomnou úctou, pomocou a podporou.  

Verejná činnosť pána doktora Jozefa Zaťka v oblasti vzdelávania a vedy sa 

realizuje aj v činnosti mimovládnej organizácie „Ukrajinsko-slovenské centra spolupráce“ 

(Ukrajina, Ľvov), ktorá bola založená v roku 2016 pri Ľvovskej univerzite biznisu a 

práva. 

Nedá mi nespomenúť dlhodobý spoločný projekt s náboženským charitatívnym 

strediskom Charitas Sokal Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (Sokal) v oblasti kultúry, 

charity a cestovného ruchu. 

Východoeurópska rozvojová agentúra pre rozvoj n.o. (EEDA) tiež rozvíja 

komunikáciu a spoluprácu medzi predstaviteľmi obchodného a podnikateľského 
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prostredia európskych krajín so zameraním na rozvoj väzieb a medzi sektorovú 

spoluprácu. 

Viem, že EIDV a EEDA mali v roku 2021 veľa plánov, vrátane organizácie 

umeleckých výstav, medzinárodných stáží, kultúrnych projektov a výmen, workshopov a 

vedeckých konferencií, ale tento plán sa nepodaril splniť pre celosvetovú pandémiu.  

Osobne som presvedčený, že všetko bude v poriadku, svet bude opäť žiť 

normálnym pohodlným a bezpečným životom, v rozhodnutiach ukrajinského štátu budú 

prevládať spravodlivé a právne pozície, vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom budú ešte 

silnejšie. Družba dvoch bratských národov sa upevní novými projektmi.  

Najlepším výsledkom Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania sú medzinárodné 

vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom plodnej a spoločnej práce vedcov zo Slovenska, 

Ukrajiny, Litvy, Poľska, Maďarska, Českej republiky a ďalších krajín. 

Ako člen redakčnej rady zborníka vedeckých prác „Ročenka Ukrajinsko-

Slovenská“ Vás pozývam, aby ste sa aktívne podieľali na rozvoji vedeckej spolupráce a 

zasielali svoje výskumné práce na publikáciu do vedeckého časopisu „Európska veda,, 

„European Science“, pretože vďaka Vášmu výskumu bude mať časopis zmysluplnejší 

charakter a naše priateľstvo medzi bratskými národmi Slovenska a Ukrajiny bude pevne 

spojené cestou vzdelávania. 

Prajem vám plodnú prácu, konštruktívny dialóg a účinnú interakciu, veľa zdravia, 

úspech vo vedeckej práci a praktických činnostiach ! 

 

S pozdravom, 

 

Dr.h.c. Assoc. prof. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD., 

MBA, LLM, Honor. Prof.  

vedúci katedry práva, Vysoká škola ekonomiky a manažmentu v Bratislave, 

Nositeľ najvyššieho štátneho vyznamenia Rad Andreja Hlinku l. triedy 
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Анотація. Зазначено основні чинники, що вплинули на реформування 

професійно-технічної освіти з проголошенням незалежності України. Наведено 

основні нормативно-правові та законодавчі документи, які прийняті на початку XXІ 

століття та регламентують діяльність професійних навчальних закладів, їх 

важливість у модернізації системи професійно-технічної освіти. Зазначено 

важливість якісної професійної підготовки кваліфікованих працівників сфери 

обслуговування в сучасних соціально-економічних умовах та сучасними вимогами 

ринку праці, у зв’язку з чим збільшилася кількість професій сфери обслуговування, 

а професійно-технічні навчальні заклади відкрили нові професії, заклади 

запроваджують дуальну форму навчання. Охарактеризовано  основі документи, 

згідно з яких здійснюється професійна підготовка кваліфікованих робітників сфери 

обслуговування в навчальних закладах. Проаналізовано цикли навчальних 

предметів, за якими здійснюється підготовка майбутніх спеціалістів у навчальних 

закладах.  

Ключові слова: професійно освіта, державний стандарт, сфера 

обслуговування, дуальна форма навчання, нормативно-правові документи. 

 

Постановка проблеми.  
Система професійно-технічної освіти незалежної України  змінювалася 

відповідно до  історичних умов. На початку 90-рр. ряд чинників вплинув не лише 

на соціально-економічне становище нашої держави, а й на зміни в системі освіти. У 

цей час у країні відбувся спад виробництва, держава обмежила фінансування 

закладів професійно-технічної освіти, спостерігалися дисбаланс між ринком праці 

та ринком освітніх послуг, недосконалість порядку формування державного 

замовлення на робітничих кадрів у системі професійно-технічної освіти. Відповідно 
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до вимог  сучасного ринку праці збільшилася кількість професій сфери 

обслуговування, які здійснюють діяльність у багатьох сферах, а саме: побутове 

обслуговування, роздрібна торгівля, житлово-комунальне господарство, фінансові 

послуги, соціальне забезпечення населення, медичне обслуговування та ін. 

Важливими проблемами того часу стали потреби якісного кваліфікованого 

робітника, якого має підготувати  професійно-технічна освіта для суспільства й 

економіки, та кардинальні  зміни законодавчих актів і нормативних документів, що 

регулюють діяльність  цієї ланки освіти. 

Аналіз попередніх досліджень. Сучасні дослідження, пов’язані з розвитком 

професійної підготовки кваліфікованих працівників сфери обслуговування в 

професійно-технічних навчальних закладах, здійснили такі науковці: Г. Васянович, 

С. Вдович, Р. Гуревич, А. Литвин, Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Руденко та інші. 

Проблему розвитку професійної підготовки майбутніх кваліфікованих  робітників 

сфери обслуговування розглядаються на дисертаційному рівні таких науковцями: 

І. Бабій, Н. Вінник, І. Жорова, Н. Котляревська, І. Матійків, І. Довженкота ін. 

Мета статті – проаналізувати основні нормативно-правові документи за 

час незалежності України, які визначають діяльність професійно-технічних 

навчальних закладів, зокрема професійну підготовку кваліфікованих робітників 

сфери обслуговування в професійно-технічних навчальних закладах. 

Сфера обслуговування має забезпечувати комфортне життя населення.   

Л. Руденко зазначає, що сфера обслуговування сягає ще Стародавньої Греції, а саме 

професія перукаря, яка успішно розвивалася згодом у часи Середньовіччя та 

Відродження. Професії шевця та кравця також є дуже давніми. Перші кравецькі 

майстерні з’явилися в Греції в III ст. до н.е.  [8, с.17]. На сучасному етапі розвитку 

економіки підвищується попит на якісні послуги. Суспільство потребує 

конкурентоспроможного працівника сфери обслуговування для забезпечення 

належного рівня послуг. 

На сучасному етапі розвитку суспільства підготовка майбутніх 

кваліфікованих робітників, а саме сфери обслуговування, посідає важливе місце в 

системі професійно-технічної освіти. Саме ця сфера потребує державного 

регулювання більшою мірою, ніж ринки інших товарів. Найчастіше державне 

втручання у функціонування ринку послуг викликається не лише економічними, але 

й політичними та соціальними причинами.  

Враховуючи соціально-економічні та суспільно-політичні процеси, які 

відбуваються на поч. ХХI ст. в нашій державі, уряд удосконалює нормативно-

правове законодавство професійно-технічної освіти. Зупинимося дещо детальніше 

на деяких нормативно-правових актах, прийняття яких, на нашу думку, є важливим 

кроком у вдосконаленні та модернізації системи професійно-технічної освіти на 

сучасному етапі.  Варто зазначити, що у 2007 р.  була прийнята Постанова Про 

затвердження Державного переліку професій із підготовки кваліфікованих 

робітників у професійно-технічних навчальних закладах. Цей Перелік  містить  

понад  2500  професій, у переліку наведено професії, які поділяються на такі групи:  

– технічні службовці; 

– працівники сфери торгівлі та послуг; 

– кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, 

риборозведення та рибальства; 

– кваліфіковані робітники з інструментом; 

– робітники з обслуговування,  експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин [6]. 

Головним чинником  якісного професійного навчання в Європі й інших 
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країнах є розробка стандартів, які визначають рівень компетенції для подальшої 

успішної  роботи. Реалізація цього стандарту використовується у навчальних 

планах. Стандарт дає відповідь на такі питання: 

– що повинен уміти робити учень на своєму робочому місці? (його 

зайнятість); 

– що потрібно вивчити учню для того, щоб ефективно працювати? 

(навчальний план); 

– як визначити, чому навчився учень, що може виконувати на робочому 

місці? (рівень знань, умінь і навичок) [3, с.22].  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 

року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та 

впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» розроблено 

Державні стандарти професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення 

кваліфікації) робітників. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: освітньо-

кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального 

закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові 

навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачені 

типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускників; 

перелік основних обов’язкових засобів навчання та ін. [4]. 

Із проголошенням незалежності України  навчальні заклади, які готували 

майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування, змушені були 

змінюватися й адаптовуватися до нових соціально-економічних умов. Училища 

отримали ліцензії на підготовку нових, раніше не характерних для професійно-

технічної освіти спеціальностей. Враховуючи зміни на ринку праці, в училищах 

відкрилися такі нові професії: офіціант, бармен, буфетник та ін. Тривала робота 

щодо підготовки робітничих кадрів з інтегрованих професій і спеціальностей. 

Збільшилася кількість майбутніх працівників сфери обслуговування, які, поряд з 

основною професією, отримували дві та більше споріднених професій  (швачка, 

кравець, закрійник; бармен, офіціант; кухар бармен та ін.), а це підвищує 

конкурентоспроможність і мобільність майбутніх фахівців  на ринку праці. Якісну 

професійну підготовку кваліфіковані робітники сфери обслуговування отримують 

безпосередньо в навчальному закладі, а саме при вивченні професійних предметів. 

Вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки передбачає вивчення 

учнями: 

– загальних відомостей про певну галузь виробництва і перспективах її 

розвитку; 

– розглядає основні відомості про пристрої, принципи дії та найбільш 

ефективні способи використання сучасної техніки; 

– розглядає науково-технічне обгрунтування сучасних технологічних 

процесів і сучасних методів та прийомів технології, досягнень виробництва; 

– представляє необхідні відомості з наукової організації праці, робочого 

місця, техніки безпеки, промислової санітарії та гігієни [3, с.21].  

Навчально-виховний процес підготовки кваліфікованих робітників сфери 

обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах складається з таких 

частин: навчальна робота, виробнича робота, виховна робота, методична робота.  

Підготовка кваліфікованих робітників, у тому числі й працівників сфери 

обслуговування, здійснюється на основі трьох циклів навчальних предметів:  

1. Професійно-технічний цикл, охоплює загальнотехнічні, 

спеціальні предмети і виробниче навчання. Він спрямований на формування 
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робітника широкого профілю в межах інтегрованої групи професій і на 

спеціалізацію з конкретних видів робіт. Кожна группа предметів професійно-

технічного циклу формується залежно від складності професій, заданного рівня 

кваліфікації та термінів навчання. 

2. Природничо-науковий цикл. Диференційований за змістом 

залежно від освіти і рівня підготовки учнів, профілів професійної підготовки, 

можливості здобування в училищі загальної середньої освіти. 

3. Гуманітарний цикл базується на освіті, здобутій за программами 

основної або повної середньої школи, і спрямований на оволодіння учнями 

загальнолюдськими цінностями, їхній подальший духовний саморозвиток.  

Результати вивчення теоретично підготовки майбутні кваліфіковані 

працівники сфери обслуговування реалізовують  безпосередньо на виробничому 

навчанні та виробничій практиці, яка здійснюється на підприємстві 

Слід зазначити, що сучасні техніко-технологічні зміни, які невпинно 

впливають на навчання у професійно-технічних навчальних закладах, змушують і 

навчальні заклади, й освіту в цілому дуже швидко реагувати на такі зміни й 

адаптовуватися до них,  а тому вимагають від майбутнього кваліфікованого 

працівника сфери обслуговування докорінно нових знань. Згідно з Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. (від 25 червня 2013 р.), метою 

є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до 

вимог інноваційного сталого розвитку суспільства й економіки, а одним з  основних 

завдань – підвищення якості освіти на інноваційній основі. Як передбачено в 

документі, головним у  розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного 

процесу. Запропоновано такі заходи: оновлення комп’ютерної техніки, створення 

електронних підручників, створення електронних бібліотек, створення системи 

дистанційного навчання, доступ навчальних закладів до світових інформаційних 

ресурсів та ін. [5]. 

Розвиток професійної освіти, як зазначено в «Білій книзі», спрямований на 

забезпечення відповідності рівня і якості кваліфікованого робітника вимогам 

роботодавців та забезпечення економіки у висококваліфікованих працівниках. 

Забезпечення таких умов та вдосконалення системи професійно-технічної освіти 

здійснюється за таких умов: визначення напрямів розвитку професійно-технічної 

освіти з метою забезпечення працівниками певних професій та кваліфікацій, які 

відповідають вимогам сьогодення; забезпечення взаємозв’язку ринку освітніх 

послуг і ринку праці; розроблення державних навчальних стандартів, що 

відповідають вимогам розвитку економіки; підготовки працівників за новими 

перспективними професіями, удосконалення чинного та створення нового 

законодавства, підвищення ефективності управління, досягнення нової якості і 

результативності професійно-технічної освіти, підвищення соціального статусу і 

професіоналізму педагогічних працівників, створення єдиного відкритого 

інформаційного простору, поглиблення міжнародної співпраці [2, с.189]. 

Вихід України на європейський ринок змушує систему освіти постійно 

змінюватися. Найчастіше державне втручання у функціонування ринку праці 

викликається не лише економічними, але й політичними та соціальними 

причинами. Європейські країни важливого значення надають вирішенню проблем 

фахової підготовки, тому вдосконалення системи освіти та зміна законодавчих актів 

наближає нас до підвищення якості освіти відповідно до європейського рівня. 

Зазначимо, що у 2014–2015 рр. Міністерство освіти і науки України активно 

співпрацювало з Європейським фондом освіти, а з 2010 р. наша держава є 
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учасником Туринського процесу. 

На сучасному етапі відбувається впровадження дуальної форми навчання. Це 

навчання, яке відбувається в навчальному закладі та паралельно на виробництві. 

Мета впровадження дуальної системи навчання збалансувати запити роботодавців з 

пропозиціями, які пропонують навчальні заклади, а це надасть можливості 

закладам освіти враховувати вимоги роботодавців та мобільно реагувати на зміни в 

потребах ринку праці. Упровадження дуальної системи навчання передбачає, що 

70 % практичної підготовки майбутнього фахівця проходитиме безпосередньо на 

виробництва, а на теоретичні заняття планується до 30%. Такі умови дозволять 

студенту детально ознайомитися з кадровим потенціалом  та працювати з 

матеріально-технічно базою підприємства. Ефективність дуальної системи 

навчання полягає в тому, що дві сторони навчального процесу спільними зусиллями 

корегують процес діяльності майбутнього фахівця. Тому роботодавець має 

можливість отримати фахівця відповідного рівня та кваліфікації за допомогою 

навчального закладу.  

Зазначимо, що Кабінетом Міністрів України  було прийняте Розпорядження 

№ 660-р від  19 вересня 2018 р. «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти». У документі зазначено, що Концепція 

формується на німецькому досвіді дуальної форми здобуття освіти, який було 

презентовано, зокрема, завдяки Представництву Фонду імені Фрідріха Еберта, 

Німецько-Українському агрополітичному діалогу, Проекту Східного партнерства 

«Дуальна освіта в діалозі» за участю закладів освіти різного рівня [7].  

Висновки. Нормативно-правові акти, прийняті на поч. ХХI ст., у сфері 

професійної освіти свідчать про якісні зміни. Держава потребує 

висококваліфікованого працівника сфери обслуговування, тому професійна 

підготовка, яка здійснюється у навчальному закладі на основі навчальних планів та 

предметів професійного циклу, робить майбутніх працівників 

конкурентноспроможними, а техніко-технологічні зміни змушують змінюватися 

систему професійно-технічної освіти. На сучасному рівні система освіти 

знаходиться на шляху реформування. Вважаємо, що впровадження дуальної 

системи навчання допоможе підвищити якість професійної підготовки майбутніх 

фахівців, враховуючи потреби ринку праці та вимоги роботодавців. 
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Анотація. Для України зовнішня торгівля є вкрай важливим питанням. Зовнішня 

торгівля – це специфічний сектор економіки кожної держави, що є об’єктом національного 

державного регулювання й пов’язується з торговельним балансом країни. Аналіз тенденцій 

розвитку зовнішньої торгівлі за останні роки відображає зниження експорту та погіршення 

його структури, зростання імпортозалежності країни. Метою дослідження є проведення 

аналізу зовнішньої торгівлі України та виявлення основних тенденцій розвитку експортно-

імпортних операцій в Україні.  

Використовуючи статистичні методи дослідження, проаналізовано структуру 

експорту України за останні роки, визначено що основними експортними товарами є 

товари з низьким рівнем переробки. Україна купує переважно мінеральні продукти та їх 

похідні, що робить її залежною від продуктів паливно-енергетичного комплексу. Проте, 

попри позитивні зрушення, експорт до країн Європи залишається незначним, передусім 

через імпорт товарів із високою доданою вартістю. 

 Найбільша питома вага в українському експорті належить: продукції аграрного 

виробництва та харчовій промисловості (45,1%); продукції металургійного комплексу 

(18,3%); продукції машинобудування (11,0%); мінеральним продуктам (10,8%); продукції 

хімічної промисловості (5,5%). 

Імпорт товарів АПК з ЄС характеризується досить диверсифікованою структурою – 

частка більшості товарів не перевищує 5,0 % від загального імпорту. Саме тому важливою 

є реалізація євроінтеграційного вектору України та подальша гармонізація системи 

оподаткування із підходами до оподаткування у країнах-членах ЄС. Адже це стане 

суттєвим поштовхом до розширення торговельних можливостей України. Аграрний бізнес 

є прибутковим напрямом в Україні. 

Аналіз міжнародних подій дає підстави припускати, що через зміну  геополітичних 

інтересів в економічно розвинутих країнах, існує ймовірність змін у системі міжнародної 

торгівлі загалом. Найбільший вплив на подальший розвиток міжнародної торгівлі 

визначатиметься насамперед можливостями трансформації економічних відносин щодо 

США, Китаю та Європейського Союзу. Отже, на перспективи розвитку української 

зовнішньої торгівлі впливатимуть  зміни в зовнішньоторговельній орієнтації провідних 

суб’єктів світового ринку та зміни в правилах міжнародної торгівлі. Наприклад, у 2020 році 

було запущено Єдиний експортний веб-портал та затверджено Стратегію розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року. 

Ключові слова: експорт; імпорт; товари та послуги; питома вага торгівлі; інновації 
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TRENDS AND PROSPECTS OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS OF 

UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE WORLD 

ECONOMY 
 

Abstract. Foreign trade is an extremely important issue for Ukraine. Foreign trade is a 

specific sector of the economy of each state, which is subject to national government regulation 

and is associated with the country's trade balance. Analysis of trends in foreign trade in recent 

years reflects the decline in exports and deteriorating its structure, increasing import dependence 

of the country. The purpose of the study is to analyze Ukraine's foreign trade and identify the 

main trends in the development of export-import operations in Ukraine. 

Using statistical research methods, the structure of Ukraine's exports in recent years is 

analyzed, it is determined that the main export goods are goods with a low level of processing. 

Ukraine buys mainly mineral products and their derivatives, which makes it dependent on the 

products of the fuel and energy complex. However, despite the positive developments, exports to 

European countries remain insignificant, primarily due to imports of high value-added goods. 

The largest share in Ukrainian exports belongs to: agricultural products and food industry 

(45.1%); products of the metallurgical complex (18.3%); mechanical engineering products 

(11.0%); mineral products (10.8%); products of the chemical industry (5.5%). 

Imports of agricultural products from the EU are characterized by a rather diversified 

structure - the share of most goods does not exceed 5.0% of total imports. That is why it is 

important to implement the European integration vector of Ukraine and further harmonize the tax 

system with approaches to taxation in EU member states. After all, this will be a significant 

impetus for expanding Ukraine's trade opportunities. Agrarian business is a profitable direction in 

Ukraine. 

Analysis of international events suggests that due to changes in geopolitical interests in 

economically developed countries, there is a possibility of changes in the system of international 

trade in general. The greatest impact on the further development of international trade will be 

determined primarily by the possibilities of transforming economic relations with the United 

States, China and the European Union. Thus, the prospects for the development of Ukrainian 

foreign trade will be affected by changes in the foreign trade orientation of the leading players in 

the world market and changes in the rules of international trade. For example, in 2020 the Unified 

Export Web Portal was launched and the Strategy for the Development of Innovation for the 

period up to 2030 was approved. 

Key words: export; import; goods and services; share of trade; innovations. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. У світовій практиці щодалі 

відбувається більша конкуренція за всі види ресурсів. Економічний успіх будь-якої країни 

значно залежить від її зовнішньої торгівлі. Для України за умов зміни вектору 

зовнішньоторговельних відносин та поглиблення співпраці з країнами Європейського 

Союзу необхідно вибудовувати власну зовнішню політику та торгівельні відносини. На 

ринку України присутня низка галузей, які є конкурентоспроможними, однак такі галузі не 

виробляють товарів із високою доданою вартістю, а, навпаки, пропонують переважно 

сировину. З іншої сторони глобалізований світ й найперше економічно розвинені країни 

для отримання максимальних прибутків експортують високотехнологічні послуги, 

зберігаючи свої природні ресурси. Тому дослідження сучасного стану, динаміки та 

структури тенденцій експортно-імпортних операцій України допоможуть визначити 

основні вектори напряму розвитку зовнішньоторговельних відносин країни. 

Огляд наукових джерел. Велика кількість наукових розробок щодо експортно-

імпортних операцій, аналізу таких показників, представлено в працях А. Сміт, Д. Рікардо, 

В. Оліна, Е. Хекшера, В. Леонтьєва, В. Далик, І. Дахно, Н. Дуляба, Є. Войнова, А. 

Мазаракі, Т. Мельник, Н. Федірко, А.А. Константинова, Н.В. Крилова, І.І. Павленко, О.В. 

Варяниченко, Н.А. Навроцької. Питання аналізу експортно-імпортних операцій у контексті 

трансформації зовнішньої торгівлі України вивчають О. П`янкова, А. Задоя, Ю. Туницька, 
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В. Тихонова. А. Дунська, Ю. Іщук, О. Ралко, Ю. Туницька, В. Рогов, С. Бойко, Н. Пирець, 

О. Попова, Н. Карпенко, Ю. Кузмінський, Ф. Бутинець, З. Омельницька (Задоя А.О., 2016,  

Туніцька Ю.М., Дунська А., Мазаракі А.А., 2016, Іляш O.I., 2019).  

Постановка наукової проблеми. Метою дослідження є проведення аналізу 

зовнішньої торгівлі України та виявлення основних тенденцій розвитку експортно-

імпортних операцій в Україні.  

Результати досліджень та їх обговорення. Для України зовнішня торгівля є вкрай 

важливим питанням. Зовнішня торгівля – це специфічний сектор економіки кожної 

держави, що є об’єктом національного державного регулювання й пов’язується з 

торговельним балансом країни. Аналіз тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі за останні 

роки відображає зниження експорту та погіршення його структури, зростання 

імпортозалежності країни. Тому аналіз та врахування в економічному розвитку експортно-

імпортних операцій є рушієм зовнішньої торгівлі – від товаровиробника до держави. 

Аналіз тенденцій та закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі України та чинників, що 

їх спонукали, дає змогу визначити основні перспективи її подальшого розвитку.     

 За останні роки наша країна все більше поглиблює свої відносини з країнами 

Європейського Союзу. Конкуренція у світі зумовлює розвиток стратегічних галузей, що 

позитивно впливає економічне становище країни. Для аналізу  сучасного стану зовнішньої 

торгівлі країни використовували якісні та кількісні методи. Зокрема, факторний підхід є 

доволі ефективним засобом для виявлення загальних закономірностей міжнародної 

спеціалізації країни та  статистичні методи. Для детального аналізу, використовували звіти 

Державної служби статистики України (Зовнішня торгівля, Офіційний сайт… 2020, 

Товарна структура…2020, Географічна структура…2020).  

Українська економіка глибоко інтегрована до глобальної системи міжнародного 

поділу праці, що особливо посилюється в умовах глобалізації світової економіки. За таких 

обставин стан зовнішньої торгівлі має важливе значення для економічного розвитку нашої 

держави під впливом міжнародних, геоекономічних і геополітичних тенденцій. Тому для 

збільшення експорту продукції України необхідні: підвищення світових рейтингів 

надійності для інвестицій; подальша гармонізація норм українського законодавства; 

розвиток вітчизняних систем сертифікації та контролю якості й безпеки експортних товарів 

особливо до вимог країни імпортера; визначення видів діяльності для участі країни у 

глобальних ланцюгах створення вартості; створення наукоємких виробництв,  

фінансування освіти і науки, які забезпечують регіону науково-технологічний, 

промисловий, соціальний і культурний розвиток; смарт-спеціалізація регіонів та 

виникнення смарт-міст, що пов’язується із самим широким використанням місцевих 

активів на основі інновацій.  

Аналізуючи основні показники зовнішньої торгівлі України за 2012-2020 рр. 

встановлено, що протягом 2012-2016 років було скорочення виручки від експорту товарів з 

одночасним скороченням експорту агропромислової продукції. Не дивлячись на загальний 

негативний тренд, у 2017 році спостерігалося зростання експорту, в тому числі і на 

сільськогосподарську продукцію. За 2017 рік загальний експорт продукції склав 43,3 млрд 

дол. США, що на 19% більше ніж за 2016 рік. А за результатами 2018 року загальний 

експорт продукції з України збільшився на 9% більше порівняно з 2017 роком (Зовнішня 

торгівля, Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна структура…2020).  
З отриманих даних ми можемо дійти висновку, що Україна входить до основних 

світових експортерів аграрної продукції. За 2012-2016 роки динаміка агропродовольчого 

експорту демонструвала аналогічний тренд, проте темпи скорочення такого експорту були 

меншими ніж загального. Значний агропродовольчий експорт спостерігався у 2012 році, 

він склав порядку 17,9 млрд дол. США. Проте цей показник було перевершено – за 

результатами 2018 року було реалізовано закордон агропродовольчої продукції на 18,6 

млрд дол США. Таким чином, за останні 10 років експорт агропродовольчої продукції з 

України виріс в два рази (рис 1.), (Зовнішня торгівля, Офіційний сайт… 2020, Товарна 

структура…2020, Географічна структура…2020).  
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Рис.1. Динаміка експорту з України у млрд. дол. США (2012-2020 роки, не враховуючи 

окуповані території України), (Джерело: Державна служба статистики України) 

 

Через системну внутрішню та світову фінансово-економічну кризу в 2015-2016 рр. 

обсяги експорту досягли рівня 2005-2006 рр. У 2017-2018 рр. у результаті стабілізації 

основних експортних ринків України відбулося поступове відновлення експорту. Але при 

цьому для України характерні низькі показники експорту високотехнологічних товарів. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за підсумками 2019 року збільшився на 

9,1% у порівнянні з показниками 2018 року і становив 131,8 млрд дол. Сальдо 

зовнішньоторговельного балансу товарів і послуг склалося негативним у сумі 3,7 млрд 

дол., але покращилось на 2,5 млрд дол. відносно показника 2018 року. Сальдо 

зовнішньоторговельного балансу товарів також склалося від’ємним у сумі 10,7 млрд дол. і 

погіршилось на 893,0 млн дол. Експорт товарів і послуг за підсумками 2019 року 

збільшився на 11,8% (на 6,8 млрд дол.) у порівнянні з показниками 2018 року та склав 64,1 

млрд дол. Експорт товарів збільшився на 5,7% і становив 50,1 млрд дол. Основні 

торговельні партнери України щодо експорту товарів у 2019 році наведені у табл. 1. 

  

Таблиця 1.  

Основні торговельні партнери України щодо експорту товарів, наприклад, у 2019 

році (Зовнішня торгівля, Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна 

структура…2020).  

  

№ 

з/п 
Назва країни 

Обсяг 

експорту 

товарів, 

млн дол. 

Темп зростання/зниження, 

 2019 рік до 

 2018 року, у % 

Питома вага країни 

у загальному обсязі 

експорту товарів з 

України, у % 

1 Країни ЄС (28) 20 750,7 102,9 41,5 

2 Китай 3 593,1 163,3 7,2 

3 
Російська 

Федерація 
3 242,8 88,8 6,5 

4 Туреччина 2 619,0 111,3 5,2 

5 Єгипет 2 254,1 144,8 4,5 

6 Індія 2 024,1 93,0 4,0 
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№ 

з/п 
Назва країни 

Обсяг 

експорту 

товарів, 

млн дол. 

Темп зростання/зниження, 

 2019 рік до 

 2018 року, у % 

Питома вага країни 

у загальному обсязі 

експорту товарів з 

України, у % 

7 Білорусь 1 549,8 118,8 3,1 

8 США 978,6 88,1 2,0 

9 Саудівська Аравія 744,4 99,4 1,5 

10 Індонезія 735,2 119,3 1,5 

 

 Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг у 2020 році у порівнянні з 2019 

роком зменшився на 10,2% (на 13,5 млрд дол.). Сальдо торговельного балансу товарів і 

послуг склалося від’ємним у сумі 255,5 млн дол., але покращилось у порівнянні з 

2019 роком на 3,4 млрд дол. Сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів склалося 

від’ємним у сумі 4,9 млрд дол., але покращилось у порівнянні з 2019 роком на 5,9 млрд 

дол. 

Експорт товарів і послуг за підсумками 2020 року зменшився на 7,8% у порівнянні з 

показниками 2019 року та склав 59,0 млрд дол. Зменшення обсягів експорту товарів 

відбулось за наступними товарними групами: продукція металургійного комплексу – 

на 11,9%; продукція машинобудування – на на 2,2%, легкої промисловості – 

на 9,0%; деревина та вироби з неї – на на 1,3%; продукція аграрного виробництва та 

харчової промисловості – на 0,2% та ін. Найбільша питома вага в українському експорті 

належить: продукції аграрного виробництва та харчовій промисловості (45,1%); 

продукції металургійного комплексу (18,3%); продукції машинобудування (11,0%); 

мінеральним продуктам (10,8%); продукції хімічної промисловості (5,5%). 

 Найбільша питома вага 2020 року в українському експорті належить: продукції 

аграрного виробництва та харчовій промисловості (45,1%); продукції металургійного 

комплексу (18,3%); продукції машинобудування (11,0%); мінеральним продуктам (10,8%); 

продукції хімічної промисловості (5,5%). Зменшення експорту товарів відбулося до країн: 

Африки – на 18,6%; СНД – на 12,1%; Європи – на 10,4%. Збільшення експорту 

товарів відбулося до країн: Азії – на 20,0%; Австралії та Океанії – на 13,8%; Америки – на 

5,5%. 

Основні торговельні партнери України щодо експорту товарів у 2020 році наведені у 

табл. 2. 

 Таблиця 2. 

Основні торговельні партнери України щодо експорту товарів, наприклад, у 2020 

році (Зовнішня торгівля, Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна 

структура…2020).  

   

№ 

з/п 
Назва країни 

Експорт товарів, 

млн дол. 

2020 рік до 2019 

року, 

у % 

Питома вага країни у 

загальному обсязі 

експорту товарів з 

України, у % 

1 ЄС (28) 18 612,1 89,7 37,8 

2 Китай 7 112,7 198,0 14,5 

3 
Російська 

Федерація 
2 706,0 83,4 5,5 

4 Туреччина 2 436,3 93,0 5,0 

5 Індія 1 972,1 97,4 4,0 

6 Єгипет 1 618,2 71,8 3,3 

7 Білорусь 1 335,3 86,2 2,7 
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№ 

з/п 
Назва країни 

Експорт товарів, 

млн дол. 

2020 рік до 2019 

року, 

у % 

Питома вага країни у 

загальному обсязі 

експорту товарів з 

України, у % 

8 США 983,9 100,5 2,0 

9 Індонезія 735,6 100,1 1,5 

10 
Саудівська 

Аравія 
719,0 96,6 1,5 

 

Проте варто зазначити, що основу аграрного експорту все ще становить експорт 

сировини, а саме продукція рослинного походження – зернові (до   55%).  Левову частку в 

аграрному експорті займає соняшникова олія, обсяг її реалізації за 2018 року склав 4,1 

млрд дол. США. Україна вже декілька років поспіль є світовим лідером з виробництва і 

експорту соняшникової олії. Основними ринками збуту української сільськогосподарської 

продукції, наприклад, залишається ринок Азії (Індія, Туреччина і Китай), котрий дещо 

зменшив частку в структурі українського експорту у 2018 до 44,6%, з 45% у 2017р. Тому 

розвиток виробництва товарів із високою доданою вартістю є головним пріоритетом для 

нарощування обсягів експорту високотехнологічних товарів. У 2019 році збільшення 

експорту товарів відбулося до країн: Австралії та Океанії – на 21,4%; Африки – на 20,5%; 

Азії – на 12,0%; Європи – на 3,0%. Зменшення експорту товарів відбулося до країн: 

Америки – на 9,4%; СНД – на 3,9%. 

Щодо питання імпорту то після кризових 2012 - 2013 років також спостерігаємо 

його спад. Проте починаючи з 2016 року спостерігається нарощення імпортних закупок 

Україною, в тому числі агропродовольчої продукції. У 2017 році імпорт продукції 

аграрного виробництва зріс на 10% порівняно з 2016 і досяг більше 4 млрд дол. США. 

Серед аграрного імпорту України: морожена риба, тютюнова сировина, насіння 

соняшнику, рисунок 2.     

 

 
 

Рис.2. Динаміка імпорту у млрд. дол. США (2012-2020 роки, не враховуючи окуповані 

території України), (Джерело: Державна служба статистики України) 

 

Імпорт товарів і послуг у 2019 році збільшився на 6,7% (на 4,2 млрд дол.) у 

порівнянні з показниками 2018 року і склав 67,7 млрд дол. Імпорт товарів збільшився на 

6,3% і склав 60,8 млрд дол. Збільшення імпортних надходжень у 2019 році відбулось за 
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наступними товарними групами продукція: машинобудування – на 3,1 млрд дол. (на 

17,8%); аграрного виробництва та харчової промисловості – на 680,6 млн дол. (на 13,5%); 

легкої промисловості – на 470,8 млн дол. (на 17,7%), хімічної та пов’язаної з нею галузей 

промисловості – на 431,1 млн дол. (на 4,1%) та ін.  Зменшення імпортних надходжень 

відбулось за двома товарними групами: мінеральні продукти – на 1,2 млрд дол. (на 8,5%); 

деревина, паперова маса та вироби з деревини – на 78,6 млн дол. (на 5,7%).  

Імпорт товарів і послуг у 2020 році зменшився на 12,5% (на 8,4 млрд дол.) у 

порівнянні з показниками 2019 року і склав 59,3 млрд дол. Зменшення імпорту у 2020 році 

відбулось за наступними товарними групами: мінеральні продукти – на 4,6 млрд дол. (на 

35,3%), продукція машинобудування – на 2,0 млрд дол. (на 9,7%), продукція легкої 

промисловості – на 164,9 млн дол. (на 5,3%) тощо. У той же час, 

відбулось збільшення імпорту товарів за наступними товарними групами: продукція 

аграрного виробництва та харчової промисловості – на 13,2%, у тому числі: яйця, мед – 

на 82,0%; їстівні плоди і горіхи, цитрусові – на 18,1%; тютюн – на 12,3%; какао і продукти 

з нього – на 14,9%; риба – на 5,5%; кава, чай, прянощі – на 13,0% і т.д., (Зовнішня торгівля, 

Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна структура…2020).   

Найбільша частка у загальному обсязі імпорту припадає на: продукцію 

машинобудування (34,3%); продукцію хімічної промисловості (19,9%); мінеральні 

продукти (15,5%); продукцію аграрного виробництва та харчової промисловості (12,0%); 

продукцію металургійного комплексу (5,8%); продукцію легкої промисловості (5,5%). 

Основними зовнішньоторговельними партнерами України за остані роки є країни ЄС 

(28). До 2012 року Україна була імпортоорієнтованою країною до 2014 р., але пізніше, з 

2014 року спостерігається протилежна ситуація. Це пов’язано із розширенням 

торговельних відносин із країнами ЄС. У 2016 р. зовнішньоторговельний оборот України 

становив 89,43 млрд. дол. США, що майже дорівнює показнику 2015 року [6 - 9]. У 2016 р. 

експорт до ЄС становив 16 448,6 тис. дол. США, а імпорт – 19 474,9 тис. дол. США. 3 у 

2016 р. експорт товарів та послуг до ЄС становив найбільший відсоток від загальної 

зовнішньої торгівлі з ЄС, а саме 36,65%, що майже на 11% більше, ніж у 2012 р. У 2016 р. 

імпорт товарів та послуг з ЄС становив теж, як і експорт, найбільший відсоток від 

загальної зовнішньої торгівлі ЄС, а саме 43,72%, що на 10% більше, ніж у 2012 р. Отже, 

торгівля з ЄС вийшла на новий продуктивний для України рівень.  

Питома вага країн ЄС у торгівлі 2017 року становила 38%. Найбільші експортні 

поставки товарів були до Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Угорщини. Найбільші 

імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Польщі та 

Угорщини. Своєю чергою, найбільші обсяги експорту та імпорту послуг здійснювалися з 

Великою Британією та Німеччиною. У 2016–2017 р. Україна найбільше експортувала 

продукцію агропромислового комплексу та харчової промисловості, чорні метали, 

електричні машини, мінеральні продукти. А найвагоміші обсяги імпорту з країн ЄС 

становили енергетичні матеріали, нафта та продукти її переробки, машини та продукція 

хімічної промисловості. 

Динаміка зовнішньої торгівлі з ЄС свідчить про привабливість торгівлі з країнами 

ЄС. Зокрема, експорт агропродовольчими товарами за 2006 – 2017 рр. зріс у 3,7 раза, 

імпорт – майже у 1,8 раза. У 2019 р. експорт товарів аграрного виробництва до країн ЄС 

збільшився на 18,3% порівняно з 2018 р., та на 28,6% порівняно з 2017 роком.  

Такі ж тенденції збеглись й надалі. Зокрема питома вага цих країн у 

зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг України за підсумками 2019 року 

становила 40,1%. Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з країнами ЄС (28) у 

2019 році збільшився на 5,8% і склав 52,6 млрд дол. Експорт товарів і послуг до ЄС 

збільшився на 3,9% і становив 24,0 млрд дол. Імпорт товарів і послуг збільшився на 7,5%. 

Сальдо торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС погіршилось на 1,1 млрд дол. 

відносно 2018 року. Зовнішньоторговельний оборот товарів з країнами ЄС збільшився на 

5,5% і склав 45,8 млрд дол. Експорт товарів до країн ЄС зріс на 2,9% становив 20,8 млрд 

дол. Імпорт товарів збільшився на 7,7% склав 25,0 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами з 
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країнами ЄС погіршилось на 1,2 млрд дол. у порівнянні з 2018 роком (Зовнішня торгівля, 

Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна структура…2020).  

Питома вага ЄС у зовнішньоторговельному обороті товарів і послуг України у 2020 

році становила 40,7%. Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з країнами ЄС у 

2020 році зменшився на 9,0%. Експорт товарів і послуг до ЄС  зменшився на 9,4%. Імпорт 

товарів і послуг зменшився на 8,7%. Сальдо торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС 

склалося негативним у сумі 4,4 млрд дол., але покращилось у порівнянні з 2019 роком на 

216,5 млн дол. Сальдо торгівлі товарами з країнами ЄС склалося негативним у сумі 4,8 

млрд дол. та погіршилось на 583,4 млн дол. відносно 2019 року.      

Основними торговельними партнерами України є також Китай, США та Туреччина. 

На їх долю припадає відповідно 13,3%, 4,9% та 4,6% зовнішньоторговельного обороту 

товарів і послуг 2020 року. Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з Китаєм у 2020 

році збільшився на 19,0%. Експорт товарів і послуг збільшився на 91,2%. Імпорт товарів і 

послуг зменшився на 9,9%. Сальдо торгівлі товарами і послугами склалося від’ємним у 

сумі 1,3 млрд дол., але покращилось у порівнянні з показниками 2019 року на 4,4 млрд дол. 

Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з США у 2020 році зменшився на 4,5%. 

Експорт товарів і послуг збільшився на 4,7%. Імпорт товарів і послуг зменшився на 10,0%. 

Сальдо торгівлі товарами і послугами склалося від’ємним у сумі 1,0 млрд дол., але 

покращилось у порівнянні з показниками 2019 року на 483,4 млн дол (Зовнішня торгівля, 

Офіційний сайт… 2020, Товарна структура…2020, Географічна структура…2020).  

Ще одним вектором для врахування в Україні є електронна комерція. Наприклад, за 

даними Національного банку України, у 2020 році експорт Україною ІТ-

послуг уперше перевищив $5 млрд на рік (зріс на $853 млн, тобто на понад 20% за 

рік). Таким чином, частка комп’ютерних послуг в загальному експорті досягла 

8.3%. Зазначимо, що попри пандемію ІТ-індустрія демонструє позитивні результати для 

економіки України (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Частка ІТ в експорті України у млрд. дол. США (2013-2020 роки, не враховуючи 

окуповані території України), (Джерело: Державна служба статистики України) 

 

Характерно, що електронна комерція швидко розвивається у всьому світі, 

забезпечуючи при цьому можливості для розвитку економіки країн у цілому. Потреба в 

нагальних змінах законодавчого регулювання сфери електронної комерції обумовлена 

швидкими темпами її розвитку та зростанням частки економіки, що переходить в онлайн-

площину. На виконання положень Директиви №2019/2161/ЄС, Директиви №2019/770/ЄС, 

Директиви №2000/31/ЄС, Регламенту (ЄС) № 2018/302/ЄС в Україні був прийнятий Закон 

«Про електронну комерцію», а також внесено зміни до інших законодавчих актів у сфері 

електронної комерції (Географiчна структура 2021,  Директива 2019).     
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Висновки. Імпорт товарів АПК з ЄС характеризується досить диверсифікованою 

структурою – частка більшості товарів не перевищує 5,0 % від загального імпорту. Саме 

тому важливою є реалізація євроінтеграційного вектору України та подальша гармонізація 

системи оподаткування із підходами до оподаткування у країнах-членах ЄС. Адже це стане 

суттєвим поштовхом до розширення торговельних можливостей України. Аграрний бізнес 

є прибутковим напрямом в Україні. Зростаючий дефіцит продукції (продовольства) у світі 

повязують з обмеженими площами земельних і кількістю водних ресурсів. Експерти 

пишуть, що ЄС щорічно використовує 17-34 мільйони гектарів за межами своїх кордонів 

для задоволення власних потреб у аграрній сфері; дефіцит території (зростання 

виробництва в ЄС головним чином за рахунок збільшення врожайності з одиниці площі); 

Україні потрібне бережливе ставлення до ґрунту, води, клімату та біорізноманіття як 

основи конкурентоспроможності громад й держави.  

 Аналіз міжнародних подій дає підстави припускати, що через зміну  геополітичних 

інтересів в економічно розвинутих країнах, існує ймовірність змін у системі міжнародної 

торгівлі загалом. Найбільший вплив на подальший розвиток міжнародної торгівлі 

визначатиметься насамперед можливостями трансформації економічних відносин щодо 

США, Китаю та Європейського Союзу. Отже, на перспективи розвитку української 

зовнішньої торгівлі впливатимуть  зміни в зовнішньоторговельній орієнтації провідних 

суб’єктів світового ринку та зміни в правилах міжнародної торгівлі. Наприклад, у 2020 році 

було запущено Єдиний експортний веб-портал та затверджено Стратегію розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року. 

 

Використані джерела: 

 
1. Географічна структура зовнішньої торгівлі у 2020 році. Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html  

2. Географiчна структура зовнiшньої торгiвлi товарами у січні-квітні 2021 

року1/  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2021   

3. Дунська А. Експортно-імпортна діяльність України. URL : 

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/3(86)/5. pdf (дата звернення: 22.12.2019). Директива № 

2019/2161/ЄС внесені зміни… ) [Електронний ресурс]. https://ucep.org.ua/wp-

content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf).  

4. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і 

тенденції. Академічний огляд. 2016. № 2(45). С. 110–117.  

5. Зовнішня торгівля України. Електронний ресурс. Доступно за адресою.   

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-

7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-

Rotsi&isSpecial=true   

6. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / 

А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : 

Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 600 с.  

7. Іляш O. I., Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. Зміна експортно-імпортних 

товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської 

окупації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 11–18.   

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

9. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2020 році. Офіційний сайт 

Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2020_u.html  

10. Туніцька Ю.М. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі товарами України. 

URL: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/95631 (дата звернення: 

22.12.2019). 

 

https://export.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2021
http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/3(86)/5
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2020_u.html


 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

29 

 

REFERENCES: 

 

Geographical structure of foreign trade in 2020 // Official site of the State Statistics Service of 

Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2020.html  

Geographical structure of foreign trade in goods in January-April 20211 / http://www.ukrstat.gov 

.ua / Operative / Operative2021 / zd / ztt / ztt_u / arh_ztt2021  Dunska A. Export-import activity 

of Ukraine. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/3(86)/5. pdf (application date: December 22, 

2019). Directive № 2019/2161 / EU amended…) [Electronic resource]. https://ucep.org.ua/wp-

content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf). Zadoy A.O. (2016) 

Zovnishnia torhivlia ukrainy: suchasni masshtaby, struktura i tendentsii [Ukraine's international 

trade: current scale, structure and trends] Akademichnyi ohliad. No 2(45) pp. 110. 117 (accessed 

25 January 2019)]. Foreign trade of Ukraine. Electronic resource. Available at. 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-

7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-

Rotsi&isSpecial=true   Foreign trade of Ukraine: XXI century [Text]: monograph / AA Mazaraki, 

T.M. Мельник, Н.О. Iksarova [etc.]; for the head ed. A.A. Cheerleaders. - Kyiv: Kyiv. nat. 

bargaining - economics University, 2016. - 600 p. Ilyash, O., Doroshkevych, D. and Dacenko, J. 

(2019), “Change of export and import commodity flows of Ukraine in international trade as a 

result of the russian occupation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 11–18.  Official site 

of the State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ Commodity structure of foreign trade in 2020 // Official site of the 

State Statistics Service of Ukraine. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2020_u.html Tunitska 

Yu.M. Problems of development of foreign trade in goods of Ukraine. URL: 

http://journals.uran.ua / index.php / 2225-6407 / article / view / 95631 (access date: 22.12.2019).  

 

  

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/3(86)/5
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf
https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/ucep_report_e-commerce_31.05.2021.pdf
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi&isSpecial=true
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

30 

 

 

ПРАВОВА ОСВІТА В ШКОЛІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ШКОЛЯРА 
 

Терновик Наталія,  

проректор з організаційно-виховної роботи, соціальних питань й розвитку, 

кандидат психологічних наук, професор кафедри психології 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчук, Рівне, Україна 

e-mail: nato4ka66@ukr.net 

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1425-2423 

 

Бідюк Тетяна, 

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, освітньої програми 

«Психологія» 

педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне, Україна 

 

Анотація. У статті висвітлено проблему підвищення правової культури 

підростаючого покоління. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з 

питань правової культури учнів ЗОШ. Визначено психологічні умови формування 

правової культури старшокласників. Розкрито особливості зростання потреби в 

якісній правовій підготовці майбутніх фахівців.  

Ключові слова: правова культура, правова освіта, розвиток особистості, 

правова компетентність, правове мислення, правова свідомість, науковий світогляд, 

ціннісні орієнтації, правова відповідальність, правова установка, правова поведінка, 

правові знання, правові почуття, правові ідеали, правова освіченість, правова 

розвиненість, правова вихованість. 

 

Глибокі соціально-політичні перетворення актуалізують цілісну систему 

правової соціалізації, що охоплює всі групи учнів від початкових до старших 

класів, студентство та молодь і спрямована на виховання громадян демократичного 

суспільства, підвищення рівня політикоправової культури українського 

суспільства.  

Водночас державотворчі процеси, які нині відбуваються в Україні, 

потребують гуманізації та демократизації суспільного життя, підвищення правової 

культури підростаючого покоління. Це актуалізує регулятивну функцію права, його 

цінність як інструмента організації та впорядкування соціального життя, засобу 

розв’язання завдань, пов’язаних із різними царинами життєдіяльності, що 

зумовлює зростання потреби в якісній правовій підготовці майбутніх фахівців.  

Подальші соціально-економічні перетворення в суспільстві, зміцнення 

державності, входження України в європейське співтовариство неможливі без 

модернізації освіти. Оскільки економічне піднесення суттєво залежить від 

конкурентоздатності фахівців, то загальноосвітні начальні заклади мають 

максимально враховувати вимоги суспільства, зокрема учні ЗОШ повинні мати 

належну професійно орієнтовану правову підготовку, котра є важливою складовою 

їхнього особистісного розвитку. 

Проблема становлення та розвитку особистості учнів має розглядатися на 

державному рівні й вирішуватись шляхом реалізації концепції навчання та 
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виховання. Правова освіта покликана забезпечити достатню орієнтацію молодих 

громадян України в їхніх соціальних правах, можливостях і обов’язках. 

У сучасних наукових дослідженнях наголошується на доцільності 

розроблення нового напряму правового навчання та виховання – гуманістичної 

правової педагогіки, яка створює можливість для опанування людиною соціально 

значущими правовими знаннями в їх ціннісному розумінні, а отже, забезпечення її 

ціннісною шкалою, необхідною для формування гуманістичної правосвідомості, 

духовного світу, соціокультурного самовизначення, без чого неможлива побудова 

правової держави, правового громадянського суспільства.    

У Конституції України зазначено, що кожна людина має право на вільний 

розвиток своєї особистості, не порушуючи права і свободи інших, та має обов’язки 

перед суспільством, в якому забезпечується всебічний розвиток його членів, що 

гарантується державою, її інституціями, передусім освітніми. Проблема правового 

виховання та правової освіти молодої особистості завжди перебувала в центрі уваги 

не лише юристів і суспільствознавців, а й педагогів, психологів, соціологів. Вона 

має велике значення як для розвитку соціально-педагогічних теорій, так і для 

практики освіти й виховання [3].  

Відомо, що здатність людини розуміти норми моралі та законів і 

відповідним чином поводитися не є вродженою. Ці якості формуються під впливом 

виховних заходів, у спілкуванні людини з іншими, у процесі її участі в різних видах 

суспільної активності та навчальної діяльності [7]. 

Основи сучасної концепції правової освіти у ЗОШ закладені в законодавчих 

актах: у Законах України «Про освіту», Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, 

Національній програмі правової освіти населення.  

У реалізації викладених у цих документах положень ключову роль відіграє 

освіта як система, що покликана сформувати високий рівень суспільної свідомості. 

Зокрема, Національна програма правової освіти населення спрямована на:  

 підвищення рівня правової культури та правосвідомості громадян;  

 формування поваги до права, гуманістичних правових ідей, 

загальнолюдських і національних правових цінностей;  

 подолання правового нігілізму;  

 підвищення рівня правової інформативності населення [2].  

Розглядаючи правову підготовку випускників шкіл, ми виходимо з того, що 

сучасна модель дидактичного процесу в освіті побудована на врахуванні нових 

соціально-економічних умов, передбачає зміну вербалізму й енциклопедизму в 

навчанні на «дидактику мислення», яка є визначальною для підготовки випускників 

навчальних закладів до розв’язання складних, непередбачуваних суспільних 

проблем. Це спонукає по-новому оцінювати основні елементи дидактичного 

процесу в освіті. 

Нагальною є проблема чіткого визначення мети і завдань правової 

підготовки у процесі становлення в Україні громадянського суспільства, 

загострення економічної кризи, значної трудової міграції та боротьби за 

державність в умовах чужоземної експансії на тридцятому році незалежності нашої 

країни.  

Правова підготовка як цілеспрямоване формування правової культури 

учнівської молоді набуває особливого змісту у зв’язку з виробленням принципово 
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нової освітньої парадигми, в основі якої – гуманістична, особистісно орієнтована, 

людиноцентриська методологія [9].  

Оскільки показники якості освіти громадян впливають на розвиток країни, 

на становлення правової держави, в сучасному українському суспільстві правова 

підготовка і правове виховання є загальнодержавним завданням.  

Так, у процесі наукового пошуку ми з’ясовали основні напрями наукових 

розробок досліджуваної проблеми. Так, методологічні та загальнотеоретичні 

основи викладання правових дисциплін а також загальні питання правової освіти 

розглянули С. Алексеєв, П. Баранов, В. Булгакова, Н. Бура, С. Гарькавець, 

А. Гетьман, та ін. науковці. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань правової 

підготовки і правової культури свідчить про те, що більшість їх належить 

фахівцям-юристам. Тому тлумачення сутності цього питання має правознавчий 

характер, де правова освіта та правова культура визначаються з погляду 

попередження протиправних дій шляхом роз’яснення і застосування різних форм 

примусу. Такий підхід викладено у працях О. Саломаткіна, Е. Татарінцева, 

М. Фіцули та ін. 

Формування правової культури показує, що вона передбачає не лише 

оволодіння правовими навичками і вміннями, а й психолого-педагогічну готовність 

до пропаганди правових знань. Це питання розглянули А. Котов, В. Струтинський, 

В. Яковлєв та ін. Важливість правової освіти та правового виховання особистості, 

його державне значення та необхідність для кожного громадянина спричинили 

появу багатьох наукових публікацій із цієї тематики: формування правової 

компетентності особистості: С. Воєводина, С. Гурин, Я. Кічук, П. Лєжньов і 

Е. Мигаль, О. Панова; формування правової культури старшокласників: 

В. Дубровський, Л. Твердохліб. 

В Україні до проголошення незалежності питання правової освіти і 

правового виховання особистості розглядалось переважно із позицій правової 

культури. Така тенденція в цілому притаманна і дослідженням 90-х років ХХ ст., 

котрі мали високий ступінь теоретизації, залишаючи поза увагою практичні 

аспекти процесу формування правової компетентності особистості.  

М. Городиський у монографії «Правова освіта майбутнього вчителя» подає 

ґрунтовний теоретичний аналіз розвитку правової освіти як складової правової 

культури, де проявляється сучасний функціональний підхід. У ньому зовнішні 

форми прояву правової культури взаємодіють із внутрішніми (органічними) 

якостями суб’єктів права.  

Поняття зв’язку між правом і особистістю розглядається крізь призму 

«правової держави», зокрема через відношення до особи, її прав у державі. У цьому 

контексті озброєння правовими знаннями є нагальним завданням усієї системи 

освіти і виховання [5].  

Зазначається, що визначення змісту правової підготовки – це проблема 

інтегративності, яка передбачає забезпеченні синтезу та інтеграції знань у процесі 

формування наукових понять та їх систем у навчальному пізнанні; комплексного 

вирішення завдань розумового, морального, естетичного, економічного, правового, 

фізичного розвитку, а також формування елементів наукового світогляду учнівської 

молоді.    

Важливим аспектом правової підготовки особистості на сучасному етапі, на 

нашу думку, є формування вмінь пізнавати правові явища та зв’язки між ними, 

тобто правового мислення. Тут доцільно відзначити підхід К. Баханова, який 

вважає, що правове мислення і правова свідомість специфікується особливостями 
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самого суб’єкта, насамперед його віком, і показує це на прикладі формування 

історичного мислення особистості, вихованні духовних ціннісних орієнтацій, 

передусім національних, і формуванні основ правових знань [8].  

Правова свідомість, окрім правових знань, охоплює систему цінностей, 

установок і переконань особистості в галузі регулювання суспільних відносин 

правом. Правову свідомість розглядають як правову ідеологію (систему поглядів, 

ідей, принципів, теорій, концепцій) і правову психологію (правові почуття, емоції, 

оцінки, уявлення і настанови). Складові правосвідомості ґрунтуються на правових 

знаннях і виражають ставлення індивіда до минулого та сучасного дослідження 

права, а також до діяльності, пов’язаної з ними. 

Деякі проблеми правової соціалізації молодої особистості та шляхи їх 

вирішення були предметом вивчення П. Плотнікова. На його думку, важливість 

дослідження цих проблем для сучасної України визначається специфікою ринкової 

економіки, становлення демократичного суспільства і правової держави. Ціннісні 

орієнтації значної частини молодих українців мають витоки у традиційній 

українській культурі, в ідеологічних установках недавнього минулого. Вони 

відрізняються від системи демократичних цінностей, що виникли й утвердилися на 

певному етапі розвитку західної цивілізації.  

Ця очевидна обставина детермінує цілі, завдання, засоби, форми і методи 

правової соціалізації в нашій країні. Покращення правової освіти молоді, на думку 

П. Плотнікова, вимагає розкриття соціально-психологічної сутності цього 

феномену та її базових правових категорій; забезпечення освітніх установ 

інформаційно-законодавчою базою, у тому числі спеціальною літературою; 

розроблення спеціальних методик дій щодо об’єкта професійної діяльності 

педагогів, соціологів, психологів, юристів і працівників правоохоронних органів, 

особливо в період протиправної поведінки молодої людини; вивчення діяльності 

суб’єктів, що вступають у правовідносини з молоддю, а також їх психолого-

педагогічного та психічного стану в момент здійснення правопорушень; 

удосконалення правового законодавства і правового регулювання у сфері реалізації 

державної молодіжної політики в Україні. 

Важливими для нашого дослідження є психологічні чинники формування 

правової поведінки молоді, визначені О. Коломійцевим. Теоретичний аналіз 

зарубіжних і вітчизняних наукових праць щодо основних соціально-психологічних 

підходів до проблеми правової поведінки особистості дає підстави автору 

стверджувати, що:  

- особистість продукує соціально-правову поведінку з одного боку, 

внаслідок постійних відчутних зовнішніх впливів, а з іншого, внаслідок 

внутрішнього сприйняття певних соціально-правових категорій, які превалюють у 

суспільстві;  

- правова поведінка особистості значно залежить від моральних приписів, 

що існують у суспільстві та визначають, що є просоціальною та доброю, а що – 

антисоціальною та поганою поведінкою;  

- правова поведінка має визначальними критеріями норми соціальної 

відповідальності, взаємності та соціальної справедливості, які у процесі соціалізації 

засвоюються людиною та в подальшому спрямовують її поведінку; - люди не 

завжди відтворюють у своїй правовій поведінці інтерналізовані соціальні норми, 

оскільки вони диференціюють свої відносини з оточуючими відповідно до уявлень 

про себе та довкілля;  
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-  такі особистісні риси, як інтровертованість, низький рівень тривожності та 

низький рівень психотизму значно впливають на поведінку особистості з боку її 

соціально-правового визначення;  

- найбільш важливими соціально-психологічними чинниками, які 

зумовлюють поведінку особистості у правовому вимірі є когнітивний, 

ціннісносмисловий, емоційно-вольовий, мотиваційний і соціальний.  

Отже, соціально-правова поведінка особистості залежить від впливу низки 

психологічних чинників. Водночас, поведінку особистості можуть змінювати 

психокорекційні впливи на когнітивному та ціннісно-смисловому рівнях. Такі 

впливи дають змогу вдосконалити самоставлення учнів і підвищувати загальний 

рівень їхніх смисложиттєвих орієнтацій. 

Вважаємо, що підвищення якості правової підготовки учнів ЗОШ  потребує 

врахування сучасних концептуальних підходів (аксіологічного, когнітивного, 

діяльнісного, особистісного, компетентнісного), які спрямовані на утвердження в 

освітній діяльності демократичних принципів, тактовного ставлення викладачів до 

кожного учня, зростання активності суб’єктів навчально-виховного процесу, що 

уможливить свободу вибору змісту, форм і методів навчання, сприятиме розвитку 

та реалізації творчого потенціалу випускників. 
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Анотація. У статті висвітлено проблему профілактики та корекції девіантної 

поведінки дитини підліткового віку. Проаналізовано психолого-педагогічну 

літературу з питань корекції девіантної поведінки підлітка. Визначено  основні  

методи корекційної роботи з девіантним підлітком.  Розкрито умови та фактори 

від яких залежить ефективність корекції девіантної поведінки.  

Ключові слова: девіантна поведінка, моральні переконання, ціннісні 

орієнтації, особистість, дезадаптація, самоактуалізація, спілкування, соціальна 

активність, профілактика, психокорекція, соціальна незрілість, важковихованість. 

 

Бурхливі процеси демократичних перетворень у нашому суспільстві 

органічно пов'язані із гуманізацією відносин у всіх сферах соціального життя. 

Активним суспільним суб'єктом при цьому може стати лише людина, яка не 

тільки має високий рівень самосвідомості, творчої активності і відповідальності, 

але й керується у своїй суспільно корисній діяльності та поведінці 

гуманістичними цінностями. Таку людину може виховати школа, для якої 

пріоритетом є формування вільної взаємодії на гуманістичних засадах. 

Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується 

змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме підлітки 

перебувають у найтяжчому становищі внаслідок несформованості власної системи 

стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають 

неадекватну реакцію на події навколишнього життя.  

Наявні проблеми в державі, зростання злочинності, занепад моралі, 

відчуження підлітків від соціальних інституцій, які займаються вихованням 

молоді, спричиняють різного роду девіації в молодіжному середовищі [4].  

У поведінці підлітків, як найбільш вразливої демографічної групи, все 

більше виявляються девіації, які відображають їхнє негативне ставлення до 

соціального середовища, соціальних норм, традицій, впливають на мотивацію 

вчинків і ставлення до себе [3]. Це пов’язане з тим, що особливості цього віку – 

«особливо важкий період у становленні особистості» – пов’язані з постійним 

здійсненням вибору: професії, системи цінностей, життєвого шляху. Вибір 

відображається в цілях, планах, суб’єктивній картині майбутнього. Саме в цьому 

https://orcid.org/0000-0002-1425-2423
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віці формування зрілих уявлень про майбутнє є можливістю та неодмінним 

передвісником дальшого розвитку особистості.  

Вагомий внесок у вивчення природи виникнення девіантної поведінки 

особистості, профілактики протиправної поведінки зробили вчені різних галузей 

науки (В. Сухомлинський, С. Анісімова, В. Оржеховська, Г. Пустовіт, 

А. Сиротенко, М. Фіцула та ін.).  

Під девіантною поведінкою(лат. deviatіo – відхилення) розуміють систему 

вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і 

виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, 

порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від морального й етичного 

контролю особистості над власною поведінкою.  

Девіантна поведінка підлітків – це доволі об’ємне й змістовне поняття, яке 

включає відхилення в поведінці, починаючи від елементарних, простих порушень 

порядку до здійснення найрізноманітніших серйозних проступків, що межують з 

порушенням законодавства.  

Слід відзначити, що у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній 

літературі розглядаються проблеми, які присвячені неадекватній поведінці, 

пов'язані головним чином з важкими дітьми та підлітками, які являють собою 

групу підвищеного соціального ризику. Дослідження останніх десятиріч 

стосувалися найрізноманітніших аспектів проблеми відхилень у поведінці 

неповнолітніх. В працях інтенсивно досліджуються також проблеми 

попередження злочинності серед неповнолітніх з відхиленнями в поведінці. Серед 

українських дослідників проблему відхилень у поведінці неповнолітніх вивчали 

такі відомі вчені, як А. Г. Антонова, І.С. Дьоміна, О. В. Киричук, І. П. Лисенко, 

Н. Ю. Максимова, В. П. Оржеховська, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, 

С. О. Тарарухін, С. І. Яковенко та ін.  

У науковій літературі є багато праць присвячених проблемам підліткового 

віку. Так, Виготський у своїй книзі «Психологія підлітка» виділив кілька 

критичних поворотних пунктів психічного розвитку, вважаючи «кризи-необхідні 

етапи розвитку». За Є. Штерном перехідний вік характеризується як проміжний 

між дитячою грою і серйозною відповідальною діяльністю дорослого. Він 

підбирає для нього нове поняття – «серйозна гра». 

Сьогодні у психологічній літературі спостерігається, що проблемою є 

підлітки 8-9 класів саме тут найчастіше зустрічаємося зі скаргами дорослих на 

свою професійну і особистісну безпомічність, на не володіння ситуацією. На це 

вказують у своїх працях Л. Бодальов, Д. Фельштейн. 

У цьому віці стосунки з товаришами перебувають у центрі життя підлітка, 

багато в чому визначаючи решту боків його поведінки і діяльності. Усі 

дослідники психології підлітків так чи інакше сходяться у визнанні того великого 

значення, що має у цьому віці спілкування, особливо з ровесниками.  

Особливості прояву і протікання підліткового віку визначаються 

конкретними соціальними умовами життя і розвитку підлітка, його суспільним 

становищем у  світі дорослих [7]. 

Важливим фактором розвитку особистості підлітка є його власна соціальна 

активність, спрямована на засвоєння певних соціальних взірців і цінностей, на 

побудову взаємин із дорослими та ровесниками, на самого себе (проектування 

своєї особистості і свого майбутнього). 

У психічному розвитку підлітка основна роль належить встановленню 

системи соціальних взаємовідносин з оточуючими. Розвиток соціальної 

дорослості – це розвиток готовності дитини до життя у суспільстві дорослих в 
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якості його повноправного члена. Соціальна незрілість дитини, його залежність 

від дорослих визначає його становище соціальної нерівності у відносинах з 

дорослими, їх ставлення до підлітка як до «маленького». 

На думку В. Д. Менделевича, девіантну поведінку людини можна визначити 

як систему вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим в суспільстві 

нормам і які виявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, 

неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді ухилення від 

етичного і естетичного контролю за власною поведінкою [6].  

Тобто, звертаючи увагу на вище зазначене, можна сказати, що девіантна 

поведінка з одного боку, є перш за все, така поведінка, яка суперечить прийнятим 

в суспільстві нормам, цінностям, соціальним очікуванням та порушує правові та 

культурні норми; з іншого – поведінка, яка відхиляється від норми психічного 

здоров'я, проявляється у вигляді незбалансованості психічних процесів, 

порушення адаптації та процесу самоактуалізації.  

Проте констатовано, що девіантна поведінка розглядається як результат 

взаємодії двох чинників: умов мікросередовища (десоціалізуючі впливи сім’ї та 

школи, психологічні труднощі та ускладнення, породжені проблемогенним 

соціумом, деформації у спілкуванні та взаємодії) та індивідуальних особливостей 

індивіда (суперечності підліткового віку, вибірково-активне ставлення індивіда до 

суспільних норм і цінностей) (В. Бітенський, О. Блинова, В. Глушков, Н. Завацька, 

А. Лічко, О. Лосієвська, Н. Максимова, В. Оржеховська, І. Рущенко, 

В. Синицький, В. Соболєв). 

Соціальні чинники формулюють соціально-економічні, політичні, 

культурно-освітні та ін. умови існування найближчого середовища підлітка 

(мікросередовища) зокрема. Макросередовище обумовлює поведінку підлітка 

опосередковано: перемінюючись істинним чином через соціальні і психологічні 

особливості мікросередовища, воно детермінує не лише умови існування кожної 

сім’ї, але й впливає на виховання підростаючої особистості в ній. Важливим на 

цьому рівні є стиль сімейного виховання як цілісна система різноманітних 

почуттів, поведінкових стереотипів, особливості сприйняття і розуміння їх 

характеру і вчинків. Зазначене творіння є поєднанням у різних пропорціях 

когнітивної (сформованості у батьків системи поглядів, уявлень про інших людей, 

про самого себе тощо, іншими словами системи ціннісних орієнтацій), емоційної 

(розвиток узвичаєних форм реагування) і поведінкової (вироблення типових 

способів спілкування) складової людських взаємовідносин. Психолого-педагогічні 

чинники діють безпосередньо у сфері виховання і виражаються через 

організований і неорганізований вплив саме дорослих на формування особистості 

підлітка, засвоєння і відтворення ним суспільно визнаних поведінкових зразків. 

Найбільш складний психологічний чинник детермінації поведінки підлітка 

проявляється у незручних рисах його психіки й організму, які носять як 

спадковий, так і набутий характер. 

У психолого-педагогічній літературі та практиці школи до цих дітей 

відносять усіх психічно здорових дітей (з відхиленнями у межах норми), які 

мають проблеми (затримки, відставання) у моральному, розумовому, емоційно-

вольовому розвиткові в той чи інший період онтогенезу і через це не піддаються 

звичайним заходам педагогічного впливу.  

При відсутності повноцінної та своєчасної корекційної роботи у дитини 

виникає стан педагогічної занедбаності і сфера прояву її важковиховуваності 

розширюється [2]. Корекція девіантної поведінки безпосередньо спрямована на 

поведінкові зміни і має практичний характер. Вона ґрунтується на ретельному 
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вивченні особистості, діагностиці його сильних та слабких сторін, постійному 

аналізі результатів корекції.  

Серед спеціальних методів корекційної роботи варто виділити такі методи як 

суб’єктивно-прагматичний, метод природних наслідків, метод відшкодування, 

метод корекції через працю (трудовий метод), аналітико-перетворювальний метод 

коригування особистості та інші [4].  

Стратегічними цілями корекції девіантної поведінки ϵ:  

1) формування конструктивної мотивації (позитивних цінностей, орієнтація 

на виконання соціальних вимог та самозбереження);  

2) інтеграція індивідуального досвіду;  

3) підвищення стійкості до стресів та розширення ресурсів особистості;  

4) удосконалення саморегуляції;  

5) вироблення життєво важливих навичок та умінь;  

6) розширення соціальних звуків та позитивного соціального досвіду;  

7) підвищення рівня соціальної адаптації.  

Так, психологічна корекція як форма психолого-педагогічної діяльності 

означає сукупність педагогічних впливів, спрямованих на виправлення, 

компенсацію недоліків, відхилень у психічному розвитку дитини [6]. Основна 

відмінність психокорекції від інших впливів, спрямованих на психологічний 

розвиток людини, полягає втому, що психокорекція має справу з уже 

сформованими якостями особистості чи видами поведінки і спрямована на їхню 

трансформацію; основне завдання – при відсутності чи недостатньому розвитку 

сформувати в людини потрібні психологічні якості.  

Психокорекційні заходи повинні бути:  

- спеціальними (нормалізація окремих властивостей особистості, а саме: 

агресивності, ригідності, тривожності, підозрілості, зверхності);  

- програмованими (на відміну від імпровізованих);  

- симптоматичними (корекція симптомів) із наступним переходом до 

особистісно-орієнтованих;  

- спрямованими на корекцію особистості та її поведінкових особливостей;  

- груповими.  

Психокорекційна робота будується на використанні когнітивних 

(формування здатності до аналізу ситуації, своїх переживань, до логічного 

пошуку шляхів розв'язання конфліктів неагресивними методами), емоційно-

вольових (рольове розігрування критичних життєвих ситуацій; навчання 

конструктивним формам поведінки) та поведінкових (оволодіння техніками 

саморегуляції для стримування небажаних поведінкових імпульсів) способів 

корекції. Методи роботи можуть бути: групова дискусія, рольове програвання 

моделей бажаної поведінки, психогімнастика, ауторелаксація. Ці методи 

спрямовані на: розвиток групи або особи, розвиток уміння орієнтуватися в 

соціальних ситуаціях, розуміти інших людей, обирати та реалізувати адекватні 

форми спілкування, розвиток внутрішньої і зовнішньої свободи; підвищення 

самооцінки, впевненості у собі; розвиток уяви, уміння нестандартно, оригінально 

мислити; підвищення пошукової активності орієнтації на активну позицію. Вони є 

системою спеціально організованої інтенсивної дії, яка допомагає вирішити 

багато актуальних проблем життєдіяльності людини та використовується для 

засвоєння нової або корекції старої поведінки [2].  

Висновки. Таким чином ефективність корекції девіантної поведінки 

залежить від низки умов та факторів, серед яких: формування у об'єму, глибини, 
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дієвості знань про моральні цінності; принципів та норм поведінки; формування 

правомірності та визначеності ставлення до моральних норм; гуманного 

ставлення до людини; формування характеру моральних переживань, пов'язаних 

із нормами чи відхиленнями від них; формування морально-вольових спонук до 

реалізації моральних вчинків; свідомого морального обґрунтування вибору; 

розвиток здатності здійснювати моральні дії, проявляти відповідальне ставлення 

до дійсності; вміння оцінювати поведінку сучасників з позиції чинних норм.  

Отже, з огляду на високий рівень девіантної поведінки не лише серед 

дорослих,  а й пiдлiткiв є всі підстави вважати, що вивчення причин та корекції 

девіантної поведінки, її діагностика, обґрунтування адекватних способів 

корекційного впливу є проблемою не тільки теоретичною, але і прикладною, й 

потребуϵ розробки експериментальних дослiджень, якi б дали змогу виявити 

соцiально-педагогiчнi умови корекцiï девiантноï поведiнки пiдлiткiв. 

 

Використані джерела: 

 

1. Афанасьева В. В. Вплив сім’ї та школи на девіантну поведінку 

підлітка / В. В. Афанасьева // Соціальна педагогіка: теорія і практика. 2008. № 4. 

С. 4351. 

2. Баранник В. Психологічні особливості самооцінки особистості з 

девіантною поведінкою / В. Баранник // Соціальна психологія. 2005. № 5. С. 

7682. 

3. Бенько Л. С. Девіантна поведінка як соціально-психологічна 

проблема / Л. С. Бенько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, 

психологія [Текст].  Ів-Франківськ, 2006. Вип. 11, Ч. 1. С. 136-141. 

4. Блинова О. Є. Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки 

особистості / О. Є. Блинова // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. 

Євдокимової. 2013. Т. 2. Вип. 10 (91). С. 3742. (Серія «Психологічні науки»). 

5. Бондарчук О. І. Психологічні засади девіантної поведінки 

особистості / О. І. Бондарчук // Психологія девіантної поведінки. К., 2006. С. 440.  

6. Варій М. Й. Девіантна поведінка і депривація / М. Й. Варій // 

Психологія особистості. К., 2008. С. 448464. 

7. Гресько Т. В. Соціально-педагогічні заходи у напрямі профілактики 

девіантної поведінки серед дітей та молоді / Т. В. Гресько, Л. В. Ілійчук // Правова 

свідомість молоді в умовах розбудови правої демократичної держави [Текст]: 

Матер. IV Всеукр. курс. студ. конфер., 22 квітня 2010р., м. Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ, 2010. С. 201205. 

8. Зобенко Н. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної 

поведінки неповнолітніх / Н. Зобенко // Рідна школа. 2012. № 3. С. 3640. 

9. Капська А. Й. Реабілітація підлітків із девіантною поведінкою: 

технологічний аспект / А. Й. Капська // Науковий вісник ВНУ імені Л. Українки 

[Текст]: журнал. Луцьк, 2012. № 7 (232) : Педагогічні науки. С. 113116.  

10. Кльоц Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед 

неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай // Практична 

психологія та соціальна робота. 2009. № 6. С. 1925. 

11. Максименко С. Д. Психологічні особливості особистості з 

девіантною поведінкою / С. Д. Максименко // Проблеми загальної та педагогічної 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

40 

 

психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. Т. ХІ, Ч. 6. К, 2009. С. 

240247. 

12. Яремчук В. В. Психокорекційна робота з підлітками, схильними до 

девіантної поведінки / В. В. Яремчук // Зб. наук. праць : філософія, 93 соціологія, 

психологія. Івано-Франківськ : Прикарпатськ. національний університет імені 

Василя Стефаника. Ч. 2. 2013. С. 187193 

  



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

41 

 

 

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ANALYSISI PERFORMATION 
 

 

Dipl. Ing. Vlkovičová Zuzana, MBA 

 

A) Approaches to internal company analysis 

The company's internal environment consists of the company's resources and the 

ability to use available resources. The analysis of the internal environment aims to 

identify the resources and capabilities of the company, respectively. the strategic 

competence that the company must have in order to be able to respond to the actions and 

opportunities arising continuously in its surroundings.  

The goal of the analysis of the internal environment is to understand the 

company's ability to develop products, manufacture, sell, provide services and assess the 

company's resources. Based on the results of the analysis, it is possible to identify the 

strengths and weaknesses of the company. 

 

Method VRIO 

– Method focused on company resources: 

a) Physical –  technological equipment, building, ... 

b) Human –  social climate, number, structure of workers, ... 

c) financial – available capital, profitability, liquidity, .. 

d) intangible – know-how, licenses, patents, technology, image, market 

knowledge, ... 

 

– Resource efficiency is assessed using the following criteria: 

a) value 

b) rareness 

c) imitability 

d) organization 

 
Fig.1. VRIO analysis 

 

 

Analysis of internal capability profile 

The analysis of the internal capability profile shows the strengths and weaknesses 

of the company in a clear form. The result is presented in graphical form. It should cover 

all functional (marketing, research, development, production, finance, human resources) 
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and cross-cutting (business competitiveness, line managers, logistics, business 

infrastructure, info systems) areas of the company. 

 

Vulnerability analysis 

The vulnerability analysis focuses on the assessment of the company's 

weaknesses. It is based on the identification of the supports (strengths) of the company 

against which the evaluator occupies the position of the so-called „devil’s advocate“. It 

seeks out the weaknesses of the pillars and seeks to subvert them in order to draw 

attention to the potential sources of the crisis and to make proposals to remedy the 

shortcomings and reverse the weaknesses. See Fig.2. 

Steps in vulnerability analysis: 

1. identification of pillars (based on the analysis of the company's internal 

profile) 

2. taking on the role of the devil's advocate and formulating threats 

3. formulating the results that would arise if the threat took place 

4. quantification of consequences 

5. determining the probability of a threat 

6. quantification of the company's responsiveness to possible threats 

7. plotting the results of analyzes in the diagram and evaluating the overall 

vulnerability of the company. 

 
Fig.2. Vulnerability analysis 

 

Value chain 

The analysis of the value chain is based on the knowledge that the competitive 

advantage cannot be identified and evaluated when looking at the company as a whole. 

The enterprise must be broken down into a set of sub-activities, which are examined 

separately in terms of their contribution to the total value produced. The value that a 

business creates is expressed as the amount that customers are willing to pay for a product 

or service. An enterprise is profitable if the value it creates exceeds the cost of performing 

the value-creating functions. See Fig.3. 
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Fig.3. Value chain 

 

Cost chain 

The analysis of the cost chain is based on the assumption that there are a number 

of variable causes of cost differences between competing companies, so everyone 

changes constantly to compare their costs with the costs of the opponent. This is the task 

of strategic cost analysis.  

Competitive strength assessment 

The task of assessing competitive strength is to find out:  

– the stability and strength of the current competitive position 

– development trends of the competitive position 

– relationship to the main competition 

– competitive advantages 

– ability to defend position. 

Process for assessing competitive strength:  

1. drawing up a list of evaluation criteria, which are key success factors and 

parameters of competitive strength  

2. assigning weights to evaluation criteria  

3. evaluation of the company and its main rivals according to individual 

criteria on the basis of a scoring scale  

4. calculation of evaluations  

5. assessment of the overall strength of the company. 

Financial analysis of the company 

The general goal of financial analysis is to assess the financial health of the 

company and on that basis to draw conclusions useful for managers' decisions, based on 

exactness and not only on intuition or estimates. Trying to find:  

- weaknesses which could cause problems in the future  

- strengths that the company can use to its advantage in the future  

The basic methods of financial analysis include:  

– analysis of ratios (liquidity, activity, indebtedness, profitability, market 

value) 

– analysis of additional groups of ratio indicators (indicators created using 

the cash flow parameter, labor force indicators, cost indicators, efficiency indicators, 

commitment indicators.  

 

B) Approaches to external analysis of the company 

The company's external environment is divided into a macro-environment and a 

micro-environment. 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

44 

 

 

Marketing macroenvironment 

– includes circumstances, influences and situations that the company cannot 

influence with its activities or only with great difficulty.  

– the macro-environment includes demographic, natural, political, 

legislative, economic, socio-cultural, geographical, technological, innovative, economic, 

etc. impacts.  

– the most commonly used analysis of the marketing macroenvironment is 

PEST analysis. 

 

PEST and PESTEL analysis 

PEST analysis examines political-legal factors, economic, socio-cultural and 

technological, that affect or may affect the business. PESTEL also considers 

environmental impacts. 

P – Political and legal factors: political stability, influence of political parties, 

activities of interest groups, social policy, visa policy, laws 

E – Economic factors: GDP development, phase of the economic cycle, balance of 

payments, interest rates, exchange rate, inflation rate, unemployment rate, ... 

S – Socio-cultural factors: consumer habits, cultural values, language, body 

language, personal image, behavior of men and women, socio-economic background of 

consumers, income, wealth, standard of living, social classes 

T – Technological factors: trends in research and development, production 

changes, transport, storage, communication, information and social technologies 

E – Ecological factors: state of the environment 

L – Legislative factors: the impact of international legislation 

 

Marketing microenvironment 

– includes circumstances, influences and situations that the company can 

significantly influence through its activities  

– in the microenvironment we can include partners (suppliers, customers, 

financial institutions, insurance companies, carriers, etc.), customers, competitors, the 

public, etc.  

– the most commonly used analysis of the marketing microenvironment is 

Porter's five-force model. See Fig.4 

 

Porter's model of five forces  
Porter described the following 5 competitive factors: 

1. The threat of new entrances to the sector –  "threat of new competitors"  

– The threat of new competitors entering the market is very important, 

especially in new, fast-growing sectors where the total market volume is unknown or 

where the volume is growing very fast.  

2. Competition between current companies – "competition in the industry"  

– when analyzing competitive rivalry, it is important to examine the 

competitive pressures in a given market, how much it will cost us to enter the market, to 

know about our products or services, how we will be able to develop our competitive 

advantages in practice and whether we will be able to keep up with the competition. 

3. The threat of substitution – "threat of substitute products and services"  

– by substitutes we mean anything that can in a way replace the customer 

with a product or service that is provided by our company.  

4. Bargaining power of buyers – "bargaining power of customers"  
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– bargaining power of customers, or otherwise buyers, means mainly the 

bargaining power of the price. It can take the form of a direct one, when a real 

confrontation with the customer actually takes place, or indirectly, when the customer 

starts to take either a smaller number of products or services or goes somewhere else with 

his demand.  

5. Bargaining power of suppliers – "bargaining power of suppliers"  

– The strength of suppliers is naturally greater the more we depend on it. 

Therefore, it is necessary to answer the questions of technological dependence on 

suppliers, the presence of alternative suppliers in our country and abroad, the degree of 

competition between suppliers in the field, and the like. 

 
Fig.4. Porter’s five forces model 

 

C) Assessment of the integration of internal and external analyzes 

The overall results of the strategic analysis are achieved by the right combination 

of internal and external situational analyzes. This data needs not only to be collected, but 

also to be analyzed, classified and interpreted for practical use. Various techniques of 

operational analysis, mathematical modeling, computer simulation, and decision analysis 

are used to interpret the data. Analyzes such as SWOT, TOWS, SPACE and many 

modifications of portfolio matrices are most commonly used to summarize a number of 

sub-analyzes. 

SWOT 

– Its aim is to identify the extent to which the company's current strategies 

are reliable in terms of its strengths and weaknesses for the opportunities and threats of 

the external environment. 

– Summarizes the analysis of the macroenvironment, microenvironment and 

subsequently the internal environment of the company. 

– The strengths and weaknesses of the company are determined by in-house 

analyzes 

– Opportunities and threats are based on analyzes of the external 

environment. See Fig.5. 
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 Strengths 

Facts that bring benefits to both customers 

and the company are recorded here 

Weaknesses 

Things that the company does not do well 

or those in which other companies do better are 

recorded here. 

Opportunities 

This is where the facts that can increase 

demand or can better satisfy customers and bring the 

company success are recorded. 

Threats 

These are recorded facts, trends, events that 

may reduce demand or cause customer 

dissatisfaction. 

 

Fig. 5. SWOT analysis 

 

TOWS 

– Method derived from SWOT analysis 

– Combines the impact of strengths and weaknesses, opportunities and 

threats 

– With the help of penetrations, it makes it possible to formulate specific 

proposals where the strengths are used to suppress threats and take advantage of the 

opportunities of the environment. Weaknesses, in combination with threats, are also the 

basis for ensuring a passive or defensive strategy. See. fig.6 

 

 
Fig.6. TOWS analysis 

 

Portfolio analysis 

The aim of the analysis portfolio is to identify, analyze and evaluate all relevant 

factors that can be expected to influence the choice of goals and strategies of the 

company. It is based on an estimate of the future trends and phenomena of the marketing 

environment. The best known portfolio analysis is BCG matrix analysis. See Fig.7. 

BCG matrix 

The Boston Consulting Group (BCG) model is based on empirical findings that 

the amount of cash is significantly determined by the rate of market growth and relative 

market share (strategic success factors). The rate of market growth - depends on the 

increase in product sales - higher sales are a prerequisite for market growth and market 

growth means higher sales. Above 10% is considered high. It is expressed on a decimal 

scale. Relative market share - refers to the relative share in relation to the largest or 

nearest competitor. It is an expression of the viability of individual market segments. The 

relative market share of 0.1 means that the sales volume is only 10% of the sales volume 

of the largest company. It is expressed on a logarithmic scale. 
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Fig.7. BCG matrix 

SPACE analysis (Strategic Position and Action Evaluation) 

 

– The analysis describes the external environment using two criteria: 

 

Environmental stability – factors such as technological change, inflation rate, 

demand variability, price range of competing products, price elasticity, etc. 

Industry attractiveness – factors such as growth potential, profit potential, 

financial stability, use of resources, complexity of entering the sector, labor productivity, 

capacity utilization, bargaining power 

 

– The analysis describes the internal environment using two criteria 

 

Competitive advantageт– factors such as market share, product quality, product 

life cycle, innovation cycle, customer loyalty, vertical integration 

Financial strengthт– indicators such as return on investment, liquidity, debt ratio, 

required versus available capital, cash flow, inventory turnover. See Fig.8 

 

 
Fig.8.  Space analysis 

 

Based on the outcome of the assessment, it is easy to determine the type of 

appropriate strategy.   
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Анотація. У статті проаналізовано психологічні ресурси як головний фактор 

саморозвитку особистості. Наведено результати емпіричного дослідження 

зумовленості особистісного саморозвитку студентів-психологів їхньою 

психологічною ресурсністю. З’ясовано, що психологічна ресурсність дає змогу 

здійснювати «саморозвиток з тенденцією збільшення позитивних якостей». 

Ключові слова: особистісний саморозвиток, тенденції саморозвитку, 

психологічні ресурси, професійна підготовка, освітні психотехнології, майбутні 

психологи, інтеграл професійної цінності, професійні компетентності. 

 

Особливості суспільного розвитку українського сьогодення визначають 

високі вимоги до фахівців. В умовах ринку праці і новітніх технологій необхідні 

компетентні фахівці, які володіють сукупністю професійних знань, практичних 

умінь і навичок, виявляють здатність постійно працювати над собою, прагнення 

максимально реалізуватися і приносити користь суспільству.  

Важливу роль в становленні фахівця відіграє професійна освіта, яка на 

сьогоднішній день повинна здійснюватися не тільки в межах гностичного підходу, 

основне завдання якого формування у студентів міцних науковопредметних знань, 

але й створювати умови для становлення творчої особистості майбутнього фахівця. 

Особливо це важливо для підготовки майбутнього психолога, оскільки на сьогодні 

виробляється нове уявлення про фахівця-психолога як про гнучку особистість, що 

постійно розвивається, основним покликанням якої є не тільки уміння професійно 

грамотно вирішувати проблеми інших людей, але й уміння вирішувати власні 

проблеми, розкрити свій потенціал і прагнути до самоактуалізації як унікальної 

цілісності та невід’ємної умови досягнення успіху у житті. 

Процес реформування вітчизняної системи фахової освіти, що регулюється 

відповідними законодавчими документами, прийнятими в нашій державі, потребує 

перегляду забезпеченості якості кваліфікованості та компетентнісності майбутніх 

професіоналів. Це стосується не лише переформатування навчальних планів, 

використання тестової форми перевірки знань тощо, а й, насамперед, 

прогнозування змін у системі розвитку ціннісного ставлення до навчання та 
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майбутньої професії у студентської молоді, зокрема розвитку в них фахової 

самоцінності, самостійності, професійної ідентичності та системи професійних 

цінностей, підвищення відповідальності за власний особистісний вибір 

майбутнього професійного шляху, що було засвідчено результатами досліджень 

зарубіжних учених, з позиціями яких ми висловлюємо солідарність [8–9]. 

Особистісна цілеспрямованість, вмотивованість та відповідальність, які 

проектуються в чітке визначення мети власного професійного майбутнього та 

можливість практичного застосування своїх здібностей, сприяють підвищенню 

ціннісного ставлення майбутнього фахівця до процесу здобуття знань та 

вдосконалення власних професійних компетентностей. Це положення 

підтверджується сучасними дослідженнями вітчизняних науковців. 

Водночас сучасні вимоги до фаховості майбутніх психологів потребують 

цілісної перебудови освітнього процесу в аспекті його технологічності, 

інноваційності, розширення системи практичної підготовки. Натомість наявні 

освітні технології здебільшого орієнтовані на актуалізацію одного з провідних 

чинників (професійної мотивації, ідентичності, практичних компетенцій та ін.) його 

професійного зростання, позбавлені психологічного компонента.  

На наше переконання, в період аксіологічних змін у суспільстві професійна 

підготовка потребує підсилення психологічної складової, а отже, впровадження 

технологій, орієнтованих на утвердження особистісних, професійних та соціальних 

цінностей як детермінантного ядра професійного аксіогенезу майбутнього 

психолога. Сучасна професійна освіта потребує технологій, які забезпечували б 

цілісність, поетапність і безперервність фахового зростання майбутнього 

психолога, підвищували потенціал його ціннісного ставлення та пізнання обраної 

професії із врахуванням як особливостей спеціалізації, так і ефективності 

практичних дій. 

Проблема детермінованості професійної підготовки майбутнього психолога 

доволі широко презентована в сучасних вітчизняних і зарубіжних психолого-

педагогічних розвідках. Досліджуючи чинники підвищення ефективності 

професійної підготовки психологів, вчені зосереджувались на певних 

детермінантах, які, на їхню думку, є найбільш значущими в процесі оволодіння 

студентом майбутнім фахом. 

За результатами здійсненого теоретичного аналізу та спираючись на позицію 

І. Беха [1], схарактеризовано робоче розуміння психологічних технологій, яке 

полягає в тому, що психологічні технології підготовки майбутнього психолога – це 

інтегративні етапні моделі його фахового становлення, основою яких є логічна 

взаємопов’язана динамічна система психологічних впливів, що актуалізують у 

майбутнього фахівця особистісні, професійні та соціальні цінності, структуруючи 

його інтеграл професійної цінності в процесі об’єктивації ціннісної самосвідомості. 

На нашу думку, психологічні технології професійної підготовки 

майбутнього психолога мають стати цілеспрямованим алгоритмом ліквідації 

розриву між оволодінням майбутнім психологом теоретичними знаннями під час 

навчання в закладі вищої освіти, системою особистісних цінностей, розвитком 

особистісних і професійних якостей та становленням його професійної аксіосфери, 

зокрема формуванням професійних властивостей, умінь і компетенцій. Логіка їх 

побудови має враховувати умови і механізми становлення майбутнього психолога 

як суб’єкта професійної діяльності та виконувати інтегративну функцію, а саме 

через забезпечення формування когнітивно-емоційного рівня, об’єктивацію 

особистісних цінностей, сприяння розвитку професійних ціннісних орієнтацій та 

становлення системи професійних цінностей загалом. Поряд із цим розвивати 
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спеціальні здібності особистості, які, своєю чергою, складуть основу її професійних 

компетенцій, необхідних для ефективного виконання фахової діяльності відповідно 

до самостійно обраної освітньої програми, як-от: психолога-консультанта, 

соціального психолога чи психолога-тренера тощо. 

Фах психолога особливий тим, що у ньому рівень професіоналізму 

пов’язаний з особистісною неординарністю спеціаліста. Тому у спеціальній 

підготовці психологів дедалі більшу увагу приділяють їхній особистісній 

готовності до професійної діяльності. Одним із головних показників особистісної 

готовності психологів до майбутньої професійної діяльності вітчизняні вчені 

відзначають сформованість професійної та особистісної ідентичності [8] або Я-

концепції майбутнього професіонала. 

Водночас саме на студентські роки припадає проживання однієї з 

нормативних криз ідентичності, яка, за Е. Еріксоном, супроводжується конфліктом 

«чуття інтимності–ізольованість». В особистості формується константне ядро Я-

концепції, яке містить відкритість для досвіду, раціональність, персональну 

відповідальність, чуття власної гідності.  

На думку Б. Лівехуд саме у 20–40 років людина отримує доступ до власних 

духовних сил, які зумовлюють її здатність саморозвиватися. Своєю чергою 

здатність до саморозвитку стає головним чинником формування духовно-

морального типу життєвої спрямованості особистості, що свідчить про 

гармонійність та зрілість особистості [7]. 

Отож, зміни Я-концепції, які відбуваються у студентському віці, 

зумовлюють особливості становлення особистості майбутнього фахівця, а також 

ефективності його подальшої професійної діяльності. Водночас неозначеними є 

чинники, які характеризують позитивну самозміну. На наш погляд, фактором 

конструктивного особистісного саморозвитку студентів-психологів є їхня 

психологічна ресурсність. 

Дослідники проблеми професіогенезу у студентському віці переконані, що 

показником особистісного рівня готовності студентів до фахової діяльності є їхня 

рефлексія власної підготовленості, яка відбувається у процесі професійного та 

особистісного саморозвитку [3]. Результатом цієї рефлексії для студентів-

психологів, на думку Н. Михальчук та Н. Хупавцевої, має бути формування у них 

певного індивідуального досвіду, який означають, як «індивідуальний досвід 

психолога».  

Дослідники інтерпретують особистісний досвід психолога згідно з ідеєю К. 

Роджерса про «досвід учіння людини бути вільною», а саме: досвід постання 

самостійнішою, невимушенішою, впевненішою у собі. «Це досвід бути собою. 

людина усвідомлює, що дедалі більше стає архітектором самої себе, стає вільнішою 

у прийнятті рішень і здійсненні вибору. Відчуває себе здатною через прийняття 

власної індивідуальності, прийняття себе такою, якою вона є, – більшою мірою 

реалізувати власну унікальність, свій потенціал» [1]. 

Тому, останнім часом все частіше предметом психологічних досліджень 

стають ресурси та потенціал особистості, які забезпечують ефективне вирішення 

завдань адаптації, саморегуляції, самореалізації. Через активний інтерес учених до 

цієї проблеми виникає необхідність більш чіткого визначення поняття «ресурс», що 

є досить новим у психологічному дискурсі.  

У сучасній психології існують три підходи до визначення цього поняття – 

через конструкти «потужність», «здатність» і «властивість». Вони характеризують 

потенційну доступність ресурсів, їх використання в разі необхідності для 

досягнення позитивних результатів (реалізації цілей, задоволення потреб, зниження 
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ризику дезадаптації, забезпечення ефективності життєдіяльності). Ще однією 

особливістю є те, що ресурсами можуть бути як внутрішні можливості, так і 

зовнішні умови та відносини.  

Перспективність ресурсного підходу полягає також у тому, що він дозволяє 

перенести акцент із вивчення проблем подолання важких, стресових ситуацій на 

питання, пов’язані з особистісним розвитком, самореалізацією суб’єкта, зокрема у 

професійній діяльності.  

Особливої значущості вивчення психологічних ресурсів набуває в контексті 

досліджень стресогенних професій, зокрема майбутніх психологів. Використання 

ресурсного підходу і визначення психологічних чинників психологічної 

ресурсності психологів, на наш погляд, має стати актуальним напрямком майбутніх 

досліджень з метою організації ресурсного, в психологічному сенсі, забезпечення 

професійної діяльності майбутніх психологів, адже надання психологічної 

допомоги є специфічним видом професійної діяльності, яка вимагає наявності та 

використання широкого спектра психологічних ресурсів. 

Над проблемою психологічних ресурсів особистості працювали такі 

науковці, як Л. А. Александрова, К. А. Абульханова-Славська, Л. Е. Кузнецова, 

Д. А. Леонтьєв, А. Г. Маклаков, Р. С. Немов, Е. А. Петрова, О. С. Штепа та інші.  

За версією Л. В. Куликова [4] до найбільш вивчених особистісних ресурсів 

відносять:  

- мотивацію, ставлення до стресів як до можливості придбання 

особистого досвіду і можливості особистісного зростання;  

- силу Я-концепції, самоповагу, самооцінку, відчуття власної 

значущості, «самодостатність»; 

- позитивність і раціональність мислення;  

- емоційно-вольові якості; 

- фізичні ресурси – стан здоровʼя і ставлення до нього як до цінності;  

- матеріальні ресурси – високий рівень матеріального доходу і 

матеріальних умов, безпеку життя, стабільність оплати праці, гігієнічні фактори 

життєдіяльності;  

- інформаційні та інструментальні ресурси.  

Останнє, на думку Л.  В. Куликова, включає в себе: здатність контролювати 

ситуацію; використання методів або способів досягнення бажаної мети; здатність 

до адаптації, техніки зміни себе і навколишньої ситуації; здатність до осмислення 

ситуації. 

Психологічні ресурси актуалізуються і проявляються у взаємодії людини з 

життєвим середовищем. Таким чином, можна зробити висновок про те, що 

психологічні ресурси можуть бути представлені як система здібностей людини до 

усунення протиріч особистості з життєвим середовищем, подолання несприятливих 

життєвих обставин за допомогою трансформації ціннісно-смислового виміру 

особистості, що задає її спрямованість і створює основу для самореалізації. Інакше 

кажучи, психологічні ресурси виступають як характеристика особистості, яка 

забезпечує особистості можливість долати важкі життєві ситуації.  

Тому досить актуальним напрямком в дослідженні психологічних ресурсів є 

вивчення їх структури, механізмів функціонування, динамічних характеристик, а 

також розробка діагностичних методик, адекватних змісту досліджуваної психічної 

реальності. 

Психологічні ресурси інтерпретують і як ініціативність, відповідальність, 

прагнення до сенсу, тобто внутрішні сили, які необхідні для конструктивного 
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долання кризи життя [4]. С. Хобфолл називає ресурсами те, що є цінним для 

людини та допомагає їй адаптуватися до стресових ситуацій (за Н. Водопьяновою 

[1]). Ф. Майленова визначає ресурс людини як стан, у якому в неї найбільше 

свободи та максимальна кількість виборів. Це можуть бути як внутрішні стани 

(радість, впевненість, цінності), так і умови довкілля (книги, спілкування з 

близькими, мандрівки). На думку науковиці, ресурсом є все, що може привести 

людину до відчуття щастя, сили, впевненості, необхідних для розв’язання проблем, 

а також ресурс – це стратегії досвіду, за допомогою яких можна перейти з 

актуального стану до бажаного результату [2].  

На погляд Н. Рубштейн, ресурсом є те, завдяки чому людина черпає енергію, 

а також те, за допомогою чого вона досягає мети, і те, що завжди у нагоді, коли 

людина починає нову справу, і тому стає впевненою. Охарактеризовано такі види 

ресурсів особистості – життєвий досвід, перешкоди та труднощі, які насправді є 

неусвідомлюваними нереалізованими потребами, підтримка близьких людей, 

внутрішня мудрість як знання про самого себе, рішення рухатися вперед і не 

оглядатися назад [6]. 

Аналіз літературних джерел дав нам змогу припустити, що особливості 

саморозвитку психолога полягають у трансформуванні власного життєвого досвіду 

у професійний. Причому конструктивність особистісного самопроектування 

психолога зумовлена його власними резервами, тобто здатністю покластися на 

себе. Таку спроможність А. Антоновскі назвав когерентністю [2]. На наш погляд, 

змогу людини довіряти собі навіть під час самозміни визначає її психологічна 

ресурсність. 

Тому базисом процесу підготовки майбутніх психологів варто розглядати 

освітні психотехнології, сутнісний зміст яких відповідатиме запитам суспільства й 

орієнтуватиметься на перспективи його подальшого розвитку. Освітні технології 

підготовки майбутніх психологів мають закладати основу його професійного 

розвитку як особистості, як самостійного й відповідального фахівця, чутливого до 

різноманітних змін в особистісному та соціальному просторі людини. Отже, 

методологія процесу психологічної підготовки майбутніх психологів до 

професійної діяльності має включати декілька пластів, які розкриватимуться 

завдяки стратегії аксіологічного розвитку особистості, виокремленню ціннісної 

специфіки психології як професії й особистісної самоціннісності майбутнього 

психолога як фахівця та впровадженню зовнішніх нормативів процесу фахової 

підготовки в закладі вищої освіти. 

Отже, фахова підготовка майбутніх психологів в умовах вищої школи 

потребує новітніх емпіричних досліджень, базисом яких стануть концептуальні 

парадигми, що сприятимуть розробленню інноваційних психотехнологій, 

спрямованих на актуалізацію аксіологічної сутності професії, осмислення 

соціальної цінності психолога та ціннісності Іншого (клієнта) як суб’єкта його 

професійної діяльності, забезпечуючи тим самим висококваліфікований 

психологічний супровід і своєчасне реагування на кризові ситуації в розвитку 

особистості та суспільства загалом.  

Організація професійної підготовки з урахуванням положень ціннісно-

особистісного підходу спроможна створити умови переходу аксіологічних основ 

професійної діяльності в ціннісні й мотиваційно-смислові орієнтири майбутнього 

психолога в оволодінні й подальшому здійсненні професійної діяльності. 

Результатом розгортання алгоритмів психологічних технологій професійної 

підготовки має стати інтеграл професійної цінності майбутнього психолога як 

динамічного, поліфункціонального й відносно стабільного особистісного утворення 
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майбутнього фахівця, що в подальшому забезпечить його професійну ефективність 

і конкурентоспроможність. 
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Анотація. У статті висвітлено проблему запобігання та зменшення ризику 

розвитку емоційного вигорання майбутніх психологів. Проаналізовано психолого-

педагогічну літературу з питань профілактики емоційного вигорання студентів-

психологів. Визначено основні психологічні характеристики, що можуть впливати 

на розвиток емоційного вигорання. Розкрито шляхи запобігання та зменшення 

ризику розвитку емоційного вигорання в студентів, підходи до профілактики цього 

синдрому, ефективні способи збереження власного психологічного здоров’я. 

Розглянуто теоретичні положення, практичні висновки до проблеми емоційного 

вигорання та її вирішення.  

Ключові слова: емоційне вигорання, психологічне здоров’я, емоційний 

стан, стресостійкість, психопрофілактика, психокорекція, стрес, тривожність, 

емоції. 

 

Психологічне здоров’я є втіленням соціального, емоційного та духовного 

благополуччя, оскільки є потенційною передумовою забезпечення потреб щодо 

активного способу життя, досягнення власних цілей, адекватної та оптимальної 

взаємодії з людьми, соціальним та іншим оточенням. Структурно-функціональна 

організація психологічного здоров’я є точкою відліку оптимальності й успішності 

адаптації особи до реальних умов її існування, коли не завдяки обставинам, а 

інколи всупереч їм удається не лише пристосуватися, а й реалізувати власний 

потенціал і зберегти позитивний емоційний стан. 

Відповідно, питання, яке стосується допомоги молодим людям в оволодінні 

техніками та стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях, ведення здорового 

способу життя, підвищення стресостійкості, які сприяють запобіганню та 

зменшенню ризику розвитку емоційного вигорання, залишається актуальним і 

затребуваним у часі. У цьому контексті профілактика виступає як один із основних 

напрямів запобігання емоційному вигоранню та умовою підтримки психологічного 

здоров’я, зокрема, у студентською молоді, ураховуючи високу ймовірність загрози 

виникнення емоційного виснаження в умовах навчально-виховного середовища. 
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Так, «вигорання» як феномен викликав інтерес і досліджувався відомими 

вітчизняними й зарубіжними вченими, серед яких – В. Бойко, Д. Брайт, 

Н. Водоп’янова, Н. Гришина, Ф. Джонс, Е. Зеєр, К. Кондо, К. Маслач, Є. Махер, 

Р. Мільруд, В. Орел, А. Пайнс, К. Роджерс, Г. Робертс, Г. Сельє, П. Торнтон, 

Т. Форманюк, Г. Фрейденбергер. Феноменальному аналізу поняття емоційного 

вигорання присвятили наукові доробки Т. Большакова, І. Брецко, М. Лаврова, 

Н. Маляр-Газда, К. Маслах, М. Павлюк, Б. Пельман, М. Скугаревська, Е. Хартман, 

Й. Чанг. Психологічні особливості й чинники емоційного вигорання студентів 

стали предметом дослідження вчених: Т. Вашека, М. Воробйова, М. Гриньова, 

А. Грись, Т. Зайчикова, А. Картузова, І. Кондратенко, А. Мудрик, В. Носенко, 

З. Рахматі, Б. Столікер, О. Столярчук, Х. Янг. Специфіку профілактики й корекції 

емоційного вигорання вивчали І. Акіндінова, К. Балакірева, В. Борщенко, 

Н. Водоп’янова, М. Гагарін, А. Ейпей, Н. Коляденко, Г. Лемко, Г. Сельє, Л. Хімчук.  

Синдром емоційного вигорання впливає на всі аспекти життя особистості, 

призводячи до втрати здоров’я, психологічних і соціальних розладів. Синдром 

емоційного вигорання хоча й може загрожувати кожному, проте передусім створює 

ризик для тих осіб, діяльність котрих передбачає тривалий стрес у сфері 

міжособистісного спілкування. В основному мова йде про представників 

соціономічних професій і студентської молоді зокрема, беручи до уваги той факт, 

що етап фахового навчання зумовлює напруження під час майбутньої професійної 

самореалізації та появу переживання низки психологічних феноменів, пов’язаних із 

віковими особливостями молоді й входженням до нового академічного середовища. 

З огляду на сказане, завданням дослідження є визначення рівня розвитку 

емоційного вигорання в студентів-психологів у процесі професійної підготовки; 

виявлення взаємозалежності між рівнем емоційного вигорання та психологічними 

чинниками його розвитку в досліджуваних; висвітлення негативного впливу 

емоційного вигорання на психологічне здоров’я студентської молоді й надання 

рекомендацій з профілактики цього синдрому. 

 Психологічну природу емоційного вигорання почали вивчати відносно 

недавно. Змістовно й термінологічно існує багато означень цього поняття. В 

основному дослідники торкаються проблеми емоційного вигорання, розглядаючи її 

з причини виникнення стресових ситуацій на виробництві, трактуючи при цьому 

емоційне вигорання як складне багатоаспектне явище. Цей факт, відповідно, і 

спричинює поліаспектність у наповненні категоріально-понятійного змісту такого 

поняття, як емоційне вигорання, а також неоднозначну визначеність його місця в 

системі психологічних понять [2].  

На думку деяких психологів (Н. Коінкової, В. Тропова), для синдрому 

емоційного вигорання характерними є такі групи симптомів: фізичні, емоційні, 

соціальні, поведінкові й інтелектуальний стан. Зокрема, фізичні симптоми – це 

втома, безсоння, утруднене дихання, нудота, запаморочення, погане самопочуття, 

тремтіння, надмірна пітливість, підвищення АТ, захворювання шкіри; емоційні – 

нестача емоцій, песимізм, відчуття фрустрації, агресивність, тривожність, депресія, 

самотність; соціальні симптоми – відсутність часу чи енергії для активності, 

обмеження соціальних контактів, відчуття ізоляції, нерозуміння інших; до 

поведінкових належать робочий час становить понад 45 год. на тиждень, під час 

роботи дуже швидко з’являється втома й бажання відпочити, як виправдання 

вживання шкідливих речовин і ліків, імпульсивна емоційна поведінка.  
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Інтелектуальний стан характеризується зниженням інтересу до нових ідей і 

теорій, альтернативних підходів до вирішення проблем; домінує стандартність у 

ході виконання трудової діяльності, на противагу творчому підходу; байдужість чи 

цинізм до нововведень, відмова від участі в розвивальних заходах; формальне 

виконання роботи. 

Варто зауважити, що знаковим фактором, який визначає успішність і 

благополучність молодих осіб у навчанні, спілкуванні й саморозвитку, є 

психологічне здоров’я. Саме воно робить особистість самодостатньою. Проте 

студентська пора характеризується надмірним психоемоційним і фізичним 

навантаженням, зокрема, під час семестрового контролю, складання іспитів. 

Останнє в поєднанні з невмінням розподіляти власні ресурси може призвести до 

появи в молодих осіб емоційного вигорання. Ідеться про стан, який заважає 

ефективно виконувати діяльність і спілкуватися з людьми.  

До появи внутрішніх і міжособистісних конфліктів призводить передусім 

низька психологічна культура студентів, як наслідок, особистісна дисгармонія, 

тривога, фрустрація, негаразди в навчанні, неладно в особистому житті, неякісно в 

оволодінні професією. Відповідно, у цій ситуації, як зауважує І. Кондратенко, 

важливо вміти вчасно помітити появу його симптомів і будувати власну діяльність і 

спілкування так, аби максимально знизити ризик емоційного вигорання [6]. 

У науковій літературі поняття «емоційне вигорання студентів» підкреслює 

змістову й статусну основи означеного синдрому. Зважаючи на це, у сучасних 

дослідженнях емоційне вигорання студента трактується як стійкий стан його 

емоційного, фізичного й розумового виснаження, який супроводжується 

особистісним відчуженням і знеціненням навчальних досягнень.  

На думку О. Сергеєнкової та О. Столярчука, емоційне вигорання варто 

розглядати як процес поступової втрати студентом емоційної, фізичної й 

когнітивної енергії, що проявляється в симптомах фізичної втоми, розумового та 

емоційного виснаження, зниження задоволення від виконання навчальної 

діяльності [4]. 

Розглянуті й проаналізовані теоретичні положення, практичні висновки до 

проблеми емоційного вигорання та її вирішення підкреслюють гостру необхідність 

у визначені того, що саме є основою для внутрішньої рівноваги особистості, як 

саме здійснюється регуляція її поведінки та як можна допомогти, зокрема, молодим 

особам на етапі фахового навчання уникнути емоційного виснаження й зберегти 

особисте психологічне здоров’я.  

Мета нашого дослідження – діагностувати основні симптоми «емоційного 

вигорання» та дослідити основні психологічні характеристики, що можуть 

впливати на розвиток емоційного вигорання студентів-психологів; розглянути 

шляхи запобігання та зменшення ризику розвитку емоційного вигорання в 

студентів, підходи до профілактики цього синдрому, ефективні способи збереження 

власного психологічного здоров’я.  

Результати проведеної методики «Діагностика емоційного «вигорання» 

особистості» вказують, що найменш сформованою в досліджуваних студентів є 

фаза напруження, а найбільш сформована – фаза резистенції. Щодо визначення 

рівня сформованості окремих симптомів емоційного вигорання в наших 

респондентів, то отримані результати демонструють таке: до найменш 

сформованих симптомів емоційного вигорання ввійшли такі, як психосоматичні та 

психоемоційні порушення, неадекватне вибіркове емоційне реагування, 

деперсоналізація, «загнаність у кут»; найбільш сформованими в респондентів є такі 

симптоми «вигорання», як емоційний дефіцит, переживання психотравмуючих 
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обставин, емоційний дефіцит, емоційна відчуженість; на стадії формування 

передусім перебувають симптоми: незадоволеність собою, емоційно-моральна 

дезорієнтація, тривога й депресія, редукція професійних обов’язків.  

Сформувавши загальну картину психоемоційного стану респондентів на 

основі результатів за проведеними методиками (дослідження самооцінки Дембо-

Рубінштейна, Тест міжособистісних відносин Тімоті Лірі, діагностики самооцінки 

психічних станів Г. Айзенка (САН)), ми застосували метод математичної обробки 

даних, а для виявлення, які саме психологічні характеристики студентів-психологів 

є чинниками емоційного вигорання, провели кореляційний аналіз (коефіцієнт 

кореляції (r) Пірсона). 

Завдяки аналізу отриманих даних маємо можливість констатувати, що такі 

психологічні характеристики студента, як тривожність, фрустрованість, негативний 

настрій, тип темпераменту з тяжінням до меланхолічності та погане самопочуття є 

чинниками, що сприяють розвитку синдрому емоційного вигорання.  

Проведений більш детальний аналіз, який стосувався конкретних симптомів 

синдрому «емоційного вигорання», виявив: чим вищим є рівень агресивності в 

студентів, тим більше вони схильні до «вигорання», так указана риса є чинником 

цього синдрому; чим гірше в студента самопочуття, що нижчі його активність і 

настрій, тим імовірнішим є розвиток у нього емоційного вигорання; чим більше 

особистість за типом темпераменту тяжіє до меланхолійності, тим вищим є ризик її 

емоційного вигорання.  

Одним із основних напрямів запобігання емоційному вигоранню є 

профілактика. Запобіганню та зменшенню ризику розвитку емоційного вигорання в 

студентів сприятимуть, на думку зарубіжної дослідниці Н. Водоп’янової, відповідні 

техніки в стратегії, а саме: організація для студентів і викладачів спеціалізованих 

тренінгів, орієнтованих на розпізнавання симптомів «вигорання» та боротьбу з 

ними; розроблення програми підтримки студентів на основі проведення 

консультацій щодо запобігання нездоров’ю, пов’язаному зі стресом; демонстрація 

підтримки студентів у зв’язку з технологічними змінами; надання можливості 

більш гнучкого графіку навчання; проведення семінарів з керування конфліктами 

та розвитку навичок спілкування між студентами; відкритість каналів комунікації 

між викладачем і студентом; проведення внутрішніх заходів, спрямованих на 

підвищення рівня привабливості навчання в певному навчально-виховному закладі; 

оптимізація системи стимулювання та мотивації студентів, зокрема планування 

подальшої професійної діяльності й установлення зв’язків між нею та навчальною 

діяльністю [3].  

Беручи до уваги особистісні характеристики (низька самооцінка, висока 

тривожність і нейротизм), які здатні спричини появу емоційного вигорання в 

студентської молоді, авторка наголошує на врахуванні цього факту під час 

розроблення шляхів запобігання емоційному вигоранню в студентів. Визначенню 

основних шляхів запобігання появі емоційного вигорання присвячують 

дослідження Г. Лемко та М. Косюч. Вони вважають, що саме врахування 

індивідуально-психологічних особливостей та особистісних якостей абітурієнтів, 

конкретизація організації й результативності навчально-виховного процесу 

професійної підготовки у вищому закладі освіти, залучення до викладання й 

керівництва студентською практикою кращих спеціалістів з певної галузі, 

супервізорів, посилення виховної роботи в плані підвищення статусу професії 

психолога та професійного самовизначення зможуть запобігти появі емоційного 

виснаження в студентів.  
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На думку З. Надюк, чіткий розподіл часу на навчальну діяльність і приватне 

життя; відповідні зміни діяльності (спілкування, робота з матеріалами, самоосвіта 

тощо); самоідентифікації як поступова позитивна зміна сталих внутрішніх 

переконань задля формування професійного образу є загальноприйнятими 

підходами до профілактики розвитку синдрому емоційного вигоранн.  

Дослідники О. Сергеєнкова та О. Столярчук звертають увагу на типові 

засоби профілактики «вигорання» студентів, зосереджуючись на опанувальній 

поведінці під час криз фахового навчання, узгодженні життєвих і професійно 

орієнтованих цінностей, гармонізації академічної й професійної самооцінки, рівні 

домагань, правильній організації дозвілля та відпочинку. Крім того, важливим, на 

думку Н. Коляденко, є адекватна оцінка власних можливостей, уважність до себе, 

розподіл час, відновлення власних ресурсів [6].  

Свої міркування щодо уникнення емоційного виснаження висловлюють 

М. Павлюк, Д. Журавська, Н. Клімишина, пропонуючи змінювати соціальне, 

психологічне й організаційне оточення; забезпечувати більшу автономію студента; 

створювати у ВНЗ сприятливий психологічний клімат; забезпечувати професійний 

розвиток і самовдосконалення студентів, так як останнє є джерелом не тільки 

новизни, а й цікавості, мотивації життя та діяльності.  

Отже, ризик «емоційного вигорання» в студентської молоді може бути 

зменшений шляхом дотримання розглянутих рекомендацій, які уможливлюють 

уникнення емоційного виснаження та зумовлюють збереження особистого 

психологічного здоров’я сучасного студента. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT ORGANIZATIONS AND THEIR 

VISIONS, EVALUATION OF HOW IS POSSIBLE TO BUILD SUPPORT 

FOR THE VISION AND STRATEGIC DIRECTION OF THE 

ORGANIZATION 

 

Dipl. Ing. Vlkovičová Zuzana, MBA 

 

The vision can be generally formulated as bringing crucial business elements 

(people and systems) into interaction. In this way, the decisive elements not only 

necessarily contribute to the creation of the vision and its application in the company, but 

also actively participate in it. A comprehensive approach to the vision, in general, applies 

to each organizational unit of the company and its subordinates or separate components
 1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A good vision is a prerequisite for the success of a company, because it is usually 

created by willing and motivated implementers: owners, managers, as well as employees 

in a creative environment who are:  

- Willing to create it and risk its inaccuracy and unsuitability in the business 

environment, 

                                                           
1
 Kassay, S.: Riadenie - Podniková stratégia. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2013 
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Fig.1 Interaction of company components for vision building 
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- Develop it and lead discussions to define, clarify and correct it in order to 

make it appropriate and feasible,  

- Consistently integrate it into the strategy, purposefully enforce it and 

comply with its provisions,  

- Overcome failures and shortcomings and make corrections for new 

developments. 

When we consider the vision as the highest goal of the company, we can link the 

system of corporate vision with other factors that influence the decision-making about 

goals according to Keřkovský and they are:
 2

 

1. The influence of the environment in which the company operates – these 

are mainly environmental influences such as supply and demand, competition, legislative 

restrictions, suppliers, etc. 

 

2. Expectations of important "stakeholders" – The term stakeholders in 

English refers to all actors, participants who have something in common with the 

company. If the strategy is to be successful, it should not be in conflict with the 

expectations of key stakeholders, so it is appropriate to do an analysis of the expectations 

of key stakeholders, especially for large companies. The most important stakeholders 

include owners, employees, management, unions, customers, competitors, government, 

business partners. 

3. Volume of available factors of production – a large company with high 

profits has more resources to respond to the forces of the environment and can defend 

itself against them and also to influence it in a targeted manner. 

 

4. Internal relations - this is a structure – the support of shareholders on the 

one hand and employees on the other, as well as relations between top managers, where 

corporate culture also plays a role. 

5. Properties and abilities of strategists – these are the personal preconditions, 

competence and characteristics of the creators of the vision 

Companies define the main parts, processes and activities that are crucial for their 

existence and development and it should not be a problem to define them. But here arises 

the question of predicting the company's determining activities for the future. The 

decisive factor in the development is to set priorities that will be important for the 

company as a driving force and the consolidation or re-creation of competitive 

production. Because failure to prioritize or misidentify major parts, processes, or 

activities will result in inappropriate or inefficient allocation of free but used resources. 

A quality vision, which is well transformed into a strategy and then implemented 

in business activities, has a motivating force for management and helps to create a good 

environment for business planning and development. It is an essential component for both 

large and small businesses to operate in oversaturated markets around the world. Having a 

bold vision means for a company the opportunity to create a strong position in a globally 

competitive environment 
3
. 

As mentioned above, a good vision is a prerequisite for the success of a company. 

The vision is not a plan, nor a kind of extrapolation of the past and present development 

of the company. The following facts must be taken into account: 

                                                           
2
 Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003 

3
 Kassay, S.: Riadenie - Podniková stratégia. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2013 
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- The condition of willingness to create a vision is based on the motivation 

of the owners and top management to formulate the vision and gradually its basis, while 

there is a high risk of error in determining future events, contexts and consequences. 

- In order to formulate the best possible vision, communication at all levels 

of the company is needed, bringing meaningful proposals and a creative discussion about 

its initial form. And the main thing is to convince other employees about its feasibility, as 

well as to take all the alternatives for and against and come to the belief that the vision 

has value and is able to successfully direct the company. 

To verify the quality of the vision, the following questions need to be answered:  

a) Does the vision have a motivating and stimulating effect on management 

and employees? 

b) Is the vision sufficiently inspiring and encourages employees to identify 

with the development of the company?  

c) Is the vision feasible under the set conditions and at the given time?  

d) Does it anticipate risks and present ways to address them?  

e) Is the expected state very far from the initial one?  

f) Is the time horizon too far away and vague? 

If any of these questions do not have a qualified answer or are not included in the 

vision, it is necessary to revise the vision to include all aspects necessary for the 

development of the company 
4
. 

Once the company has managed to create the right vision and outline a strategic 

direction, it is time for its successful implementation. 

Effort to implement the intended strategy is challenging precisely in terms of 

constant changes in the relevant environment. For the implementation of the strategy to 

become a reality, certain preconditions must be met. We assume that corporate strategies 

are actually a reflection of past experiences, assumptions and proposals, they represent a 

certain rather precisely formulated intention. The elaboration of a strategy is based on a 

certain thought model and thus the strategy becomes an implementation plan that 

expresses the strategic direction of the organization. 

Strategic development depends on a number of aspects, but above all on the 

intentions of top management, on the influences of corporate culture, on internal company 

relations and on limiting influences. It is the focus on these aspects and the evaluation of 

their strength that can significantly help to support the implementation of the company's 

vision and strategic direction. 

The intentions of strategic development are based on the ambitions of the owners 

and management and on the company's resources. Top managers consider several aspects 

when formulating a strategic plan:  

1. Planning perspective – involves specific staff in the development of the strategy 

and allows for the creation of "strategy ownership", including participation in the 

coordination of resources and their application in practice.  

2. Management aspect – prefers the manager's influence on the development 

strategy, he can even consider the manager as a bearer of strategic goals  

3. The aspect of logical sequence of development - favors strategic development 

in terms of developing a strong, secure but flexible business based on experience  

It is crucial that all managers identify with the strategic intention and purposefully 

distribute this identification downwards within the organizational structure to all 

employees of the company. 

Strategy support by internal culture 

                                                           
4
 Kassay, S.: Riadenie - Podniková stratégia. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2013 
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The corporate culture is significantly reflected in the period of individual strategic 

decisions and plays a major role in the company. The phases of strategic decisions can be 

seen in Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When influenced by the factors of corporate culture, especially in a period of 

complex social changes, economic transformation or the threat of war, ideological and 

political influences come to the fore. They can directly affect specific employees, their 

attitude to work, life perspectives and the like. 

Influencing the processes of strategic development is closely related to the 

organizational type of the company and other contexts. It is also possible to talk about 

interaction, because the type of organizational structure together with the strategy is 

chosen according to the nature of the company and, conversely, a certain structural 

configuration has a direct impact on the quality of strategic development and management 

of the company. It is very difficult to assess the suitability of an enterprise's 

organizational configuration in relation to strategic management, as this configuration 

depends on the size of the enterprise and its specific activities. 

Environmental complexity and unqualified impacts with high behavioral 

uncertainty. To understand the processes of strategic development in the company from 

the above, two basic areas follow:  

1. The impact of new knowledge and experience of managers  

2. The complexity of the company's interactions with the external and 

internal environment  

Managerial experience, as well as external and internal influences and ways of 

reacting or the peculiarities of interactions become decisive ways or negatives in strategic 

development. The effects are reflected in the internal environment of the company and in 

its corporate culture. 

Strategy support by internal relationships  

Fig.2 The phases of strategic decisions in company 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

63 

 

Company culture and internal relations are closely related, while the core of 

internal relations is a paradigm that is different in each company and affects people's 

consciousness and thinking differently. The term paradigm was most easily developed by 

Stepnan R.Covey, where he compared the paradigm to the glasses through which we look 

at the situation. This paradigm is significantly influenced by our experience, knowledge, 

external and internal influences. But it also considers the possibility of shifting the 

paradigm, ie changing the view of the situation or problem through a targeted process 
5
. 

This process must focus on individual elements of internal relations such as: 

1. Rituals and routines – are their events that facilitate the development of 

relationships and the work itself, by which the company emphasizes what it considers 

extremely important. E.g. corporate conferences, discussions with experts, but also events 

such as a sports day, awarding of winners, for example, the cup of the CEO, etc. 

2. Stories – these are various stories and myths from the past. They are 

handed over mainly in a special communication when new employees join and relate to 

successes and extraordinary deeds, whereby the company creates its "heroes" 

3. Symbols – they are logos, brands, ranks, exclusive cars, reserved parking 

spaces, offices, with the effect of addressing, etc. 

4. Power structures – the most common is given by the organizational 

structure, but they can also be the so-called "Gray eminences" or know-how holders or 

patent holders 

5. Control systems – they emphasize what is most important in the company. 

Quality control systems help create the company's strategy 

 

6. Organizational structure – emphasizes the most important aspects of the 

company's development and its change largely depends mainly on the company's strategy. 

Elimination / consideration with restrictive effects 

The forces of the environment and organizational capacity influence indirectly on 

the formulation of the strategy and directly on its implementation. 

1. Restriction by economically strong investors 

– These are attacks by economically strong investors on the advantageous 

purchase of a company through speculative practices 

– The management of the acquired company does not act according to the 

aspirations formulated by it, but proceeds according to the forced strategy 

2. Restriction of the political environment  

– It is given by the real situation in the country, the political and economic level 

– Companies can defend themselves in various ways, such as penetration into 

schools, media, cultural institutions. 

 

 

 

  

                                                           
5
 Covey, R.S: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, Easton Books, 2010 
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Вступ. В наш час екологічні проблеми вийшли за межі державних та набули 

глобального значення, тому сьогодні постало питання удосконалення наявних и 

розроблення  нових форм організації та методів професійного екологічного 

навчання, що вимагає оцінювання і узагальнення досвіду вищих навчальних 

закладів європейських країн з підготовки майбутніх фахівців-екологів. Міжнародна 

екологічна освіта нараховує більш ніж 100-річну історію існування, але, 

незважаючи на це вона стикається з тим, що сьогодні, як і раніше, її освітні 

програми орієнтовані на оволодіння знаннями про стан і проблеми навколишнього 

середовища, а конкретним діям, направленим на їх вирішення приділяється менше 

уваги. 

У галузі екологічної освіти питанням теоретико-методологічних підходів 

професійного екологічного навчання присвячені роботи Г. Полок, Ю. Крістєва, 

Ф. Барц та ін., питанням особистісним аспектів підготовки фахівців-екологів 

Д. Бенкс, Л. Уайт, К. Хоєй та ін., розвитку зарубіжної вищої освіти, заснованої на 

наукових дослідженнях М.  Басей, Д. Гулот, Р. Круз та ін. Але, незважаючи на 

значні напрацювання вчених, на сьогодні досвід зарубіжних країн щодо 

методичних підходів при викладанні дисциплін екологічного спрямування 

майбутнім фахівцям-екологам.       

Результати. З 19 університетів Словаччині, 8 мають факультети на яких 

вивчаються природничі дисципліни, і дисципліни екологічного спрямування, це:  

1. Університет ім. Коменського в Братиславі, готує фахівців за 

міждисциплінарною навчальною програмою (§51, параграф 5 Закону) 4.3.1 

Охорона та використання ландшафту; 4.3.3 Управління навколишнім середовищем 

2. Університет Матея Бела в Банскій Бистриці, факультет природничих наук 

здійснює підготовку фахівців за акредитованою навчальною програмою «Біологія 

https://orcid.org/0000-0001-8949-0824
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навколишнього середовища» «Екологія та охорона екосистем», «Управління 

навколишнім середовищем». 

3. Університет Константина філософа в Нітрі, факультет природничих наук та 

інформатики готує фахівців за освітньою програмою «Екологія та екологічні 

дослідження», «Викладання екології в комбінації». 

4. Університет св. Кирила та Мефодія в Трнаві, має факультет природничих 

наук, де готують спеціалістів за акредитованою навчальною програмою «Охорона 

та відновлення довкілля» за напрямом підготовки 4.3.2. Екологічна інженерія, яка 

своїм змістом та цілями відповідає навчальній програмі, акредитованій на 

факультеті природничих наук УЦМ у 2010 році під назвою «Хімія навколишнього 

середовища та технології відновлення» [1]. 

5. Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице - має природничий 

факультет, та спеціальність «Загальна екологія. Екологія людини і населення» [2]  

6. Технічний університет в Зволене має факультети  екології і наук про 

навколишнє середовище та економіки і управління природними ресурсами, та 

здійснює підготовку майбутніх фахівців у галузі екології за трьома освітніми 

програмами: «Криміналістичні дослідження навколишнього середовища», 

«Охорона та використання ландшафту», «Екологія та охорона біорізноманіття». 

7. Технічний університет в Кошице має факультет гірничої справи, екології і 

геотехнології, готує здобувачів освіти за освітньою програмою «Охорона 

навколишнього середовища та екотехнології сировини». 

8. Університет Прешовський (факультет гуманітарних та природничих наук) 

надає можливість навчання за освітніми програмами бакалаврського рівня 4.1.4 

Загальна екологія та екологія особин і популяцій (Bc, Mgr, Ph.D.); 1.1.1 Викладання 

навчальних предметів - Екологія в комбінації [3]. 

Огляд напрямків професійній підготовки фахівців-екологів Словаччини 

демонструє, що в університеті технологій Братислави, на факультеті цивільної 

інженерії відкрито інженерно-екологічні напрями бакалаврату («Менеджмент 

водних ресурсів і гідравлічні структури»), магістратури («Менеджмент водних 

ресурсів і водні структури») і докторантури («Санітарна інженерія»). У бакалавраті 

вивчаються 33 обов’язкових дисципліни, 7 на вибір і виконуються два курсові 

проекти [4]. 

В Університеті ім. Коменського в Братиславі на факультеті природничих наук 

працює кафедра екології та природокористування, на якій готують фахівців-

екологів. Випускники навчальної програми з екології можуть виконувати 

професійні завдання у сфері охорони та створення навколишнього середовища, 

здійснювати інформаційно-консультаційну діяльність, готувати інформацію для 

рекламно-просвітницьких заходів у сфері охорони навколишнього середовища. 

Випускник оволодіває основними питаннями навколишнього середовища та 

принципами сталого розвитку. 

Випускники навчальної програми екологічних досліджень отримують знання 

з галузей навчання, що характеризують компоненти навколишнього середовища, 

таких як геологія, метеорологія, гідрологія, географія, педологія, біологія. Вони 

отримують додаткові знання в галузі екології, ландшафтної екології, екоекології, 

хімії, геохімії, екологічного права, охорони видів, охорони територій, охорони 

природних ресурсів, сталого розвитку. Усі отримані знання можуть бути 

застосовані в науково-дослідних установах, а також в установах державного 

управління та самоврядування [5]. 

Кафедра екохімії та радіоекології природничого факультету Університету св. 

Кирила і Мефодія в Трнаві — одна з молодших кафедр словацьких університетів. 
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Засновано 6 жовтня 2010 року. Його співробітники та докторанти займаються 

актуальними науковими дослідженнями, що належать до широкого кола 

міждисциплінарних галузей інженерії навколишнього середовища, радіоекології та 

екохімії. В основному це такі сфери: 

- розробка методів і систем для аналізу та ліквідації забруднення води з 

використанням відновлюваних джерел енергії (особливо сонячної та 

гідроенергетики), 

- дослідження застосовності природних та антропогенних сорбентів (осад 

стічних вод, біовугілля, альгініт, цеоліти) та їх модифікації для видалення 

забруднюючих речовин із забруднених вод, 

- ідентифікація та характеристика екстремофільних мікроорганізмів з 

акцентом на дослідження їх виникнення та застосування при захороненні 

радіоактивних відходів, 

- розробка радіоіндикаторних методів оцінки біодоступності компонентів 

грунту та застосування лізиметрів для характеристики ґрунтових процесів, 

- оцінка впливу стресових факторів на рослини з акцентом на вплив важких 

металів за допомогою сучасних біохімічних, аналітичних та візуалізаційних 

методів, 

- розвиток застосування геоінформаційних систем з акцентом на вирішення 

завдань у сфері просторової характеристики забрудненого середовища. 

Кафедра здійснює акредитовану навчальну програму «Охорона та 

відновлення довкілля» за напрямом підготовки 4.3.2. Екологічна інженерія, яка 

своїм змістом та цілями відповідає навчальній програмі, акредитованій на 

факультеті природничих наук УЦМ у 2010 році під назвою «Хімія навколишнього 

середовища та технології відновлення». 

Випускник навчальної програми «Охорона та відновлення довкілля» має 

наступні теоретичні знання, практичні навички та вміння: 

- має достатні теоретичні знання з усіх базових наукових дисциплін, що 

регулюють вивчення інженерії навколишнього середовища, 

- контролює відповідне лабораторне обладнання та основні лабораторні 

методики для захисту та відновлення навколишнього середовища, 

- знайомий з хімічними, фізичними та біологічними аспектами явищ, які є 

предметом вивчення охорони та відновлення навколишнього середовища, 

- використовує комп’ютерні технології для обробки даних у сфері 

навколишнього середовища та володіє основними методами програмування, 

- вміє застосовувати набуті знання та навички на практиці в широкому спектрі 

діяльності, включаючи моніторинг навколишнього середовища, технології 

рекультивації та рекультивації, екологічні консультації та управління охороною та 

відновленням навколишнього середовища, 

- активно використовує професійну англійську та, в ідеалі, іншу мову світу, 

- може гнучко адаптуватися до вимог практики та володіє достатніми 

знаннями для отримання подальших ступенів. 

Основними темами ядра знань для 1 рівня навчальної програми «Охорона та 

відновлення довкілля» є: Екологічна інженерія; Мікробіологія навколишнього 

середовища;  Екологічна токсикологія; Оцінка впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС);  Хімія навколишнього середовища; Поводження з відходами;  Біохімія. До 

інших тем основних знань галузі навчання належать Екологічний менеджмент; 

Аналітична хімія навколишнього середовища; Радіоекологія; Технології санації. 

Випускник першого бакалаврського рівня Університету Матея Бела в Банскій 
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Бистриці, за програмою «Екологія та охорона екосистеми» отримують базові 

знання про біоту, структуру та функціонування Словаччини організаційні одиниці 

від популяцій до рівня країни одночасно з абіотичними знаннями щодо змінних 

середовища. Він також отримує знання про екологічні вимоги обраних групи 

організмів та їх біоіндикаційний потенціал. Має базові знання із загальної та 

спеціальної охорони природи на теоретичному та практичному рівні, а також 

природоохоронного законодавства, знання про природу та ландшафт та їх 

інституційні механізми. Він має право на подальше навчання за магістерськими 

програми на рідному факультеті чи інших факультетах Словацької Республіки [6].  

Випускник 1 бакалаврського рівня Університету Матея Бела в Банській 

Бистриці, за програмою «Управління навколишнім середовищем» є екологічними 

менеджерами що володіють основними принципами технічних рішень та 

педагогічно-психологічними інструментами для формування громадської думки та 

підвищення залученості населення до сталого способу життя. Вони можуть 

працювати екологічними інструкторами, координаторами або консультантами зі 

зв'язків з громадськістю на заповідних територіях, на рівні державного управління, 

органів місцевого самоврядування, у третьому секторі та екоцентрах. 

Випускник 1 ступеня програми «Криміналістичні та судово-експертні 

експертизи» Технічного університету в Зволене вміє застосовувати базові 

теоретичні знання галузі навчання, знає безпеку хімічних та суміжних технологій, 

ризики роботи з хімічними речовинами, поводження з відходами, може узагальнити 

екологічні проблеми, проаналізувати стан забруднення навколишнього середовища 

та визначити причини цього стану. Він вміє проектувати технології реабілітації для 

захисту повітря, води та ґрунтів, переробки та переробки відходів, а також 

оцінювати вплив шкідливих факторів на здоров’я людини та середовище 

проживання та праці. Володіє знаннями про вплив іонізуючого випромінювання на 

живі організми та навколишнє середовище. Вміє надавати кваліфіковані документи 

для розслідування злочинів і правопорушень у сфері довкілля, створює прості 

проекти в галузі охорони природи та оцінки якості навколишнього середовища, 

вміє аналізувати ризики та розв'язувати кризові ситуації, знайомий з 

кримінологією. Володіє достатніми теоретичними та практичними знаннями з 

основних хімічних, фізичних, біологічних та екологічних дисциплін, у тому числі 

криміналістичних. Випускники працевлаштовані в різних галузях промисловості та 

державного управління, здатні впроваджувати нові законодавчі норми та стандарти 

в увесь цикл охорони навколишнього середовища та праці. Вони вміють самостійно 

працювати, особливо в галузі екологічного аналізу та оцінки ризиків, виконувати 

основні професійні завдання у сфері цивільного захисту, пожежно-рятувальної 

діяльності, охорона природи тощо. Вони вміють застосовувати себе на посадах 

керівників, розробників, технологів чи експертів-криміналістів при оцінці 

екологічного впливу виробництва та впливу людини на навколишнє середовище, у 

тому числі злочинного. Вони також можуть знайти роботу в поліції Словацької 

Республіки або в митному кримінальному управлінні як експерти з оцінки 

злочинних дій і правопорушень у сфері охорони природи та навколишнього 

середовища, у роботі лабораторій тощо [7]. 

Випускник 1 ступеня програми «Охорона та використання ландшафтів» 

Технічного університету в Зволене має основні, необхідні знання та навички, а 

саме, знання: основні екологічні принципи в галузі екології ландшафтів, екології 

окремих людей, спільнот і популяцій, екології сільськогосподарських, лісових та 

міських екосистем, охорони та використання відновлюваних і невідновлюваних 

природних ресурсів, біорізноманіття та охорони природи, раціонального 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

68 

 

управління, використання та озеленення. Випускник оволодіває основними 

взаємозв’язками між живими та неживими компонентами природних екосистем у 

ландшафтному та антропогенними компонентами ландшафтних екосистем. 

Випускник може ефективно працювати як окрема особа, член або керівник групи, 

створювати бази даних, використовувати їх, інтерпретувати та узагальнювати, 

створювати прогнози на місцевому, регіональному та національному, бути в курсі 

поточних подій у своїй дисципліні. 

Особисті навички та компетенції: для вирішення завдань використовуються 

комп’ютерні технології, передове програмне забезпечення, інформаційні системи 

(ГІС) та графічні програми CAD. 

Випускник здатний здійснювати професійну діяльність на нижчому рівні 

управління державного управління та місцевого самоврядування, в 

природоохоронних організаціях, природоохоронних (управління заповідними 

територіями), в економічній сфері, де професійні передумови з орієнтацією на 

ландшафт, екологічне середовище чи контроль ГІС. 

Випускник 1-го ступеня навчальної програми «Екологія та охорона 

біорізноманіття» вміє аналізувати та вирішувати практичні завдання та проблеми 

охорони природи та біорізноманіття. Розуміє питання взаємозв’язків живих, 

неживих та антропогенних компонентів екосистем. Уміє застосовувати набуті 

знання про функціонування екосистем та ландшафтних систем у вирішенні 

актуальних проблем охорони та раціонального використання ландшафту. Він 

здатний інтерпретувати та спілкуватися, вирішувати простіші завдання та 

розробляти проекти розвитку, враховуючи потенціал, спроможність та можливий 

тягар людської діяльності, не порушуючи екосистем, відповідно. ландшафтна 

структура. Випускник працевлаштується в природоохоронних організаціях, на 

нижчих рівнях управління органів державного управління, в органах місцевого 

самоврядування або в громадських організаціях, що займаються охороною 

природи. У цих установах він застосовує основні екологічні принципи на практиці 

шляхом інтеграції набутих знань із широкої області загальної та прикладної 

екології, охорони біорізноманіття, природних ресурсів, ландшафту, а також із 

соціально-економічної сфери.  

Технічний університет в Кошице готує здобувачів освіти за освітньою 

програмою «Використання міжнародного досвіду при викладанні дисциплін екологічного 

спрямування здобувачам другого магістерського рівня». 

Охорона навколишнього середовища та екотехнології сировини». 

Дослідження зосереджено на питанні охорони навколишнього середовища в 

контексті обробки та переробки первинної та вторинної сировини. Отримані знання 

з науково-технічних дисциплін дозволять студентам сформувати профіль для 

кількісної оцінки, аналізу та пошуку рішень можливих негативних екологічних 

проблем при технологічній переробці сировини. Знання екологічних аспектів і 

впливів можна застосувати в управлінні екологічними процесами з урахуванням 

усіх компонентів навколишнього середовища. Частиною професійного профілю 

випускників є вміння вирішувати екологічні наслідки видобутку та переробки 

сировини, екологічний моніторинг. Значна увага приділяється законодавчій сфері, 

оскільки ці знання є важливими при розробці та розробці планів видобутку, 

обробки та переробки сировини. З цим пов’язане і питання охорони навколишнього 

середовища та сталого розвитку. Випускник отримує знання про процедури 

тестування, сертифікації та системи якості, які використовуються у сфері обробки 

та переробки сировини. При цьому він може застосовувати свої знання в галузі 

екологічних технологій (переробка та переробка промислових і побутових 
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відходів), які використовують технології очищення або їх частини [8]. 

Випускники навчальної програми «Охорона довкілля та екотехнологія 

сировини» влаштовуються на роботу в організації, які займаються моніторингом та 

оцінкою стану навколишнього середовища, поводженням з відходами та оцінкою 

впливу на навколишнє середовище. Може використовуватися в державній і 

приватній сферах - в державному управлінні, місцевому самоврядуванні, з питань 

навколишнього середовища, на промислових підприємствах, діяльність яких 

пов'язана з переробкою сировини, в різних природоохоронних організаціях. 

Випускники також знаходять роботу в сферах, пов’язаних з переробкою 

компонентів промислових та побутових відходів та відділенням дрібнодисперсних 

частинок, уловлених екотехнологіями для захисту повітря та вод. 

Висновки. Отже, в процесі розроблення змісту освітніх програм необхідно 

використовувати надбання як вітчизняного так і закордонного досвіду. Вивчення 

змісту навчальних програм з екології університетів Словацької республіки дало 

змогу розуміти всебічність підготовки майбутніх фахівців, значну увагу у 

практичній підготовці та забезпечити широку сферу працевлаштування 

випускників-екологів.  
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EXTERNAL FACTORS AND THEIR IMPACT ON ORGANIZATIONS 
 

Dipl. Ing. Vlkovičová Zuzana, MBA 

 

 

Abstract. According to J.Papula is possible to show the structure of the 

company's environment with the layers of its external company according to fig. 1. Here 

it distinguishes between the macro-environment, the micro-environment, the more widely 

perceived micro-environment and the industry environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: The structure of the company's environment with layers of its external 

environment 

 

When we look at how microenvironmental factors affect organizations' interests, 

we can see a simple diagram: 

 

External 

subjects 

Object of interest Possible impact on strategy 

Shareholders 

and investors 

(current or 

potential) 

They are interested in an 

attractive dividend policy, 

growth in the value of the 

company, growth in the 

fair value of shares. 

If the company wants to retain its existing 

shareholders and convince the potential 

prospects of their shares, it must first actively 

present its intentions, awaken interest and 

convince itself that the company is well prepared 

for the future, has a thoughtful strategy and 

controls the ways in which this strategy. 

Lenders (eg 

banks) 

They demand a 

responsible approach to 

meeting their obligations. 

They are also willing to lend to a relatively 

indebted company, but only if the company has 

sufficient credibility. It may acquire it in 

particular by submitting its strategy, drawn up in 

the form of a plan, together with the projects and 

actions prepared. 

Cities and 

regions 

Interest in support in 

solving problems of 

employment, growth of 

living standards, 

development of cities, 

Today, cities and regions can create favorable 

conditions, provide concessions and other 

benefits, but only those businesses that are 

active and come up with proposals and solutions 

that support the interests and needs of specific 
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regions and the like cities and regions receive this from them. 

Trade unions, 

industry 

associations, 

professional 

associations 

and chambers 

of commerce. 

The interest of trade 

unions in the protection 

of employees' rights, the 

creation of conditions for 

ensuring job security, the 

growth of average wages 

and the like. Interest in 

participating in projects 

and promoting common 

interests. 

Associations and associations are constantly 

preparing and offering various projects, in which 

they primarily involve those who express their 

interest and actively cooperate with them. 

High schools 

and 

universities 

and research 

institutes 

Interest in participating in 

their projects and 

cooperation 

The company must create a suitable space for 

cooperation and support of projects such as dual 

education, professional practice, scientific 

research and development workplaces, support 

for the final theses of future graduates, etc., 

which also requires resources. On the other 

hand, there is an opportunity to get the most 

capable graduates, which can be a great benefit 

for the company. 

Government 

institutions 

(tax office, 

Antimonopoly 

Office, etc.) 

Interest in complying 

with legislation and 

conduct of the company 

in accordance with 

regulations 

Influence on the strategy in the form of limiting 

factors.  

 

 

As for the macroenvironment, his influence was described by J. Papula as a 

constant source of inspiration and a wide space for the application of strategic thinking. 

These are factors that need to be analyzed in detail and their changes actively considered 

in the framework of business strategies. 

 

a) Political factors – form the political environment for creating rules and 

conditions for business development 

b) Economical factors – affect the market situation, access to finance, the tax 

burden and costs 

c) Social factors – affect employment, working conditions, motivation to 

work, etc. 

d) Technical factors - affect the use of technology, product design, pace of 

innovation and change, etc. 

e) Legislative factors – they define the specific rules according to which 

business is conducted and developed 

f) Ecological factors – require the need to perceive and monitor the impact of 

business on environmental protection 

g) Demographic factors – related to the development of the demographic 

structure, movements and migration of the population 

h) Cultural factors – related to the development and specifics of individual 

cultures and their mutual influence 

i) Globalization factors – related to the trends of strengthening cooperation, 

mutual cooperation, economic integration, as well as convergence of interests. 

 

PEST analysis is most often used in the analysis of the macroenvironment.  
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Changes in the external environment and their impact on the organization's 

strategy. 

According to J. Papula and Z. Papula, the environment in which companies 

operate is constantly changing and its changes significantly affect the company. The 

impact of changes on business entities and their success is shown in Fig. 5. According to 

Kopčaj, it is possible to see that due to the exponential trend of environmental 

development, business entities are moving in the so-called corridor of life. If subject A 

has taken a position on the curve of excellence at time t0, this position alone does not 

guarantee its success in the future. In the event that it does not make changes, i.e. if it 

does not anticipate changes in the environment and does not capture the trends of changes 

that will take place in its external environment, then it will necessarily lag behind and at 

time t1 it will be among the average enterprises. If he does not wake up at that time, does 

not start monitoring and responding to changes taking place in the environment, then at 

time t2 he will find himself on the survival curve and will fight for his survival. 

Here, the subject can choose and either make a one-time change as subject A (see 

solid blue line) or embark on a path of gradual change as subject B (see dotted blue line) 

in FIG. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 The impact of changes in the environment on the success of business entities 

 

Stakeholder expectations and their impact on organizations. 

Stakeholders significantly influence the strategic direction of the organization. 

The intention of each company is to achieve the set goals that will help it strengthen or 

improve its market position. What is important, however, is the fact that each of the 

companies must perceive the factors that may affect its operation. In addition, the 

turbulent environment also contributes to rapid change in certain areas of economic 

activity. 

In order for a company to succeed, it needs to be able to monitor stakeholders. 

The term "stakeholders" is very often used in the basic standard of the ISO 9001 

quality management system, and understanding the requirements of stakeholders is 

crucial as it affects all its activities. 
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1. Impact on the company's vision 

The vision defines the future, ideal state that the company wants to achieve. It is 

defined by a set of key actors of the organization, which are based on the values and 

strategic goals of the company. Factors such as customers, employees, suppliers or other 

partners decide here. 

2. Effect on the brand 

The definition of stakeholders affects the brand elements of a given company. 

Each brand has certain characteristics such as memorability. However, this indicator will 

have different properties based on the requirements of our customers. 

3. It represents a competitive advantage 

For example, if a company can understand customer requirements and influence 

its supply based on demand, it is able to maintain a strong market position and achieve 

economic profit. If he understands the expectations of potential partners, he can choose 

effective supply and demand routes 

4. Improves the image 

The image of a company, or also the image of a company brand, changes based on 

a change in consumer behavior. Image represents the company's reputation in the market. 

If the company is able to perceive the needs and requirements of potential customers and 

clients, it is able to provide more targeted services or products, which can lead to a 

gradual improvement in the perception of the company. 

5. Guides the company's activities 

Requirements and expectations contain important information that a company can 

use to improve its product or service. It can be a price change, promotion or targeting a 

potential customer, see fig. 3. 

 

 
Fig.3. Interested parties of company 

 

Bibliographic references: 

 

Papula, J.-Papulová, Z.-Papula, J.: Strategický manažment, Bratislava, Wolders 

Kluwer, 2019 

Papula, J. – Papulová, Z.: Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré 

umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015 

Kopčaj, A.: Řízení proudu změn, Praha: Grada, 1999 
  



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

75 

 

DIESELGENERÁTOROVÁ STANICA SO 530 
 

 

 

 

Ing. Marián Vyžinkár,  

Ph.D., EUR ING, DBA, ING-PAED IGIP, IWE 

Madison International Institute & Business School 

MIIBS/URH,   

Riaditeľ spoločnosti GHOST OF SAFETY, s. r. o. 

 

 

Predmetom tohto statického posudku je posúdenie nosných konštrukcií objektu 

SO 530 – Dieselgenerátorová stanica v areáli Elektrárne Bohunice na účinky extrémnych 

zaťažení. Ide o posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie zastrešenia, prvkov 

obvodového plášťa a prvkov stuženia objektu. Extrémnymi zaťaženiami sa tu rozumejú 

zaťaženie snehom, vodným stĺpcom na streche objektu, ako aj vetrom a vetrom 

s rýchlosťou tornáda kategórie F1. Nosné konštrukcie objektu boli posudzované podľa 

súčasne platných normových predpisov (STN EN 1991, STN EN1993). 

Súčasťou posudku je stanovenie limitnej výšky snehovej pokrývky na streche 

objektu, pri ktorej dochádza k vyčerpaniu únosnosti strešnej konštrukcie, ako aj určenie 

rýchlosti vetra, pri ktorej prichádza k vyčerpaniu únosnosti konštrukcií nesúcich 

obvodový plášť objektu a konštrukciu zastrešenia. 

Nosná konštrukcia je podrobnejšie popísaná v kapitole 2, zaťaženia 

v nasledujúcich kapitolách. 

 

Popis objektu SO 530 

Objekt SO 530 Dieselgenerátorová stanica je halový objekt s kombinovanou  

nosnou  konštrukciou (oceľový skelet a murované steny). V objekte dieselgenerátorovne 

v areáli jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach je umiestnených šesť 

dieselgenerátorov. Ide o šesť typov rovnakých častí objektu (DG 1, DG 2, DG 3, DG4, 

DG 5 a DG 6). 

Objekt dieselgenerátorovne je budova s pôdorysnými rozmermi 90m x 24m 

zastrešený plochou strechou. Tvoria ju dva rovnaké dilatačné celky. Každý dilatačný 

celok dĺžky 45m a šírky 24m pozostáva z troch sekcií s pozdĺžnym modulom (3 + 6 + 

6m), (osi „1 až 10“ a „11 až 20“) a priečnym modulom (4 x 6m), (osi „A až E“). Nosnú 

konštrukciu medzi osami „B-E“ tvorí oceľový skelet s plechobetónovými doskami. 

Nosnú konštrukciu medzi osami „A – B“ tvoria murované steny s plechobetónovými 

a monolitickými železobetónovými doskami. Tieto dva nosné systémy sú prepojené 

spoločnou plechobetónovou doskou strechy.  

Stavebný objekt dieselgenerátorová stanica má dve nadzemné podlažia na úrovni 

kót ±0,000m a +4,800m, ktoré predstavujú hornú stavbu objektu so strešnou konštrukciou 

na úrovni kóty +10,280m.  

Spodná stavba má technologické úrovne podlaží na kótach – 2,05m, – 2,80m a –

3,00m. 

Základové konštrukcie 

Objekt dieselgenerátorovne je založený na železobetónovej základovej doske hr. 

400mm. Základová doska je v osi „10“ dilatovaná, základová škára oboch dilatačných 

celkov sa nachádza v úrovni –3,60m. Podkladný betón pod základovou doskou je hrúbky 

100mm, pozdĺžne pod osou „A“ oboch dilatačných celkov sú podkladné betóny prehĺbené 
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na úroveň –6,30m so šírkou 1,25m a vo vrchnej časti na kóte -3,6m sú rozšírené na 4,0m. 

Spodná hrana základovej dosky sa podľa správy inžiniersko-geologického prieskumu 

A01/V-2 nachádza vo vrstve spraše svetlohnedej, pevnej konzistencie. 

Základová doska je podľa pôvodnej projektovej dokumentácie (Energoprojekt 

Praha, X. 1980) vystužená pri oboch povrchoch výstužou 4øV16/m v oboch smeroch. 

Betón základovej dosky je tr. B20 (podľa STN-EC C16/20). Základová doska je do 

úrovne podlahy prízemia zasypaná netriedeným zhutňovaným štrkopieskom. 

Nadzákladové murivo v suteréne (pod úrovňou ±0,000m) tvoria monolitické 

železobetónové steny z betónu tr. B20 (podľa STN-EC C16/20) vystužené pri oboch 

povrchoch zvislou výstužou 4øV16/m a vodorovnou výstužou 3,33øV10/m. Steny sú 

doplnené monolitickými stĺpmi taktiež z betónu tr. B20 (podľa STN-EC C16/20), 

vystužené zvislou výstužou 8øV16 a strmeňmi 4øE8, á=200mm. 

 

Základový blok pre dieselgenerátor 

Základový blok pod dieselgenerátor je vytvorený ako železobetónová konštrukcia 

a je to samostatný oddilatovaný masívny železobetónový blok. Pôdorysné rozmery 

základového bloku sú 7,8m x 3,4m, výška základového bloku je 3,5m až 4,0m. 

Základový blok je vybetónovaný na 100mm hrubú vrstvu podkladného betónu 

(B250 – tr. III, B20, STN-EN C16/20). Ide o priestorovú železobetónovú konštrukciu 

s viacerými otvormi pre kotvenie samotného strojného zariadenia. 

Základový blok je od okolitých konštrukcií oddilatovaný. V dilatačnej škáre po 

obvode základového bloku je vložená mäkká vrstva (pravdepodobne korok) pre 

odpruženie kmitov pri nábehu a tiež pri chode samotného strojného zariadenia. 

Nosná oceľová konštrukcia 

Nosná konštrukcia je tvorená v rade A,B,C,D kĺbovo uloženými pozdĺžnymi 

rámami s rozpätím 9,0m, kyvnými stĺpmi v rade E 15 a vloženými stenovými kyvnými 

stĺpmi v rade A a D, slúžiacimi k vyneseniu obvodového plášťu. Z tohto vyplýva 

pozdĺžna rozteč stĺpov, respektíve rámových stojok : 

 A,D  6 x (6,0 + 3,0 + 3,0), 

 B,C  6 x (9,0 + 3,0), 

 E  12 x 6,0. 

 

Nosná konštrukcia plochej strechy je tvorená pozdĺžnymi (I 500 a I360) a 

priečnymi (I 300) oceľovými valcovanými nosníkmi. Na nich je uložená železobetónová 

doska hrúbky 130mm vrátane plechov VSŽ. 

Skladba strechy je navrhnutá ako jednoplášťová vrátane termoizolačných panelov 

BDP hr. 82mm so živičnou krytinou. Všetky stĺpy sú kĺbovo uložené, sú vytvorené 

z valcovaných I profilov. Stĺpy siahajú po strechu a po plošiny v príslušných výškových 

úrovniach. 

Tuhosť objektu je zabezpečená vodorovnými priečnymi a pozdĺžnymi stužidlami 

v úrovni striech, tuhosť železobetónových podláh plošiny, vo zvislom smere pozdĺžne 

rámy v osiach  A,B,C,D, pozdĺžne stužidlo v osiach 3,5,7,9,11,13,15, medzi stĺpmi 

v osiach B,C. Priečne stužidlá zachytávajú tiež brzdné sily žeriavu. Pri seizmickom 

zodolnení boli do nosnej oceľovej konštrukcie doplnené ďalšie stužidlá. A to v priečnom 

i pozdĺžnom smere. Taktiež boli do objektu doplnené oceľové prvky pre stuženie 

a stiahnutie murovaných stien objektu. 

Hlavné schodisko je dvojramenné s medzipodestou na úrovni +2,00m. Schodnice 

sú vyhotovené z valcovaného profilu U 160, stupne s rebrovaného plechu. Schodiskové 

rameno šírky 1200mm je spevnené priehradovým stužidlom. Vedľajšie schodiská sú 
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jednoramenné. Schodnice sú z valcovaného profilu UPE 200 s priehradovým stužidlom, 

stupne sú z rebrového plechu.      

V objekte je šesť jedno nosníkových ručných žeriavov nosnosti 3,2 t, rozpätie 

nosníka žeriavovej dráhy je 3 x 6,0m. Nosníky žeriavovej dráhy sú prosté, prierezu I 400 

na rozpätie 6,0m, so štvorcovou koľajnicou 50mm x 50mm. Pre údržbu žeriava je každá 

žeriavova dráha opatrená čelnou lávkou v osi „D“ a dvomi lávkami po stranách medzi 

osami C-D. Na lávku sa vystupuje pomocou rebríka. Nosníky žeriavovej dráhy sú 

podvesené na pozdĺžne strešné väznice. 

Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie v úrovni suterénu (pod ±0,000m) sú popísané v časti 

založenie objektu.  

Časť objektu medzi kótami +0,0m a +10,0m tvorí oceľová skeletová konštrukcia. 

V tejto časti textu sú popisované murované nosné steny. Murované steny hr. 250mm v 

prízemí  medzi osami 3 - 4, 6 - 7 ,9 - 10, 13 - 14, 16 - 17, 19 - 20 a C – D nesú stropy 

1.N.P. Ostatné pozdĺžne a priečne murované steny, vmurované medzi stĺpy a dosky tejto 

časti, vytvárajú len požadovanú dispozíciu miestností, nie sú nosné, sú iba výplňové.   

Zvislé nosné konštrukcie hornej stavby v osiach A a B tvoria pozdĺžne steny hr. 

380mm, ktoré sú priebežné po celej dĺžke a výške objektu. Priečne nosné steny v osiach 

4, 7, 10, 14, 17 a 20  sú hr. 250mm. 

Všetky murované steny sú z PDi tehál metrického formátu CDm pevnostnej triedy 

P100 na nastavovanú maltu pevnosti 2,5MPa. Obvodový plášť je zavesený a predsadený 

pred nosnú oceľovú konštrukciu. Je vytvorený zo spínaných siporexových panelov 

hrúbky 250mm. Panely sú osadené na oceľové konzoly tvaru L. Tam, kde nebolo možné 

použiť spínané siporexové panely, sú riešené domurovky zo siporexových tvárnic na 

maltu pevnosti 2,5MPa. Nenosné deliace priečky hrúbky 125mm sú vytvorené z tehál 

metrického formátu CDm na maltu pevnosti 2,5MPa.  

Vodorovné nosné konštrukcie 

Stropné dosky (VSŽ plech + betón tr. B20 – STN-EC C16/20) sa nachádzajú 

v troch výškových úrovniach : 

 v úrovni I. nadzemného podlažia na výškovej kóte ±0,000 nad časťou  suterénu, 

 v úrovni II. nadzemného podlažia na výškovej kóte +4,80m v časti pôdorysu, 

 v úrovni strechy na výškovej kóte +10,10m na celom pôdoryse. 

Sú tvorené ako železobetónové dosky liate do profilovaného plechu VSŽ s výstužou. 

Seizmické zodolnenie nosných a nenosných konštrukcií 

V rámci projektu zvyšovania jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE-V2 

bolo uskutočnené seizmické zodolnenie nosných a nenosných konštrukcií objektu 

dieselgenerátorovne.  

Bolo vyhotovené stuženie nosných konštrukcií v zvislých rovinách. Toto 

zosilnenie bolo riešené pridaním oceľových výstužných systémov. A to v pozdĺžnom 

i priečnom smere objektu.  

Zaťaženie snehom a vetrom 

Pri stanovení zaťaženia snehom na strechu halového objektu sme vychádzali 

jednak z normových predpisov STN EN 1 991-1-3, pričom boli zohľadnené danosti 

posudzovanej lokality, a tiež z údajov dokumentu Bezpečnosť a spoľahlivosť nosných 

konštrukcií JE V2 za extrémnych vonkajších udalostí v lokalite Jaslovské Bohunice –

Metodológia, revízia 3 z júna Na základe týchto materiálov boli stanovené hodnoty 

zaťaženia snehom, vetrom a tiež vetrom s rýchlosťou tornáda kategórie F1. Tieto 

zaťaženia boli vstupnými údajmi do podrobných statických výpočtov. Kombinácie 

zaťažení boli uvažované jednak podľa STN EN. 

Sneh podľa EC 
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Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa súčasne 

platných európskych noriem (STN EN 1991-3) boli uvažované tieto okrajové podmienky: 

Podľa mapy zón charakteristického zaťaženia snehom zaraďujeme dané miesto do 

1.zóny s nadmorskou výškou 168,6 m.n.m. Čo sa týka mimoriadneho zaťaženia snehom, 

daná lokalita patrí do 1.regiónu. 

 charakteristická hodnota zaťaženia snehom na zemi : sk = 0,628 kN/m2, 

 charakteristická hodnota zaťaženia snehom na streche objektu : sk = 0,502kN/m2, 

 návrhová hodnota zaťaženia snehom  sd = 0,753 kN/m2, 

 mimoriadna hodnota zaťaženia snehom  sAd = 1,055 kN/m2. 

 

Vietor podľa EC 

Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa súčasne 

platných európskych noriem (STN EN 1991-4) boli uvažované tieto okrajové podmienky: 

 základná rýchlosť vetra 24,1m/s, 

 referenčný základný tlak vetra : qb = 0,363 kN/m2, 

 pri výpočte bolo uvažované s kategóriou terénu III. (Predmestia, dediny, lesy), 

 špičkový tlak vetra : qp(z) = 0,67kN/m2. 

 základná rýchlosť vetra pri mimoriadnom zaťažení 48,2 m/s, 

 referenčný základný tlak vetra : qb = 1,452 kN/m2, 

 pri výpočte bolo uvažované s kategóriou terénu III. (Predmestia, dediny, lesy), 

 špičkový tlak vetra : qp(z) = 2,68 kN/m2. 

 

Zaťaženie objektu vetrom rýchlosti tornáda kategórie F1 

Súčasťou tohto posudku je tiež posúdenie vplyvu vetra s rýchlosťou tornáda 

kategórie F1 na objekt.  

Výpočet účinkov vetra s rýchlosťou tornáda na konštrukcie 

Pre tornádo kategórie F1 bolo uvažované so základnou rýchlosťou vetra 51 m/s. 

S touto hodnotou bol na základe postupov používaných v STN EN1991-4 stanovený 

jednak referenčný tlak vetra a tiež špičkový tlak vetra. Následne boli stanovené hodnoty 

tlaku vetra na steny a strechu objektu. Toto všetko bolo počítané v súlade s výpočtovými 

postupmi spomínanej normy.  

Takto zaťažená konštrukcia bola i posudzovaná podľa súvisiacich európskych 

noriem. 

Na základe rýchlosti vetra 51m/s boli stanovené nasledujúce hodnoty tlakov vetra 

na konštrukciu : 

 základná rýchlosť vetra 51m/s, 

 referenčný základný tlak vetra : qb = 1,626kN/m2, 

 pri výpočte bolo uvažované s kategóriou terénu III. (Predmestia, dediny, 

lesy), 

 špičkový tlak vetra : qp(z) = 3,001 kN/m2. 

 

Charakteristické hodnoty tlaku vetra na steny a strechu objektu sú podrobne 

popísané v prílohe statický výpočet.  

 

Posúdenie strešnej konštrukcie na účinky zaťaženia snehom 

 

Statický výpočet 

Pre potreby statického výpočtu bolo urobených viacero výpočtových modelov 

nosnej konštrukcie posudzovaného objektu. Tieto boli robené vo výpočtovom modeli 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

79 

 

IDA NEXIS, ktorého základom je metóda konečných prvkov. Zaťaženie bolo uvažované 

podľa jednotlivých častí noriem, ako je stručne uvedené v kapitole 3 a podrobnejšie 

v statickom výpočte. 

Výpočet vnútorných síl a deformácií konštrukcie bol robený výpočtovým 

programom IDA NEXIS. Taktiež posudzovanie jednotlivých prvkov nosnej oceľovej 

konštrukcie zastrešenia bolo riešené v rámci tohto software, prípadne pomocou iných 

podporných výpočtových programov.  

Výsledky statického výpočtu 

 

Nosná konštrukcia zastrešenia 

Z výsledkov statického výpočtu vyplýva nasledovné : 

 nosná oceľová konštrukcia zastrešenia objektu je podľa kritérií noriem platných v 

súčasnosti (STN EN) navrhnutá staticky spoľahlivo a bezpečne, čo sa týka zaťaženia 

snehom. Vyhovuje podmienkam únosnosti (I. medzný stav), kritériám používateľnosti 

(II. Medzný stav). Konštrukcia je stabilná. Celkovo je posudzovaná nosná oceľová 

konštrukcia zastrešenia schopná prenášať zaťaženia snehom uvažované podľa noriem 

STN EN, 

 strešná konštrukcia má dostatočnú rezervu únosnosti. Jej využitie je 48,8%. 

 

Určenie limitného zaťaženia snehom 

Limitná hodnota zaťaženia snehom bola odvodená na základe dvoch výpočtových 

prístupov. 

V prvom prípade bolo zaťaženie odvodené z návrhových hodnôt. To znamená, že 

v tomto prípade bolo uvažované pri posudzovaní únosnosti konštrukcie, jej využitia a tiež 

pri stanovení rezervy únosnosti oceľovej konštrukcie (pričom únosnosť konštrukcie je 

determinovaná maximálnou únosnosťou jej najslabšieho prvku) s výpočtovými 

hodnotami zaťažení. A to zaťažení stálych i premenných. Teda aj sneh bol do výpočtu 

odolnosti braný hodnotou prenásobenou súčiniteľom γQ (sd). 

V druhom prípade bola konštrukcia posudzovaná na tzv. mimoriadne zaťaženie 

snehom (sAd). V tomto prípade ostatné zaťaženia sú do výpočtu brané charakteristickou 

hodnotou. 

Na základe týchto prístupov boli stanovené dve hodnoty limitného zaťaženia 

snehom. Následne boli na základe týchto hodnôt stanovené zaťaženia snehom, pri ktorom 

bude vyčerpaná únosnosť konštrukcie (s*Ad) a tiež zaťaženie, pri ktorom bude potrebné 

odstraňovať vrstvy snehovej pokrývky, aby neprišlo k preťaženiu strechy (s*d). 

Na vysvetlenie uvádzam, že pri zaťažení s*Ad = 2,162kN/m2 môže prísť skutočne 

k vyčerpaniu únosnosti najslabšieho prvku oceľovej konštrukcie zastrešenia. 

Pri zaťažení s*d = 0,838 kN/m2 má konštrukcia ešte rezervy, znesie zaťaženie 

obsluhou, ktorá zabezpečí odpratávanie snehu zo strechy objektu. Avšak je to stav, keď je 

neprípustné pridávať na konštrukciu ďalšie premenné zaťaženia. Napríklad nie je vhodné 

manipulovať žeriavom s ťažkými bremenami a pod.  

Na základe vypočítaných zaťažení bola stanovená výška snehovej pokrývky pri 

ktorej dochádza k vyčerpaniu únosnosti konštrukcie a výška snehovej pokrývky pri ktorej 

je potrebné odstraňovať sneh zo strechy objektu.    

Z priloženej tabuľky sú zrejmé maximálne hodnoty zaťaženia snehom a tiež 

hrúbky snehovej vrstvy na streche objektu. 

 

Тab.1. Hodnoty snehovej vrstvy pri vyčerpaní únosnosti konštrukcie 
 

Typ snehu Objemová hmotnosť snehu Maximálna hrúbka snehu 
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[kg/m³] [cm] 

Čerstvý 100 216,2 

Uležaný (niekoľko hodín 

alebo dní po napadnutí) 

200 108,1 

Starý (niekoľko týždňov 

alebo mesiacov po napadnutí) 

250-350 72,06 

Mokrý 400 54,05 

Ľadový sneh, zakalený 800 27,03 

Vodný ľad, číry 900 24,02 

 

Тab.2. Hodnoty snehovej vrstvy pri ktorej je potrebné odstraňovať vrstvy 

 

Typ snehu Objemová hmotnosť snehu 

[kg/m³] 

Maximálna hrúbka snehu 

[cm] 

Čerstvý 100 83,8 

Uležaný (niekoľko hodín 

alebo dní po napadnutí) 

200 41,9 

Starý (niekoľko týždňov 

alebo mesiacov po napadnutí) 

250-350 27,9 

Mokrý 400 20,95 

Ľadový sneh, zakalený 800 10,48 

Vodný ľad, číry 900 9,31 

 

Posúdenie konštrukcie na súčasné zaťaženie vetrom a snehom 

 

Nosná konštrukcia objektu bola posudzovaná na účinky zaťaženia vetrom. A to 

v prípade, že strecha je bez snehovej pokrývky, tiež v prípade, že súčasne pri zaťažení 

vetrom je strecha objektu zaťažená snehom, ako aj v prípade zaťaženia vetrom 

s rýchlosťou tornáda kategórie F1. 

Statický výpočet podľa EC 

Pre potreby statického výpočtu bolo urobených viacero výpočtových modelov 

oceľovej nosnej konštrukcie posudzovaného objektu. Tieto boli robené vo výpočtovom 

modeli IDA NEXIS, ktorého základom je metóda konečných prvkov. Zaťaženie bolo 

uvažované podľa jednotlivých častí noriem. 

Výpočet vnútorných síl a deformácií konštrukcie bol robený výpočtovým 

programom IDA NEXIS. Taktiež posudzovanie jednotlivých prvkov nosnej oceľovej 

konštrukcie zastrešenia bolo riešené v rámci tohto software. Určité časti boli doplnené 

tzv. ručným výpočtom. 

 

Výsledky statického výpočtu 

Nosná konštrukcia zastrešenia 

Z výsledkov statického výpočtu vyplýva nasledovné : 

 nosná oceľová konštrukcia zastrešenia objektu je podľa kritérií noriem 

platných v súčasnosti (STN EN) navrhnutá staticky spoľahlivo a bezpečne, čo sa týka 

zaťaženia snehom, vetrom, ich kombináciou, ako aj zaťaženia vetrom s rýchlosťou 

tornáda. Vyhovuje podmienkam únosnosti (I. medzný stav), kritériám používateľnosti 

(II. Medzný stav), 

 konštrukcia sa javí ako stabilná, možno ju považovať za stabilnú, 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

81 

 

 celkovo je posudzovaná nosná konštrukcia objektu schopná prenášať 

zaťaženia vetrom, snehom a ich kombináciou uvažované podľa noriem STN EN. 

 

Zvislé nosné konštrukcie objektu 

Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria oceľové stĺpy z valcovaných profilov. 

Takisto boli posudzované na extrémne zaťaženie snehom a vetrom, ako aj vetrom 

s rýchlosťou tornáda kategórie F1. 

Využitie oceľových stĺpov, čo sa týka ohybovej a normálovej únosnosti, ako aj 

kombinácie je 77,8%. 

Využitie najviac namáhaného stužidla, čo sa týka vzpernej únosnosti je 102,75%. 

Táto situácia nastáva v prípade zaťaženie vetrom s rýchlosťou tornáda kategórie 

F1. 

Zvislé nosné konštrukcie ako aj strecha sú navrhnuté staticky spoľahlivo 

a bezpečne podľa súčasne platných normových predpisov, čo sa týka zaťaženia vetrom, 

snehom, prípadne ich kombináciou. Využitie najviac namáhaného prvku v strešnej rovine 

je 59,9% a 96,2% v stenových rovinách. 

Z uvedeného vyplýva, že nosné konštrukcie objektu sú schopné spoľahlivo 

prenášať zaťaženie snehom i vetrom podľa kritérií a nie sú schopné prenášať 

zaťaženie od vetra kategórie F1 s rýchlosťou tornáda.  

Využitie jednotlivých častí nosnej konštrukcie objektu pre jednotlivé posudzované 

kombinácie zaťaženia je zrejmé z tabuľky 

 

Тab.3. Využitie prvkov nosnej konštrukcie, čo sa týka ich ohybovej a osovej 

únosnosti 

 
Kombinácia 

Sneh + Vietor 

Kombinácia 

Extrémny Sneh 

+ Vietor 

Kombinácia 

Sneh + 

Extrémny 

Vietor 

Kombinácia Sneh 

+ Vietor F1 

Strecha 59,9% 48,8% 59,0% 65,0% 

Stĺpy 77,8% 52,9% 70,3% 76,9% 

Stenové 

stuženie 
85,8% 54,8% 96,2% 102,75% 

 

Potreba zodolnenia nosnej konštrukcie objektu 

Z výsledkov statického výpočtu je zrejmé, že nosná konštrukcia objektu je 

schopná spoľahlivo preniesť extrémne hodnoty klimatických zaťažení (sneh + vietor) bez 

akejkoľvek potreby zosilnenia nosnej konštrukcie, alebo jej časti. Toto sa týka jednak 

konštrukcie zastrešenia ako aj zvislých nosných konštrukcií. Nie je ale schopná prenášať 

zaťaženie od vetra s rýchlosťou tornáda kategórie F1. Týka sa to stenového zastuženia 

v osi „6“. I keď je únosnosť prvku prekročená iba nepatrne, pre spoľahlivú odolnosť 

nosnej konštrukcie objektu bude potrebné spomínané stužidlo zodolniť. Navrhujem 

oceľové prvky v tomto mieste zosilniť privarením doplňujúcich prútov. 

Stanovenie rezervy pre účinky zaťaženia vetrom 

Pri stanovení rezervy zaťaženia vetrom sme vychádzali z kritérií, ktoré sú 

stanovené jednak európskymi normami. 

Ako kritérium vyčerpania únosnosti konštrukcie možno považovať vyčerpanie 

únosnosti jej najslabšieho prvku.  

Na základe tohto kritéria bola stanovená rezerva únosnosti nosnej konštrukcie 

a z toho vyplýva tiež určenie maximálnej hodnoty rýchlosti vetra, pri ktorej je 

predpoklad, že stavebný objekt začne postupne strácať svoju celistvosť. 
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Kritická rýchlosť vetra stanovená statickým výpočtom 

Zo statického výpočtu vyplýva, že najslabší prvok nosnej konštrukcie pri zaťažení 

vetrom je využitý na cca 102,75% (stenové stužidlo v osi „6“), teda nad požadovanú 

mieru bezpečnosti. 

Z toho vychádza, že únosnosť prvku je prekročená o 2,75%. Ak zohľadníme 

skutočnosť, že takáto odolnosť prierezu bola stanovená pri zaťažení vlastnou tiažou, 

snehom so súčiniteľom 0,23 a vetrom s rýchlosťou tornáda (51 m/s), a tiež uvážime, že 

zaťaženie vetrom bolo počítané so súčiniteľom ɣw =1,0, možno stanoviť s postačujúcou 

presnosťou rýchlosť vetra, pri ktorej môže nastať narušenie a následne lokálny, alebo 

i celkový kolaps nosnej konštrukcie nadzemných častí objektu. 

Na základe výpočtu bola táto rýchlosť vetra stanovená hodnotou : 

vkrit = 50,3 m.s-1 -  to zodpovedá približne rýchlosti 181,08 km/hod.  

 

Poznámka 

Stanovenie odolnosti výplňových konštrukcií (okná, dvere, vráta) a prvkov 

obvodového plášťa (pórobetónové panely) nie je predmetom tohto posudku, keďže nejde 

o nosné prvky konštrukcie objektu. 

Posúdenie strešnej konštrukcie na účinky zaťaženia vodným stĺpcom 

Pri stanovení limitnej hodnoty vodného stĺpca, pri ktorej nastane vyčerpanie 

únosnosti nosnej konštrukcie zastrešenia sme vychádzali zo zaťažiteľnosti prvkov 

oceľovej konštrukcie strechy snehom a vetrom. V tomto prípade boli zohľadnené 

špecifiká zaťaženia vodným stĺpcom s ohľadom na využitie jednotlivých nosných prvkov 

strešnej konštrukcie. 

Pri statickom výpočte sa ako najslabší prvok javil primárny strešný nosník I 360, 

ale druhý primárny nosník I 500 bol tiež pomerne vysoko využitý.  

Na základe statického výpočtu bola stanovená hodnota vodného stĺpca na streche 

objektu, pri ktorej môže prísť k vyčerpaniu únosnosti oceľovej konštrukcie. Hodnota bola 

stanovená na základe momentovej únosnosti prierezu I 360 so zaťažovacou šírkou 6,0m. 

Maximálna hodnota vodného stĺpca pri ktorej nastáva vyčerpanie únosnosti 

konštrukcie zastrešenia je 445 mm.  

Porovnanie zaťaženia snehom a vetrom 

V správe SHMÚ pre lokalitu Bohunice je pre zaťaženie snehom stanovená 

nasledovná hodnota pri výskyte raz za 10 000 rokov : 

 ročné maximum novej snehovej pokrývky (24 hodinový sneh)  49,2cm, 

 ročné maximum novej snehovej pokrývky 108,4cm. 

 

Podľa kritérií STN EN bolo uvažované s extrémnym zaťažením snehom 

s hodnotou sAd = 1,055 kN/m2. Na základe toho vychádzajú hodnoty maximálnej 

snehovej pokrývky podľa tabuľky 4.1 a 4.2. 

Z porovnania vyplýva, že maximálna hrúbka čerstvého snehu, ktorú je schopná 

nosná konštrukcia zastrešenia objektu preniesť (216,2cm) je výrazne väčšia, ako je ročné 

maximum stanovené SHMU pre lokalitu Bohunice pri výskyte raz za 10000 rokov 

(108,4cm). 

V správe SHMÚ pre lokalitu Bohunice je pre zaťaženie vetrom stanovená 

nasledovná hodnota pri výskyte raz za 10 000 rokov : 

Extrémna rýchlosť vetra pre 10-minutové rýchlosti vetra, merané vo výške 10m 

nad povrchom 32,4ms-1.  

Pre posudzovaný objekt bolo stanovené že je schopný spoľahlivo preniesť 

zaťaženie vetrom ktorého rýchlosť bude do 50,3 ms-1 (181,08 km/h). Táto rýchlosť 
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výrazne prekračuje extrémnu rýchlosť vetra stanovenú SHMU vo výške 10m nad 

povrchom terénu (32,4 ms-1). 

 

Dieselgenerátorová stanica SO 530 : 

Kombinácia zaťažovacích stavov : 

Sneh a vietor s rýchlosťou 24,1 m/s = vyhovuje 

Extrémny sneh a vietor s rýchlosťou 24,1 m/s = vyhovuje 

Sneh + extrémny vietor s rýchlosťou 48,2 m/s = vyhovuje 

Sneh + tornádo kategórie F1 = nevyhovuje 

Nevyhovujúce časti : 

Pre kombináciu sneh a tornádo kategórie F1 nevyhovuje strešné stužidlo 

Požadované úpravy : 

Zosilnenie strešného stužidla pridaním valcovaného L - profilu. 

Limitné hodnoty extrémnych zaťažení :                       Max. stanovené SHMÚ 

Mimoriadne zaťaženie snehom   sAd = 6,745 kN/m2 => 674,5 cm >108,4 cm 

Návrhové zaťaženie snehom   sd = 5,193 kN/m2 => 519,3 cm >108,4 cm 

Kritická rýchlosť vetra :  vkrit = 50,3 m/s    > 32,4 m/s 

Vodný stĺpec :    max. hlad. vody 520 mm 
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Анотація У роботі проведено аналіз міжнародного досвіду формування освітніх 

програм 101 Екологія здобувачам другого магістерського рівня. Показані особливості 

освітніх програм з урахуванням національних та регіональних потреб.  

  

Вступ. Важливість екологічної освіти складно переоцінити. Професія еколог 

потрапила в рейтинг 25 професій майбутнього за версією Forbes. На порозі ІІІ тисячоліття 

все людство об’єдналося навколо ідеї сталого розвитку: її розглядають як ідеологію 

виживання людської цивілізації [1, 11]. 

Тому надзвичайно актуальними є питання екологічної освіти, обмін досвідом та 

удосконалення освітніх програм вищих навчальних закладів світу, Європи, зокрема. 

Метою нашої роботи було вивчення міжнародного досвіду  щодо реалізації 

освітніх програм для здобувачів другого рівня освіти за спеціальністю 101 «Екологія» в 

Україні та Словаччині.  

Постановка проблеми. Розвиток сучасної вищої освіти у світі відбувається 

паралельно у двох напрямах: перший – у відповідності з національною стратегією 

соціально-економічного розвитку держав, другий – у поширенні міжнародної співпраці та 

інтеграції вищої освіти. Наочний приклад демонструють держави-підписанти Болонської 

mailto:180270n@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0186-7584
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декларації (1999). Цей міжнародний освітній проєкт розрахований на широку інтеграцію 

вищої освіти і спрямований на розпізнавання однієї освітньої системи. Болонський процес 

не передбачає суцільної уніфікації освітніх програм іншою в межах європейського 

простору. В декларації підкреслюється, що вищої школи, а навпаки з повагою сприймає 

освітні й наукові надбання, сформовані багатовіковою національною культурою кожної 

окремо взятої держави. Стратегічною метою документ передбачає формування у 

здобувачів вищої освіти професійних компетентностей необхідних розвитку сучасного 

суспільства. Тобто нова парадигма європейської вищої освіти це рух вперед і на перший 

план висуваються ключові поняття: доступність і якість освіти, мобільність суб'єктів 

освітнього процесу, збереження культурних традицій і національних особливостей.  

Не зважаючи на відкритість європейського та світового освітніх просторів за 

останні роки для більшості науково-педагогічних працівників Словаччини та України 

актуальними залишаються питання ознайомлення, вивчення і порівняльного аналізу 

досвіду організації освітнього процесу закордонних закладів вищої освіти (надалі – ЗВО), 

зокрема, особливості підготовки спеціалістів магістерського рівня «Екологія». Це 

сприятиме зміцненню інтеграційних процесів в освітній сфері, створить нові умови для 

спільних науково-дослідних проєктів, розширить можливості освітньої мобільності 

студентів та викладачів [1]. 

Методологія. В ході дослідження об'єктивно вивчалися, аналізувалися та 

порівнювалися організація освітніх процесів та зміст освітніх програм спеціальності 

«Екологія» другого (магістерського) рівня в закладах вищої освіти Словаччини та України. 

Новизна дослідження полягає в тому, що проблема порівняльного аналізу систем 

підготовки екологів другого (магістерського) ступеня вищої освіти Словаччини та України 

в науковій площині не здійснювалася, у періодичних виданнях не публікувалася. 

Виклад основного матеріалу. Ще у 80-х рр. ХХ ст. держави-члени ЮНЕСКО 

актуалізують питання про сталий розвиток, екорозвиток як розвиток без руйнування, 

необхідність стійкого розвитку екосистем. Так, зокрема, у 1987 р. Міжнародна комісія з 

довкілля і розвитку (МКНСР) під головуванням експрем’єра Норвегії Г. Х. Брундланд у 

своїй доповіді «Наше спільне майбутнє» порушила проблему «сталого розвитку» і чітко 

визначила його зміст: це такий розвиток, що не тільки забезпечує потреби сьогоднішнього 

покоління людей, а й не створює перешкоди для можливості прийдешніх поколінь 

задовольнити власні потреби [2-4]. Ці ідеї, офіційно проголошені в головному документі 

«Порядок денний на XXI століття» (Agenda 21), ухваленому у 1992 р. на Міжнародній 

конференції з довкілля і розвитку в бразильському Ріо-де-Жанейро (United Nations 

Conference on Environment and Development (Earth Summit), увиразнили тісний гармонійний 

взаємозв’язок між довкіллям і соціальноекономічним розвитком, високою якістю довкілля і 

здоровою економікою для всіх народів світу, задоволенням потреб людей і збереженням 

сталого розвитку протягом тривалого періоду [2].  

Таким чином, екологічна безпека кваліфікується як частина національної і 

глобальної безпеки людства. Однак після Конференції в Ріо-де-Жанейро, попри всі 

декларації досягти рівноважного стану між економічним ростом, соціальною спільнотою та 

довкіллям, цього так і не сталося. Навпаки, ситуація погіршилась і ускладнюється з 

кожним днем, питання збереження біосфери і загалом цивілізації так і залишається 

відкритим. Актуальність проблеми розглядаємо не тільки в планетарному контексті, а й у 

державному вимірі.  

Для України за надзвичайно складних умов сьогодення (наслідки Чорнобильської 

катастрофи, війна на Сході держави, яка спричинює знищення людського чинника та 

довкілля, анексія Росією Криму тощо) проблема збереження природного середовища, 

здоров’язбереження людей стає щораз злободеннішою. Драматизм екологічних реалій 

України посилюється низьким рівнем економіки та екологічної культури людей та їхньої 

інформованості про екологічну ситуацію у світі, державі, регіоні, де вони мешкають, їх 

обізнаності з можливими шляхами розв’язання різних екологічних проблем, що ускладнює 

сталий розвиток держави.  
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На нашу думку, шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту (в англомовних державах – енвайронментальна освіта), через 

екологізацію свідомості громадян. Тому на часі переорієнтація змісту системи освіти у 

вимірі стійкого розвитку, що передбачає насамперед її екологізацію – розвиток 

природоохоронного мислення, здобуття екологічних знань, формування 

природозбережувальної поведінки для того, щоб всі і тепер, і в майбутньому були здатні 

задовольняти свої потреби без загрози для безпеки природи, не завдаючи їй шкоди, дбали 

про збереження довкілля, про власне здоров’язбереження, діяли у довкіллі та ухвалювали 

відповідні рішення не як споживачі, а як свідомі громадяни. Вітчизняна дослідниця Г. 

Білавич засвідчує, що «енвайронментальна освіта сьогодні розвивається не лише як теорія, 

а радше як певна практика, спрямована на формування екологічно орієнтованої так званої 

життєвої політики суспільства» [1-3].  

Формування природоохоронних знань у державах-членах ЮНЕСКО здійснюється у 

контексті реалізації програми дій освіти в інтересах сталого (стійкого) розвитку, яка 

виступає каталізатором просування принципів стійкого розвитку суспільства. ЮНЕСКО 

координує зусилля національних урядів щодо включення принципів освіти для стійкого 

розвитку в освітні програми і національні стандарти якості освіти, у процесі створення 

підручників, які спрямовані на інтерактивне, орієнтоване на інтереси школяра/здобувача 

вищої освіти. Наприклад, посібник ”The Handbook 01 Environmental Education” [2-4], який 

варто сприймати як настільну книгу з енвайронментальної освіти, яка забезпечує чіткими 

рекомендаціями щодо збереження довкілля, розробки, упровадження та оцінки 

міжпредметних програм енвайронментальної освіти, які діють у Великій Британії. Автори 

Джой Палмер – старший викладач освіти з Даремського університету та колишній голова 

Національної асоціації екологічної освіти (Великобританія) та Філіп Ніл – колишній 

керівник середньої школи та нинішній генеральний секретар Національної асоціації 

енвайронментальної освіти (Великобританія) – пропонують аналіз глобальних криз, 

міжнародної політики щодо енвайронментальної освіти, наголошують, що 

енвайронментальна освіта – це процес, який упродовж усього життя є міждисциплінарним і 

цілісним за своєю природою та застосуванням; розглядають екологічну освіту цілісно, яка 

включає соціальний, політичний, економічний, технологічний, моральний, естетичний та 

духовний аспекти, наголошують на ціннісному підході до розв’язання екологічних 

проблем у закладах освіти. [5-11]. Не втратила концептуального значення низка документів 

ЮНЕСКО (“Environmental education and training in Europe. Background paper for the 

European Union Conference on EE&T in Europe” та ін.) [7; 8; 9; 10], що окреслюють 

європейські та світові вектори енвайронментальної освіти, на які орієнтується сьогодні 

Україна. Цікавими є дослідження вчених Gratiela Dana Boca and Sinan Saraçlý 

“Environmental Education and Student’s Perception, for Sustainability” [7], які характеризують 

енвайронментальну освіту та увиразнюють її роль для сталого розвитку навколишнього 

середовища. На прикладі Північного центру Університету в Бая-Маре (Румунія), де 

проведено опитування 358 студентів, вивчено стан енвайронментальної освіти, її 

взаємозв’язок зі сталим розвитком, сприйняттям екологічної освіти студентами 

інженерноелектричних, механічних, економічних спеціальностей, їх ставлення до проблем 

сталого розвитку, тощо, проаналізовано заходи щодо охорони довкілля, у яких беруть 

участь студенти. Зазначимо, що українськими вченими не здійснено аналогічного 

дослідження.  

Екологічна освіта в Словаччині регламентується документами міжнародного та 

національного рівнів (Законом про освіту, Законом про охорону навколишнього 

середовища, Цілями Тисячоліття тощо) та здійснюється як у формальній сфері, так і в 

неформальній. Неформальна освіта здійснюється Міністерством охорони навколишнього 

середовища та неурядовими організаціями [3]. Формування екологічної компетенції 

відбувається не за рахунок впровадження в освітній процес окремого предмету, а через 

наскрізну тему «Екологічна освіта» [8]. Наразі оновлений стандарт освіти (2015) визначає 

сім наскрізних тем: особистий і соціальний розвиток, екологічна освіта, медіальна освіта, 
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мультикультурна освіта, навчання дорожнього руху, навчання безпеки на дорозі, захист 

життя та здоров’я, створення проекту та презентаційні навички.  

В Словаччині 36 вищих навчальних закладів: 20 громадських, 3 державних і 13 

приватних. На рівні вищої освіти в Словаччині, як і в Україні, підготовка здійснюється на 

трьох рівнях: бакаларвському, магістерському та  докторанському.  

Так само законодавчо регулюється рівень кредитів, наприклад для 2 освітнього рівня це  60 

кредитів для денної, навчання триває 1-3 роки   та 48 кредитів для заочної  і триває 2-4 

роки, в залежності від освітньої програми. У рамках здобуття освітньої-кваліфікаційного 

рівня магістра передбачено вивчення обов'язкових, спеціальних дисциплін за вибором. 

Велика увага приділяється практичній підготовці. 

В Словаччині екологію вивчають в 6 університетах: 

1. Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице – Факультет природничих наук. 

2. Університет Матея Бела в Банській Бистриці – Факультет природничих наук. 

3. Пряшівський університет в Пряшеві – Факультет гуманітарних і природознавчих 

наук. 

4. Університет Яна Коменського в Братиславі – Факультет природничих наук. 

5. Університет Костянтина Філософа в Нітрі – Факультет природничих наук. 

6. Технічний університет в Зволені – Факультет екології та навколишнього 

середовища. 

Показники кількості ЗВО в Словаччині та Україні, де здійснюється підготовка 

екологів суттєво відрізняються, але якщо їх взяти по відношенню до середньої чисельності 

населення в країнах, то показники майже вирівнюються. 

Співвідношення факультетів на яких вивчаються природничі науки в Україні та 

Словаччині майже однакова, як ї кількість вищих закладів на 1 людину.  Важливим є те, що 

диплом словацьких державних університетів дійсний не тільки на території Євросоюзу, а й 

у США, Канаді, Австралії та Україні.  Не зважаючи та входження України в Європейський 

Союз, диплом українського зразка не визнається за  межами країни. Виною всьому 

застарілі коди спеціальностей, які не відповідають сучасним потребам ринка праці та 

занепад Української економіки, тому українські дипломи потребують ностирифікації для 

отримання працевлаштування в Європі. 

Цікавим факт, у 2019 році лондонський аналітичний центр The Legatum Institute 

поставив систему Словаччини на 48 місце з 167 оцінюваних країн.  

Як в Словаччині, так і в Україні є державного стандарт підготовки фахівців за 

спеціальністю «Екологія». Освітні програми у кожному закладі вищої освіти розробляють 

самостійно, але змістовно вони на 95% співпадають. 

В Україні на 2021 рік за спеціальністю 101 екологія пропонується 22 варіанта 

освітніх програм у порівнянні з Словачиною, де їх тільки 4. 

Проаналізуємо освітні програми України: Найбільше вишів пропонують для 

вивчення в магістратурі освітню програму «Екологія» (22 навчальних заклада), «Екологія і 

охорона навколишнього середовища» (18 навчальних закладів) та «Екологічна безпека» 

(8  навчальних закладів ), «Екологічний контроль та аудит» (5  навчальних закладів ) та по 

2 виша по 2 освітні програми Заповідна справа та Агроекологія ( рис. 1) 
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Рисунок 1. Найбільш поширені в Україні освітні програми зі спеціальності 101 

Екологія (станом на 2021 рік) 

Все інше різноманіття представлено по 1 унікальній освітній програмі і 

пропонується для вивченням магістрам України в 16 вищих навчальних закладах (Таблиця 

1). З них, на наш погляд найбільш цікавими і перспективними для майбутнього 

працевлаштування є такі:  

 Екологічна біотехнологія та біоенергетика,  

 Екологія. Екологія інформаційного простору,  

 Екологія міст   

 Управління екоризиками та біозахист. 

  

Таблиця 1. Унікальні освітні програми спеціальності 101 Екологія України та виші, 

які готують за такими освітніми програмами. 

 

Назва освітньої програми Назва вишу 

Гідроекологія Одеський державний екологічний університет 

Екологічна безпека; Екологія 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

Екологічне підприємництво та 

екологічний туризм 

Таврійський національний університет імені 

В.І.Вернадського 

Екологічний менеджмент і 

геотуризм 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Екологія міст 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

Екологія та екологічна освіта 

Житомирський державний університет імені Івана 

Франка 

Екологія та охорона праці 

Київський національний університет будівництва і 

архітектури 

https://vstup.osvita.ua/r16/179/
https://vstup.osvita.ua/r9/78/
https://vstup.osvita.ua/r9/78/
https://vstup.osvita.ua/r17/218/
https://vstup.osvita.ua/r17/218/
https://vstup.osvita.ua/r27/892/
https://vstup.osvita.ua/r27/892/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r21/316/
https://vstup.osvita.ua/r21/316/
https://vstup.osvita.ua/r7/109/
https://vstup.osvita.ua/r7/109/
https://vstup.osvita.ua/r27/127/
https://vstup.osvita.ua/r27/127/
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Екологія. Екологія інформаційного 

простору Рівненський державний гуманітарний університет 

Екологія. Радіоекологія Рівненський державний гуманітарний університет 

Інженерна екологія 

Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут" 

Конструктивна екологія та 

пермакультура 

Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 

Охорона навколишнього 

середовища 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет» 

Прикладна екологія 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Природничі науки 

Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія 

безперервної освіти" 

Управління екоризиками та 

біозахист 

Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова 

  

В Словаччині в 4 ЗВО на рівні магістратури пропонується наступні варіанти 

освітніх програм з Екології (таблиця 2): 

  

Таблиця 2. Освітні програми спеціальності 101 Екологія Словаччини. 

 

Назва освітніх 

 програми магістратури Назва вишу 

 Екологія лісів 

 Прикладна зоологія та полювання 

 Адаптивне лісництво 

 Охорона та використання ландшафту 

 Менеджмент навколишнього середовища 

 Інвайроментальна інженерія 

 Екологія та охорона біологічної різноманітності 

 Еко- техніка 

Технічний університет 

у м. Зволен  

 Менеджмент навколишнього середовища 

 Екологія та охорона екосистем 

Університет Матея 

Бела в Банській 

Бистриці  

 Екологія 

 та вчителя екології в варіаціях поєднання з різними 

іноземними мовами, природничими та гуманітарними 

дисциплінами. 

Прешовский 

университет - 

Postupai.com 

 Використання альтернативних джерел енергії  

 Менеджмент ресурсів землі 

 Мінералогія та технології навколишнього середовища 

Технічний університет 

в м. Кошице 

 Екологія 

 Екологія навколишнього середовища 

 Екологічна геохімія 

 Екологічне планування і  управління 

 

Univerzita Komenského 

(uniba.sk) 

https://vstup.osvita.ua/r18/40/
https://vstup.osvita.ua/r18/40/
https://vstup.osvita.ua/r21/104/
https://vstup.osvita.ua/r21/104/
https://vstup.osvita.ua/r27/217/
https://vstup.osvita.ua/r27/217/
https://vstup.osvita.ua/r23/177/
https://vstup.osvita.ua/r23/177/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r3/1396/
https://vstup.osvita.ua/r3/1396/
https://vstup.osvita.ua/r27/194/
https://vstup.osvita.ua/r27/194/
https://www.postupai.com/ua/university/tekhnicheskiy-universitet-v-zvoline
https://www.postupai.com/ua/university/tekhnicheskiy-universitet-v-zvoline
https://www.postupai.com/ua/university/universitet-matey-bela
https://www.postupai.com/ua/university/universitet-matey-bela
https://www.postupai.com/ua/university/universitet-matey-bela
https://www.postupai.com/university/preshovskiy-universitet#faculties
https://www.postupai.com/university/preshovskiy-universitet#faculties
https://www.postupai.com/university/preshovskiy-universitet#faculties
https://www.postupai.com/ua/university/tekhnicheskiy-universitet-v-koshitse
https://www.postupai.com/ua/university/tekhnicheskiy-universitet-v-koshitse
https://uniba.sk/
https://uniba.sk/
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У закладах вищої освіти України термін навчання за 2-м ступенем вищої освіти 

(денна, заочна форма) становить за освітньо-професійною програмою 1,5 року. У закладах 

вищої освіти Словаччини стандартна тривалість оволодіння освітньо програмою 

спеціальної освіти розрахована на 2 роки навчання за очною формою і 3 роки для 

освітнього процесу з неповним робочим днем (заочна форма навчання), протягом якої 

студент повинен оволодіти не менше 120-ти кредитами. Розподіл годин у робочих 

програмах навчальних дисциплін для заочної форми навчання нічим не відрізняється від 

денної (мається на увазі аудиторних годин). Відмінність лише одна, організаційна, тобто 

освітній процес розтягнуто в часі. Сесій не передбачено, заняття проводяться по п'ятницям 

та суботам. Природничі факультети пропонують студентам оптимальну освітню програму 

для рівномірного кредитного тягара упродовж всього навчання.  

Принципи відбору на навчання в Словаччині базуються на фундаментальних 

засадах функціонування 2-го (магістерського) ступеня вищої освіти, професійної 

придатності та морально-ціннісних показників кандидата на навчання. Питання відбору 

кандидатів на навчання у ЗВО Словаччини здійснюється демократично і прозоро, 

зрозуміло та просто. Навчання за денною формою, включаючи іноземних студентів, на 

100% фінансується за державний кошт. Студенти з високими показниками у навчанні 

отримують стипендію. Всі бажаючі забезпечуються комфортним гуртожитком. Обсяг 

набору встановлює педагогічна рада факультету. Умови прийому та програму 

магістерської програми декан факультету зобов'язаний опублікувати на сайті університету 

не пізніше 20 вересня, попереднього навчального року, в якому має розпочатися навчання. 

Зміст оголошення включає: умови прийому на навчання, заплановану кількість місць на 

навчання, терміни подачі заяв, програму, форму та терміни складання фахового 

випробування. Співбесіду проводить комісія у складі директора інституту, завідувача 

випускової кафедри та гаранта освітньо-професійної програми. Основний показник 

прийому – це мотивація та професійна спрямованість кандидата на навчання. Станом на 

2020 р. кількість студентів заочної форми навчання за магістерською програмою 

перевищує кількість студентів-денників у 5-6 разів. До навчання приймаються іноземці, які 

мають освітній ступінь бакалавра та виявили бажання навчатися за магістерською 

програмою. Таким студентам перед початком навчального року створюються умови для 

оволодіння початковим рівнем словацької мови. Вартість навчання для студентів заочної 

форми 850 евро. 

У закладах вищої освіти Словаччини та України застосовуються майже ідентичні 

заходи щодо організації внутрішньої системи забезпечення якості освітніх послуг та якості 

вищої освіти. Усі навчальні дисципліни закінчуються складанням екзамену в довільній 

формі, яку обирає викладач (усно або письмово). Якість освітнього процесу забезпечує 

випускова кафедра, що комплектується кваліфікованими фахівцями (доктор філософії) та 

відповідають критеріям спеціальної освіти й вимогам ЗВО. Щороку за графіком ЗВО 

проводиться перевірка успішності студентів і їх знань перед лекціями з профільних 

дисциплін та після їх проведення. Адміністрації ЗВО щорічно оцінюють якість навчання 

студентів і проводить опитування серед випускників очної та заочної форм навчання. Мета 

опитування полягає в тому, щоб дізнатися думку недавніх випускників про їх 

працевлаштування, про переваги їх навчання і з'ясувати можливість поліпшення освітнього 

процесу з точки зору практичних потреб. Системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти побудовані з урахуванням ефективного виконання вимог зацікавлених сторін з 

використанням інструкцій стандартизованих концепцій і інструментів самооцінки. 

Науково-педагогічні колективи підтримують постійне зміцнення рівня якості освітнього 

процесу за участю студентів і випускників. 

Умовою допуску до підсумкової атестації в ЗВО обох країн є успішне виконання 

всіх запропонованих навчальних зобов'язань освітньої програми, тобто звітність по всім 

навчальним дисциплінам що охоплюють 120 (90) кредитів відповідно. Перша складова – це 

кваліфікаційна (дипломна) робота. Випускова кафедра на університетському сайті 

пропонує здобувачам вищої освіти тематику наукових досліджень. Здобувач має право в 
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письмовій формі запропонувати та обґрунтувати кафедрі свою тему і керівника наукового 

дослідження. Кафедра має право також прийняти пропозиції щодо прикладної тематики, 

представленої різними освітніми та дослідницькими організаціями й установами, за умови, 

що ці пропозиції відповідають професійній та науковій спрямованості освітнього закладу. 

Технічні стандарти обов'язкові при написанні кваліфікаційних робіт. Перед захистом 

робота обов'язково має пройти контроль на доброчесність. Магістерська робота в Україні 

зазвичай містить не менше 50-70 аркушів основного тексту. У Словацьких ЗВО існують 

деякі особливості, на які варто звернути увагу науково педагогічним працівникам ЗВО 

України. Останніми роками обсяг основного тексту магістерської роботи зменшено до 40-

50 аркушів. Пояснюється це жорсткими умовами перевірки на плагіат, що здійснюється за 

допомогою єдиної в країні (міністерської) програми. Після закінчення кваліфікаційна 

робота оцінюється керівником та рецензентом. Діагностичні норми публікуються в 

університетській інформаційній  системі, які містять детальні критерії оцінки підсумкової 

роботи, а також шкалу оцінки. Керівник і рецензент також мають прокоментувати 

виставлений бал згідно до вимог оцінювання подібних видів робіт. Студент допускається 

до прилюдного захисту випускної роботи, тільки якщо вона рекомендована хоча б одним з 

оцінювачів. Захист кваліфікаційної роботи здійснюється перед державною екзаменаційною 

комісією. З дозволу декана факультету кваліфікаційна робота може бути написана і 

захищена на мові, відмінній від державної. Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 

підтверджує ступінь оволодіння здобувачем вищої освіти теоретичними і практичними 

основами проблеми, яку він обрав для дослідження в галузь екології. 

В ЗВО Словаччини передбачено складання державного комплексного екзамену, що 

передбачає перевірку знань із базових навчальних дисциплін. Державна атестація 

проводиться упродовж одного робочого дня перед державною екзаменаційною комісією, 

яка складається як мінімум з чотирьох осіб і призначається наказом декана факультету. 

Голова державної комісії може бути лише фахівець з екології як співробітник, так і не 

співробітник цього університету.  

В ЗВО Словаччини заохочується академічна мобільність здобувачів вищої освіти 

шляхом проходження деяких освітніх курсів в ЗВО Європейського Союзу та сусідніх 

країнах, також всебічно підтримується участь в конкурсах на заміщення вакантних посад 

професорів-іноземців, які не займають управлінських посад у закордонних ЗВО. 

По закінченню, в середньому, 2-х років безкоштовної магістратури у Словаччині 

випускник стає кваліфікованим спеціалістом на теренах ЄС, які користуються попитом на 

ринку праці. Дуже цінними є випускники багатьох технічних університетів у Словаччині. 

Кращим гуманітарним університетом вважається Університет Коменського в Братиславі. 

Висновки. Висвітлений матеріал переконливо свідчить, що підготовка екологів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти у Словаччині та Україні здійснюється 

відповідно до загальноєвропейських принципів вищої школи, і в той же час, має свої 

національні особливості. Порівняльний аналіз освітніх програм переконливо свідчить, що в 

обох країнах функціонують досконалі системи підготовки екологів  магістерського рівня. В 

університетах Словаччини та України системи внутрішньої оцінки якості знань та 

підсумкової атестації з дуже високими вимогами, що забезпечує послідовність і 

об’єктивність оцінювання знань і навичок здобувачів вищої освіти, гарантованість 

високого рівня сформованих професійних компетентностей у випускників. Поліпшення та 

поглиблення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти Словаччини та України, 

корегування та адаптація змісту освітніх програм можуть створити реальні умови 

отримання подвійних дипломів для випускників спеціальності «Екологія». Подальше 

вивчення досвіду підготовки спеціальних педагогів, зокрема, в Швейцарії, Німеччині, 

Нідерландах дасть можливість поглибити порівняльний аналіз освітніх систем. 
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VÍZIA, POSLANIE, STRATÉGIA, PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 

A VZŤAHY MEDZI NIMI 
 

Dipl. Ing. Vlkovičová Zuzana, MBA 

 

 

Vízia podniku. Všetky publikácie, týkajúce sa strategického riadenia, považujú za 

východiskový bod všetkých svojich procesov práve Víziu. Vízia je niečo, čo dáva životu 

firmy zmysel a od nej sa odvíjajú všetky nasledujúce stupne plánovania cieľov. 

Vízia je spôsob existencie, spôsob generovania myšlienkového obrazu 

vymaňujúceho sa z obkľúčenia súčasnej reality, vyznačujúcej sa narastajúcim chaosom 

a turbulenciou. Práve toto prostredie predstavuje veľký potenciál tvorivosti 

a vynaliezavosti. Vízia má za cieľ „prehodnotiť budúcnosť“. Vízia načrtáva budúce 

smerovanie a postavenie podniku
6
. 

Vízie sú často pripodobňované k snom, ktoré dokážu inšpirovať a motivovať často 

oveľa silnejšie a neodolateľnejšie ako racionálne a argumentami doložené presvedčenie. 

Ľudia radi snívajú a v snoch niečo objavujú a odhaľujú. Vízie im ponúkajú, motivujú, 

povzbudzujú, dávajú nádej a posilňujú odvahu dosiahnuť aj nemožné. Vízie nám 

poskytujú silu meniť prostredie, ale meniť aj samých seba. Vízie vedú k podpore 

strategického myslenia v zmysle: 

„Lepšie je predvídať a tvoriť, ako sa nechať tlačiť a prispôsobovať
7
. 

Vízia odpovedá na otázku: Kam sa chce naša spoločnosť dostať?  
8
 

Vízia je vyhlásenie, nie popis cesty, je to finálny cieľ, ktorý chce firma dosiahnuť 

z podstaty svojej existencie alebo čím sa chce spoločnosť stať. Keď Elon Musk začal so 

svojou SpaceX, jeho víziou bolo kolonizovať Mars. A od tejto vízie ovíjal všetky svoje 

ďalšie kroky.  

Tiež vízia spoločnosti Baťa o obutí pol republiky s topánkami za 29 korún alebo 

vízia spoločnosti Amazon, ktorá hovorí o tom, že chce byť najsústredenejšou 

spoločnosťou na zákazníkov na Zemi a vybudovať priestor, kde ľudia môžu nájsť 

a objaviť všetko, čo je možné kúpiť online. 

Vízia je obraz vytvorený na základe myšlienok prebiehajúcich dobu so silným 

motivačným nábojom, ktorý ťahá dopredu často i celé generácie manažérov.
9
 

 Vízia je obraz o budúcnosti, vytvorený na základe myšlienok 

predbiehajúcich obdobie, ktoré motivuje často i viaceré generácie podnikateľov 

a manažérov podniku.
10

 

 

Sila vízie spočíva v tom, že je pre všetkých členov organizácie spoločná. Je 

dôležité, aby vrcholoví manažéri vo víziu, ktorú formulovali a prijali, tiež verili. 

Všeobecne platí, že vízia by mala byť ľahko zapamätateľná. 

Poslanie podniku. Z vízie vychádza poslanie podniku, pretože vízia vytvára 

rámec na jeho formuláciu. Bez jasne vymedzeného poslania sú vízie skôr iba ako 

                                                           
6
 Kassay, S.: Riadenie - Podniková stratégia. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2013 

7
 Papula, J.-Papulová, Z.-Papula, J.: Strategický manažment – Aktuálny koncept pre rýchlo sa približujúcu 

budúcnosť. Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2019 
8
 https://astute.co/creating-a-vision-and-mission-statement/ 

9
 Papula, J.-Papulová, Z.-Papula, J.: Strategický manažment – Aktuálny koncept pre rýchlo sa približujúcu 

budúcnosť. Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s. 2019 
10

 Papula, J.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Praha, Wolters Kluwer, 2016 

https://astute.co/creating-a-vision-and-mission-statement/
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Obr.1 Vzťah vízie, poslania a strategického cieľa pri strategickom smerovaní 

t0                                                   t1                                                                                   

čas [t] 

Hodnotiace 

kritériá 

Východisko

vá pozícia 

VÍZIA 

Strategic

ký cieľ 

vysnívané vzdušné zámky, ktoré nečakane vznikli a po prebudení sa i rýchlo rozplynú. 

Podnik a podnikanie však nie sú snom, ale neúprosnou realitou.  

Účelom vyhlásenia podnikateľov o poslaní podniku je stanoviť jednotný postoj 

a spoločné prijímanie poslania manažérmi, pracovníkmi podniku, ako aj zákazníkmi. 

Z vyhlásenia poslania vyplýva spôsob určujúci správanie pracovníkov k zákazníkom 

i konkurentom. Na základe poslania si podnik stanovuje svoje stratégie a smery rozvoja.   

 Poslanie podniku celkovo môžeme definovať ako zámery, ako bude 

uspokojovať potreby zákazníkov produktami, službami a ich umiestnením na stanovenom 

trhu. Podľa McGinnisa by poslanie podniku malo
11

:  

1. Definovať, čím podnik je a čim chce byť, 

2. Určovať hranice tak, aby boli vylúčené vysoko rizikové špekulácie, ale 

zároveň aby nebol obmedzený tvorivý rast, 

3. Jasne rozlišovať daný podnik od ostatných podnikov 

4. Vyznačovať rámec na zhodnocovanie bežných, ale aj budúcich činností 

5. Formulovať poslanie tak, aby bolo jasné a zrozumiteľné všetkým 

podnikovým pracovníkom. 

Podľa J.Papulu
12 

je možné vymedziť poslanie s dôrazom na racionálnu 

a emocionálnu stránku. V prípade racionálneho vymedzenia sa jedná skôr o oblasť 

činnosti, v ktorej chce podnik podnikať. Je možné užšie vymedziť poslanie podniku, kde 

je zahrnutá jeho špecifikácia na určitý odbor, produkty a služby. V prípade širšieho 

vymedzenia sa podnik zameria na vytvorenie portfólia svojich podnikateľských aktivít, čo 

mu v budúcnosti umožní pružne reagovať na situáciu v jednotlivých oblastiach jeho 

podnikania.  

V prípade emocionálneho vymedzenia sa jedná predovšetkým o vymedzenie 

hodnôt a hodnotovej orientácie podniku. Práve emocionálnym vymedzením svojho 

poslania môže podnik oslovovať rôzne subjekty a prezentovať sa svojimi pridanými 

hodnotami v internom aj externom prostredí.  

Jasne vymedzené poslanie môže vhodne reprezentovať podnik a pomocou neho si 

podnik môže budovať svoje meno a dôveru okolia.   

 

Vzťah vízie a poslania je možné zobraziť, viď.obr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 McGinnis, V: The Mission Statement: A key step in Strategic Planning. Business, Vol.31, no.6 1981 
12

 Papula, J.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Praha, Wolters Kluwer, 2016 
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Podnikateľská stratégia. Alfred Chandler
13

 definuje stratégiu ako určenie 

základných dlhodobých cieľov podniku, spôsobov, ako ich dosiahnuť a alokáciu zdrojov 

nevyhnutných na ich uskutočnenie. James Quinn
14

 a William Glueck
15

 vnímajú stratégiu 

ako plán, ktorý slúži na integráciu hlavných cieľov do jedného celku a zabezpečuje ich 

dosiahnutie. Novší prístup reprezentuje Mintzberg
16

, ktorý poňal stratégiu ako niečo, čo 

nielen podnik zamýšľa alebo plánuje urobiť, ale aj to, čo skutočne robí. Stratégiu 

prezentuje modelom 5P, viď.obr.2. V modeli uvažuje so stratégiou ako s plánom (plan), 

manévrom (ploy), šablónou (pattern), postavením (position) a budúcnosťou (perspective). 

 
Obr.2: 5P model stratégie podľa H.Mintzberga

17
 

 

Podľa Štefana Kassaya
18

 má osobitné miesto v názoroch na stratégiu Porter, ktorý 

vyvinul štyri generické stratégie. Tieto sú podložené piatimi konkurenčnými silami  

a model spočíva vo vyjednávacej pozícii zákazníkov, vyjednávacej pozícii dodávateľov, 

produktových  substitútoch, rivalite v odvetví a vo vstupe nových trhových subjektov. 

Viď.obr.3. 

 
Obr.3: Porterov strategický model piatich síl

19
 

                                                           
13

 Chandler, A.: Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Enterprise. Cambridge, 
MIT Press 1962 
14

 Quinn, J.: Strategies for Change. Logical Incrementalism. Homewood, Irwin 1980 
15

 Glueck, W.: Business Policy and Stretegic Management. New York, McGraw-Hill 1980 
16

 Mintzberg, H.: Patterns in Strategy Formulation. Management Science 24/1978 
17

 Zdroj obrázku: https://www.slidesalad.com/product/mintzberg-5ps-strategy-google-slides-template/ 
18

 Kassay, S.: Riadenie - Podniková stratégia. Bratislava, VEDA, Vydavateľstvo SAV 2013 
19

 Zdroj obrázku: https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/porters-five-forces-revisited-
are-there-really-five-forces/  

https://www.slidesalad.com/product/mintzberg-5ps-strategy-google-slides-template/
https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/porters-five-forces-revisited-are-there-really-five-forces/
https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/porters-five-forces-revisited-are-there-really-five-forces/
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Jozef Papula
20

 veľmi vhodne uchopil všetky pojmy súvisiace s víziou a poslaním 

spoločnosti a pomocou nich sformuloval stratégiu nasledovne: 

„Podnikateľská stratégia je predovšetkým prejavom myslenia podnikateľov na 

budúcnosť. Stratégia je založená na schopnosti predvídať zmeny v prostredí, s predstihom 

identifikovať príležitosti a hrozby z externého prostredia a tým hľadať vhodné cesty na 

splnenie svojich zámerov a cieľov.“ 

Pri tvorbe podnikateľskej stratégie môžeme vychádzať zo skúmania vplyvov 

z externého prostredia a odhaľovania budúcich príležitostí a možných hrozieb ako aj 

skúmania vplyvov interného prostredia, v rámci ktorého odhaľujeme, aké schopnosti 

a potenciál je možné v podniku využiť. 

Podnikateľský plán (business plan). Mimoriadne veľkú pozornosť na 

zamýšľanie sa nad budúcnosťou si vyžaduje podnik, ktorý je z pohľadu jeho životného 

cyklu, úplne na začiatku. Ako prvé si musí ujasniť svoju podstatu a možnosti tvorby 

hodnoty, následne si vytvoriť víziu, ako obraz o budúcnosti, vymedziť poslanie podniku 

a následne si stanoviť strategické ciele a sformulovať podnikateľskú stratégiu.  

Podľa J.Papulu
21

 je možné podnikateľskú stratégiu začínajúceho podniku 

znázorniť pomocou podnikateľského modelu, viď.obr.4. Tento model zachytáva základné 

charakteristiky podniku ako podnikové procesy (kľúčové podnikové aktivity, dodávatelia, 

parteri, ktorí sa podieľajú na tvorbe produktov a služieb ako hodnoty pre zákazníkov), 

ekonomické procesy (zdroje, financovanie, tvorba kapitálu), manažment podniku, 

firemnú kultúru a dodržiavanie pravidiel v zmysle platnej legislatívy, etických 

a ekologických noriem a kritérií, čím podporujú princípy udržateľného rozvoja podniku. 

Obr.4 Podnikateľský model pri zakladaní podniku
22

 

                                                           
20

 Papula, J.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Praha, Wolters Kluwer, 2016 
21

 Papula, J.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Praha, Wolters Kluwer, 2016 
22

 Spracované podľa: Papula, J.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Praha, Wolters Kluwer, 2016 
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Podnikateľská stratégia je kľúčovým prvkom, ktorý slúži na usmernenie rozbehu 

podniku, čiže prvých reálnych krokov po založení podniku. Rozbeh podniku je založený 

na zvolenej taktike a venuje sa budovaniu základných operačných schopností.  

Východiskovým dokumentom a nástrojom manažmentu podniku pri rozbehu 

podniku je podnikateľský plán (business plan), ktorý: 

- Vychádza z podnikateľskej stratégie – rozpracúva ju podrobnejšie 

a rozvrhuje ju do podoby cieľov a úloh pre jednotlivé oblasti v rámci nasledujúceho 

obdobia, 

- Umožňuje reagovať v etape rozbehu podniku na špecifické podmienky 

súvisiace s touto fázou vývoja podniku, 

- Vytvára priestor na voľbu taktiky, ktorá umožňuje pružne reagovať na 

súčasnú situáciu v prostredí, 

- Je na rozdiel od stratégie pružnejší a umožňuje okamžite reagovať na 

zmeny v prostredí. 

Podnikateľský plán rieši najmä nasledovné otázky: 

1. „Čo?“  - táto otázka sa týka produktov a trhov 

2. „Kam?“  - otázka sa týka trhov, na ktoré smerujeme 

3. „Kto?“  - otázka sa týka partnerstiev  

4. „Kde?“  - otázka sa týka miesta, kde bude náš podnik pôsobiť 

5. „Kedy?“ - týka sa časového aspektu realizácie podnikových činností 

6. „Ako?“ - týka sa postupov 

7. „Koľko?“ - týka sa zdrojov a výsledkov 

Rámcová štruktúra podnikateľského plánu pozostáva z nasledovných častí: 

- Titulný list (identifikačné údaje) 

- I. Súhrnná časť (nadväznosť na podnikateľskú stratégiu, profil podniku, 

východiskový stav, ciele podniku, produkty, trhy, odberatelia, jeho schopnosti, finančné 

zabezpečenie, príležitosti a riziká) 

- II. Hlavná časť (podrobnejšie objasňuje postavenie podniku, ciele, trhy, 

konkurenciu, marketing a predaj, transformačný proces, organizáciu a manažment, 

finančný plán a hlavné riziká) 

- III. Prílohy 

-  
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ČERPACIA STANICA SO 584 
 
 

 

 

Ing. Marián Vyžinkár,  
Ph.D., EUR ING, DBA, ING-PAED IGIP, IWE 

Madison International Institute & Business School 

MIIBS/URH,  

Riaditeľ spoločnosti GHOST OF SAFETY, s. r. o.  

 

 

 

Predmetom tohto statického posudku je posúdenie nosných konštrukcií objektu 

SO 584 Čerpacia stanica v areáli elektrárne Bohunice na účinky extrémnych zaťažení. Ide 

o posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie zastrešenia a prvkov obvodového 

plášťa. Extrémnymi zaťaženiami sa tu rozumejú zaťaženie snehom, vodou, ako aj vetrom 

a tornádom stupňa F3. Nosné konštrukcie objektu boli posudzované podľa noriem 

platných v čase projektovania objektu a jeho realizácie ČSN 730035 a ČSN 731401 a tiež 

podľa súčasne platných normových predpisov STN EN 1991, STN EN1993. 

Súčasťou posudku je stanovenie limitnej výšky snehovej pokrývky a tiež vodného 

stĺpca na streche objektu, pri ktorých dochádza k vyčerpaniu únosnosti strešnej 

konštrukcie ako aj určenie rýchlosti vetra, pri ktorej prichádza k vyčerpaniu únosnosti 

konštrukcií nesúcich obvodový plášť objektu a konštrukciu zastrešenia.  

 

Popis objektu SO 584 

Budova čerpacej stanice je dvojloďový halový objekt s pôdorysnými rozmermi 

117,0 x 36,0m zastrešený plochou strechou. Výška objektu nad terénom je 19,1m. Okrem 

nadzemných častí sú súčasťou objektu rozsiahle suterénne priestory (dve podlažia) pod 

celým pôdorysom objektu.  

Základové konštrukcie 

Budova centrálnej čerpacej stanice je založená na železobetónovej základovej 

doske hrúbky 1,50m. Základová doska objektu je pri osi „7“ oddilatovaná, rozdeľuje 

objekt na dve časti vtoková časť a nádrže.   

Železobetónové nosné konštrukcie 

Zvislý nosný systém dvoch suterénov na kótach -8,5m a -4,15m je obojstranný 

stenový z monolitického vodostavebného železobetónu. Obvodové nosné steny sú hrúbky 

1,5m. Vnútorné nosné steny sú vytvorené v hrúbkach cca 0,4 až 0,6 m. V stenách 

suterénov sú realizované kruhové otvory pre potreby technológie.  

Stropné konštrukcie objektu čerpacej stanice na kótach -4,15 a ±0,0 m sú z 

monolitického vodostavebného železobetónu. Tieto sú navrhnuté v hrúbkach 0,55 až 

0,6m. V stropoch suterénov sú realizované otvory pre potreby technológie.  

Oceľové nosné konštrukcie  
Nad železobetónovými konštrukciami suterénu  objektu SO 584 je navrhnutá 

oceľová dvojloďová hala ktorá je kotvená v úrovni ±0,0 m. Nosnú oceľovú konštrukciu 

haly tvorí systém 14 priečnych väzieb vo vzájomnej vzdialenosti 9,0 m. Priečna väzba je 

zložená z krajných stĺpov (zvárané odstupňované plnostenné prierezu „I“), ktoré sú 

votknuté do podlahy a stredového stĺpa, ktorý je kĺbovo uložený. Kĺbovo uložené priečle 

tvoria priehradové väzníky. Jedná sa o jeden krát staticky neurčitý zložený rám. Súčasťou 

oceľovej konštrukcie haly sú aj oceľové nosníky žeriavových dráh.  
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Stĺpy spolu s väzníkmi sú hlavnými a najdôležitejšími prvkami nosnej oceľovej 

konštrukcie halového objektu čerpacej stanice. Kotvenie hlavných stĺpov je na úrovni 

±0,000 m. Stĺpy v radách „A“ a „C“ (votknuté) sú kotvené pomocou predom 

zabetónovaných skrutiek. Stĺpy v rade „B“ (kĺbovo uložené) sú kotvené pomocou 

zahnutých skrutiek na závlač.  

Strešné väzníky sú hlavnými nosnými prvkami konštrukcie zastrešenia. 

Priehradové väzníky na rozpon 18,0 m sú sedlového tvaru (sklon 5%). Sú ukladané na 

hornú úroveň hlavných stĺpov haly v rastri po 9,0m. Výška väzníka v mieste uloženia na 

stĺp je 1800 mm, vo vrchole 2250 mm. Horný pás väzníka je vyhotovený z dvojice 

valcovaných uholníkov 2xL100x100x10 mm. Spodný pás je tvorený uholníkom 

100x100x10 mm. Diagonály a zvislice sú vyhotovené podobne ako horný pás z dvojice 

uholníkov (diagonály 65x65x6 mm, 90x90x8 mm alebo 70x70x6 m, a zvislice 40x40x5 

mm).   

Plnostené strešné väznice sú ukladané po 3,0m. Kolmo na ne je ukladaný VSŽ 

plech a strešný plášť. Väznice sú doplnené šikmými vzperkami (u väzníc v krajných 

poliach po jednej vzperke, u väzníc v medziľahlých poliach sú po dve vzperky) z dvojice 

oceľových valcovaných uholníkov.  

V streche sú použité diagonálne stužidlá. A to jednak v rovine strešného plášťa, 

ako aj pozdĺžne zvislé stuženie väzníkov (vzperky).  

Žeriavové dráhy na kóte +13,1m  

Slúžia pre pojazd žeriavu  s nosnosťou 50t + 12,5t. a s nosnosťou 8t. Hlavné 

nosníky žeriavových dráh sú vyhotovené ako plnostenné zvárané I-nosníky. Sú doplnené 

vodorovným priehradovým zastužením.  

Oceľové stropy a medzistropy   

Nosnú časť oceľových stropov a medzistropov v poslednom poli (13-14) tvoria 

oceľové nosníky z valcovaných profilov tvaru „I“ a „L“. Na tieto sú ukladané buď plechy 

s výstuhami, alebo VSŽ plech, ktorý tvorí stratené debnenie pre železobetónové dosky.  

Zaťaženie snehom a vetrom 

Pri stanovení zaťaženia snehom na strechu halového objektu sme vychádzali z 

normových predpisov (ČSN 73 0035 a STN EN 1 99 1-1-3) Pričom boli zohľadnené 

danosti posudzovanej lokality. Do úvahy boli brané tiež údaje zo správy SHMÚ pre JE. 

Na základe týchto materiálov boli stanovené hodnoty zaťaženia snehom, ktoré boli 

vstupnými údajmi do podrobných statických výpočtov.   

Sneh podľa ČSN  

Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa noriem 

platných v čase  projektovania a realizácie stavby (ČSN 73 0035 Zatížení stavebných 

konštrukcií z roku 1986 a ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí z roku 1984) 

boli stanovené nasledujúce hodnoty zaťaženia snehom pre lokalitu Bohunice. Základná 

tiaž snehu je podľa mapy snehových oblastí pre lokalitu Jaslovské Bohunice (snehová 

oblasť II.) daná hodnotou: s0 = 0,7 kN/m
2
. Normová hodnota zaťaženia snehom: 

sn=0,651kN/m
2
. Výpočtová hodnota zaťaženia snehom sd= sn.f = 0,651.1,4= 0,9114 

kN/m
2
  

Sneh podľa EC  

Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa súčasne 

platných európskych noriem (STN EN 1991-3) boli uvažované tieto okrajové podmienky:  

Podľa mapy zón charakteristického zaťaženia snehom zaraďujeme dané miesto do 

1.zóny s nadmorskou výškou 170m.n.m. Čo sa týka mimoriadneho zaťaženia snehom, 

daná lokalita patrí do 1.regiónu. Na základe toho boli stanovené tieto hodnoty zaťaženie 

snehom :  

 charakteristická hodnota zaťaženia snehom na zemi: sk = 0,629 kN/m
2
,  
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 charakteristická hodnota zaťaženia snehom na streche objektu: sk =0,503 kN/m
2
,  

 navrhovaná hodnota zaťaženia snehom  sd = 0,755 kN/m
2
, 

 mimoriadna hodnota zaťaženia snehom  sAd = 1,057 kN/m
2
. 

Ako pri zaťažení snehom, podobne aj pri stanovení zaťaženia vetrom na objekt 

Čerpacej stanice sme vychádzali z normových predpisov (ČSN 73 0035 a STN EN 1991-

4). Pričom boli zohľadnené danosti posudzovanej lokality. Do úvah boli brané tiež údaje 

zo správy SHMÚ pre lokalitu JE. Na základe týchto materiálov boli stanovené hodnoty 

tlaku vetra, resp. rýchlosti vetra, tie boli vstupnými údajmi do podrobných statických 

výpočtov.   

Vietor podľa ČSN 73 0035  

Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa noriem 

platných v čase  projektovania a realizácie (ČSN 73 0035, zatížení stavebných konstrukcií 

z roku 1986 a ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí z roku 1984) boli 

stanovené tieto hodnoty zaťaženia vetrom pre lokalitu Bohunice. Hodnota základného 

tlaku vetra w0 pre vetrovú oblasť III. je 0,45 kN/m
2
. Zaťaženie vetrom bolo počítané pre 

výšku do 10,0m a pre výšku od 10,0 do 19,1m.   

 pre výšku do 10,0m bola stanovená hodnota tlaku vetra wn = 0,45 . Cw, 

 pre výšku 19,1m bola stanovená normová hodnota tlaku vetra wn = 0,532 . Cw. 

Vietor podľa EC  

Pre výpočet vnútorných síl a deformácií a následné posúdenie podľa súčasne 

platných európskych noriem (STN EN 1991-4) boli uvažované tieto okrajové podmienky:  

 základná rýchlosť vetra 24,1m/s,  

 referenčný základný tlak vetra: qb = 0,363kN/m
2
, 

 pri výpočte bolo uvažované s kategóriou terénu III., 

 špičkový tlak vetra: qp(z) = 0,78 kN/m
2
. 

Zaťaženie vodným stĺpcom 

Vodným stĺpcom nebola strecha objektu špeciálne zaťažovaná. Avšak z hodnoty 

zaťaženia snehom, pri ktorej dochádza k vyčerpaniu únosnosti prvkov strešnej 

konštrukcie bola výsledne stanovená maximálna hodnota vodného stĺpca, ktorú je 

schopná strešná konštrukcia spoľahlivo preniesť. Pričom boli zohľadnené geometrické 

danosti strechy (spád, atiky).  Tiaž vody bola uvažovaná hodnotou 10,0 kN/m
2
.  

Zaťaženie objektu vetrom rýchlosti tornáda kategórie F1 

Súčasťou tohto posudku je tiež posúdenie vplyvu vetra s rýchlosťou tornáda 

kategórie F1 na objekt. Napriek tomu, že výskyt tejto udalosti v lokalite objektu je veľmi 

málo pravdepodobný, bol objekt na tieto účinky posudzovaný.  

Pre tornádo kategórie F1 uvažujeme so základnou rýchlosťou vetra 51 m/s. S 

touto hodnotou bol na základe postupov používaných v STN EN1991-4 stanovený jednak 

referenčný tlak vetra a tiež špičkový tlak vetra. Následne boli stanovené hodnoty tlaku 

vetra na steny a strechu objektu. Toto všetko bolo počítané v súlade s výpočtovými 

postupmi spomínanej normy.   

Takto zaťažená konštrukcia bola i posudzovaná podľa príslušných európskych 

noriem.  

Na základe rýchlosti vetra 51m/s boli stanovené nasledujúce hodnoty tlakov vetra 

na konštrukciu:  

 základná rýchlosť vetra 51m/s, 

 referenčný základný tlak vetra: qb = 1,626kN/m
2
, 

 pri výpočte bolo uvažované s kategóriou terénu III, 

 špičkový tlak vetra: qp(z) = 3,494 kN/m2. 
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Posúdenie strešnej konštrukcie na účinky zaťaženia snehom   

Statický výpočet podľa ČSN 

V prvej fáze boli naštudované určité state pôvodného statického výpočtu z roku  

1979. Statický výpočet vypracovala spoločnosť Hutní montáže Ostrava, 

zodpovedným statikom bol Ing. Erben.   

Nezávisle bol robený overovací statický výpočet podľa zásad noriem ČSN. 

Výpočtový model bol riešený programom IDA- NEXIS, ktorý je založený na princípe 

metódy konečných prvkov (MKP). Tak boli zistené vnútorné sily a deformácie. 

Posúdenie jednotlivých prvkov oceľovej konštrukcie boli robené podpornými makrami 

vyhotovenými v programe MATHCad. Takto zistené výsledky boli konfrontované s 

pôvodným statickým výpočtom.  

Na základe preštudovania pôvodného statického výpočtu a tiež z výsledkov 

overovacieho statického výpočtu vyplýva nasledovné:  

Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia objektu je podľa kritérií noriem 

používaných v čase jej projektovania a realizácie (ČSN) navrhnutá staticky spoľahlivo a 

bezpečne, čo sa týka zaťaženia snehom. Vyhovuje podmienkam únosnosti (I. medzný 

stav), kritériám používateľnosti (II. Medzný stav). Konštrukcia je stabilná. Celkovo je 

posudzovaná nosná oceľová konštrukcia schopná prenášať zaťaženia snehom uvažované 

podľa noriem ČSN.  

Konštrukcia nie je výrazne predimenzovaná, má iba nepatrnú rezervu 

únosnosti. Jej využitie je 98,9%. Jednotlivé časti nosnej konštrukcie zastrešenia 

(väznice, vzperky, priehradové väzníky, stužidlá) sú navrhnuté relatívne optimálne a bez 

výrazných rozdielov v ich využiteľnosti.  

Statický výpočet podľa SNT EN  

Pre potreby statického výpočtu bolo urobených viacero výpočtových modelov 

oceľovej nosnej konštrukcie posudzovaného objektu. Tieto boli robené vo výpočtovom 

modeli AXIS, ktorého základom je metóda konečných prvkov. Zaťaženie bolo uvažované 

podľa jednotlivých častí noriem, ako je stručne uvedené v kapitole 3 a podrobnejšie v 

statickom výpočte.  

Výpočet vnútorných síl a deformácií konštrukcie bol robený výpočtovým 

programom AXIS VM. Taktiež posudzovanie jednotlivých prvkov nosnej oceľovej 

konštrukcie zastrešenia bolo riešené v rámci tohto software. Určité časti boli doplnené 

tzv. ručným výpočtom.   

Oceľové väznice zastrešenia objektu sú podľa kritérií noriem platných v 

súčasnosti (STN EN) navrhnutá staticky spoľahlivo a bezpečne, čo sa týka zaťaženia 

snehom. Vyhovujú podmienkam únosnosti (I. Medzný stav), kritériám používateľnosti 

(II. Medzný stav).  

Avšak oceľový priehradový väzník nevyhovuje podľa súčasne platných noriem 

STN EN, čo sa týka zaťaženia snehom. Nevyhovuje podmienkam únosnosti (I. medzný 

stav), a kritériám používateľnosti (II. medzný stav). Celkovo nie je posudzovaná nosná 

oceľová konštrukcia strechy schopná prenášať zaťaženia snehom uvažované podľa 

noriem STN EN.  

Konštrukcia je poddimenzovaná. Jej využitie je 134%. Z výsledkov vyplýva, že 

oceľové väznice sú schopné preniesť zaťaženie snehom. Čo sa týka priehradového 

väzníka, jeho jednotlivé časti (horný pás, spodný pás, diagonály a zvislice) sú čiastočne 

poddimenzované. 

Určenie limitného zaťaženia snehom 

Limitná hodnota zaťaženia snehom bola odvodená na základe dvoch výpočtových 

prístupov.  
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V prvom prípade bolo zaťaženie odvodené z návrhových hodnôt. To znamená, že 

v tomto prípade bolo uvažované pri posudzovaní únosnosti konštrukcie, jej využitia a 

tiež pri stanovení rezervy únosnosti oceľovej konštrukcie (pričom únosnosť konštrukcie 

je determinovaná maximálnou únosnosťou jej najslabšieho prvku) s výpočtovými 

hodnotami zaťažení. A to zaťažení stálych i premenných. Teda aj sneh bol do výpočtu 

odolnosti braný hodnotou prenásobenou súčiniteľom γQ (sD).  

V druhom prípade bola konštrukcia posudzovaná na tzv. mimoriadne zaťaženie 

snehom (sAd). V tomto prípade ostatné stále zaťaženia sú do výpočtu brané 

charakteristickou hodnotou.  

Na základe týchto prístupov boli stanovené dve hodnoty limitného zaťaženia 

snehom. Následne boli na základe týchto hodnôt stanovené zaťaženia snehom, pri 

ktorom bude vyčerpaná únosnosť konštrukcie (s*Ad) a tiež zaťaženie, pri ktorom bude 

potrebné odstraňovať vrstvy snehovej pokrývky, aby neprišlo k preťažení strechy (s*d).  

Na vysvetlenie uvádzam, že pri zaťažení s*Ad = 0,52 kN/m
2
 môže prísť skutočne 

k vyčerpaniu únosnosti najslabšieho prvku oceľovej konštrukcie zastrešenia a následne k 

jej kolapsu.  

Pri zaťažení s*d = 0,26 kN/m
2
 má konštrukcia ešte rezervy, znesie zaťaženie 

obsluhou, ktorá zabezpečí odpratávanie snehu zo strechy objektu. Avšak je to stav, keď 

je neprípustné pridávať na konštrukciu ďalšie premenné zaťaženia. Napríklad nie je 

vhodné manipulovať žeriavom s ťažkými bremenami a pod.   

Na základe vypočítaných zaťažení (pozri statický výpočet) bola stanovená 

hodnota pri ktorej dochádza k vyčerpaniu únosnosti konštrukcie a hodnota pri ktorej je 

potrebné odstraňovať vrstvy snehovej pokrývky zo strechy objektu.     

Z priloženej tabuľky sú zrejmé maximálne hodnoty zaťaženia snehom a tiež 

hrúbky snehovej vrstvy na streche haly. 

 

Tab.1. Hodnoty snehovej vrstvy pri vyčerpaní únosnosti konštrukcie.  

Typ snehu Objemová hmotnosť 
snehu [kg/m³] 

Maximálna hrúbka snehu 
[cm] 

Čerstvý 100 52,0 

Uležaný 200 26,0 

Starý 250-350 14,8 

Mokrý 400 13,0 

Ľadový sneh, zakalený 800 6,5 

Vodný ľad, číry 900 5,78 

 

Tab.2. Hodnoty snehovej vrstvy pri ktorej je potrebné odstraňovať vrstvy snehu. 

Typ snehu Objemová hmotnosť 
snehu [kg/m³] 

Maximálna hrúbka snehu 
[cm] 

Čerstvý 100 26,0 

Uležaný 200 13,0 

Starý 250-350 7,4 

Mokrý 400 6,5 

Ľadový sneh, zakalený 800 3,25 

Vodný ľad, číry 900 2,89 

 

Posúdenie konštrukcie na účinky zaťaženia vetrom a snehom 
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Nosná oceľová konštrukcia bola posudzovaná na účinky zaťaženia vetrom. A to v 

prípade, že strecha je bez snehovej pokrývky, ako aj v prípade, že súčasne pri zaťažení 

vetrom je strecha objektu zaťažená snehom. Tento princíp bol použitý pri oboch 

výpočtových prístupoch (ČSN aj EC).   

Statický výpočet podľa ČSN 

V prvej fáze boli naštudované určité state pôvodného statického výpočtu z roku  

1979. Statický výpočet vypracovala spoločnosť Hutní montáže Ostrava, 

zodpovedným statikom bol Ing. Erben.   

Nezávisle bol robený overovací statický výpočet podľa zásad noriem ČSN. 

Výpočtový model bol riešený programom IDA- NEXIS, ktorý je založený na princípe 

metódy konečných prvkov (MKP). Tak boli zistené vnútorné sily a deformácie. 

Posúdenie jednotlivých prvkov oceľovej konštrukcie boli robené podpornými makrami 

vyhotovenými v programe MATHCad. Takto zistené výsledky boli konfrontované s 

pôvodným statickým výpočtom.  

Na základe preštudovania pôvodného statického výpočtu a tiež z výsledkov 

overovacieho statického výpočtu vyplýva nasledovné:  

Nosná oceľová konštrukcia zastrešenia objektu je podľa kritérií noriem 

používaných v čase jej projektovania a realizácie (ČSN) navrhnutá staticky spoľahlivo a 

bezpečne, čo sa týka zaťaženia vetrom. Vyhovuje podmienkam únosnosti (I. medzný 

stav), kritériám používateľnosti (II. Medzný stav). Konštrukcia je stabilná. Celkovo je 

posudzovaná nosná oceľová konštrukcia schopná prenášať zaťaženia vetrom uvažované 

podľa noriem ČSN.  

Konštrukcia nie je výrazne predimenzovaná, má iba nepatrnú rezervu 

únosnosti. Jej využitie je 84,5%. Jednotlivé časti nosnej konštrukcie zastrešenia 

(väznice, vzperky, priehradové väzníky, stužidlá) sú navrhnuté relatívne optimálne a bez 

výrazných rozdielov v ich využiteľnosti.  

Statický výpočet podľa EC 

Pre potreby statického výpočtu bolo urobených viacero výpočtových modelov 

oceľovej nosnej konštrukcie posudzovaného objektu. Tieto boli robené vo výpočtovom 

modeli AXIS, ktorého základom je metóda konečných prvkov. Zaťaženie bolo 

uvažované podľa jednotlivých častí noriem, ako je stručne uvedené v kapitole 3 a 

podrobnejšie v statickom výpočte.  

Výpočet vnútorných síl a deformácií konštrukcie bol robený výpočtovým 

programom AXIS VM. Taktiež posudzovanie jednotlivých prvkov nosnej oceľovej 

konštrukcie zastrešenia bolo riešené v rámci tohto software. Určité časti boli doplnené 

tzv. ručným výpočtom.  

Pri zaťažení objektu čerpacej stanice vetrom s rýchlosťou 24,1 m/s a snehom 

prvky strešnej roviny (stuženie a väznice) vyhovujú na medzný stav únosnosti. Prvky 

priehradového väzníka sú však poddimenzované a využité na 134,0%.  

Prvky strešnej roviny (stuženie a väznice) sú podľa kritérií noriem platných v 

súčasnosti (STN-EN) poddimenzovaná, čo sa týka extrémneho zaťaženia vetrom a 

tornádom kategórie F1. Nevyhovujú podmienkam únosnosti (I. medzný stav) a kritériám 

používateľnosti (II. medzný stav).    

Najviac namáhané väznice sú využité na 187,5%. Prvky priehradového väzníka 

sú tiež poddimenzované na extrémny vietor a tornádo. Najviac namáhané sú krajné 

diagonály a dolný pás. Využitie diagonál je na 377,4%. Spodný pás krajných väzníkov je 

výrazne poddimenzovaný a stráca stabilitu na vzper. Jeho využitie je na 2274,4%. Okrem 

jeho zosilnenia bude potrebné zabezpečiť aj jeho stabilitu na vybočenie.  

Zvislé nosné konštrukcie tvoria oceľové stĺpy. Takisto boli posudzované na 

extrémne zaťaženie snehom a vetrom, ako aj vetrom s rýchlosťou tornáda kategórie F1.  
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Z výsledkov statického výpočtu vyplýva nasledovné:  

Pri zaťažení objektu čerpacej stanice vetrom s rýchlosťou 24,1 m/s a snehom 

nevyhovejú stĺpy v štítovej stene v osi „1“. Ich max. využitie je na 151,8%.   

Ďalším zvislým prvkom, ktorý nevyhovie na základnú kombináciu zaťaženia 

snehom a vetrom je stĺp v osi „B-13“. Prekročenie jeho únosnosti je veľmi nepatrné. 

Jeho využitie je 107,8%.   

Pri zaťažení objektu extrémnym vetrom a tornádom kategórie F1 počet 

nevyhovujúcich zvislých prvkov narastá. Najviac namáhaný stĺp v štítovej stene v osi 

„1“ má využitie 433,4% a stĺp v osi „B-13“ má využitie 134,3%.  

Z uvedeného vyplýva, že zvislé nosné konštrukcie objektu nie sú schopné 

spoľahlivo prenášať zaťaženie snehom i vetrom podľa kritérií. 

Zvislé nosné konštrukcie objektu, okrem stĺpov štítovej steny, majú podľa kritérií 

noriem platných v súčasnosti (STN EN) nepatrne prekročenú únosnosť, čo sa týka 

zaťaženia vetrom a snehom. Nevyhovujú tak podmienkam únosnosti (I. medzný stav) a 

kritériám používateľnosti (II. Medzný stav).   

Zvislé nosné konštrukcie objektu nie sú schopné preniesť zaťaženie 

extrémnym vetrom a tornádom kategórie F1 podľa noriem STN EN ako aj podľa 

kritérií. 

Zvislé nosné konštrukcie nemajú dostatočnú rezervu únosnosti. Ich využitie 

je 433,4%.  

Vodorovné stuženie pod úrovňou žeriavovej dráhy a zvislé stužidlá nevyhovujú 

na základnú kombináciu vetra s rýchlosťou 24,1 m/s a snehu. Využitie najviac 

namáhaného prvku je 174,1%.   

Prvky stuženia sú podľa kritérií noriem platných v súčasnosti (STN-EN) výrazne 

poddimenzovaná, čo sa týka extrémneho zaťaženia vetrom a tornádom kategórie 

F1. Nevyhovujú podmienkam únosnosti (I. medzný stav) a kritériám používateľnosti (II. 

medzný stav). Najviac namáhané stuženie je využité na 513,1%. Nevyhovujúce prvky 

stuženia sú graficky znázornené v prílohe č.7. Využitia prvkov sú popísané v 

nasledujúcej tabuľke č. 3.  

 

Tab.3. Využitie prvkov nosnej konštrukcie  

Prierez: 

 Využitie v %:  

Zák. komb. 

S+W: 

Extrém. S+W: Extrém. W+S: F1+sneh 

Väznice  95.9 91.9 159.7 187.5 

Strešné stužidlá  66.0 63.0 138.5 158.3 

Väzník - stĺpik  134.0 129.7 226.5 266.4 

Väzník - diagonála  123.2 116.2 313.7 377.4 

Väzník - horný pás  124.4 109.3 208.7 228.6 

Väzník - dolný pás  110.6 105.5 1897.9 2274.4 

Paždíky v osi A a C  68.5 29.1 153.1 170.0 

Paždíky v osi 1  101.0 39.9 239.8 267.0 

Hlavné stĺpy v osi A a C  43.8 22.7 112.1 125.2 

Hlavné stĺpy v osi B  107.8 44.1 122.9 134.3 

Medzistĺpy v osi A a C  40.2 17.3 102.6 114.9 
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Stĺpy v osi 1  151.8 53.6 389.1 433.4 

Vodorovné stužidlá  174.1 58.8 458.8 513.1 

Stužidlá v stenách  159.8 55.4 422.5 476.0 

 

 

Na základe statického výpočtu je potrebné zosilniť konštrukciu objektu. 

Nevyhovejú niektoré väznice, časti vodorovného stuženia v strešnej rovine, spodný pás 

priehradových väzníkov, krajné diagonály a zvislice priehradových väzníkov, časť 

horného pásu priehradového väzníka, časti vodorovného a zvislého stuženia objektu, 

takmer celá štítová stena v osi „1“, niektoré vodorovné paždíky a stĺpy. Nevyhovujúce 

prvky sú graficky znázornené v prílohe č. 7. Tieto prvky bude potrebné zosilniť.   

Zosilnenie doporučujeme riešiť privarením valcovaných oceľových profilov k 

týmto prvkom. A to buď v celej dĺžke alebo iba lokálne. V niektorých prípadoch bude 

tiež potrebné zabezpečiť aj ich stabilitu na vzper a klopenie. Detailné riešenie takýchto 

konštrukčných úprav bude potrebné riešiť v realizačnom projekte zosilnenia oceľovej 

konštrukcie.  

Stanovenie rezervy pri zaťažení vetrom    

Pri stanovení rezervy zaťaženia vetrom sme vychádzali z kritérií, ktoré sú 

stanovené jednak ČSN a európskymi normami. Európske normy sú, čo sa týka zaťaženia 

vetrom prísnejšie ako bývalé normy ČSN a STN.  

Ako kritérium vyčerpania únosnosti konštrukcie možno považovať vyčerpanie 

únosnosti jej najslabšieho prvku. Keďže ide o konštrukciu, ktorá obsahuje značnú časť 

prvkov, ktoré podľa kritérií stavebnej mechaniky pôsobia ako staticky určité, pri kolapse 

najslabšieho prvku nastáva jeho vylúčenie z nosnosti. Následne prichádza k 

prerozdeleniu zaťaženia na okolité prvky, a teda dá sa predpokladať, že príde k 

výraznému nárastu hodnôt vnútorných síl na týchto prvkoch. Toto spôsobí 

nezanedbateľné zvýšenie napätosti v najviac namáhaných prierezoch týchto prvkov a k 

vyčerpaniu aj ich odolnosti. Toto predpokladá následný kolaps určitej časti konštrukcie, 

prípadne konštrukcie ako celku.  

Z toho vyplýva, že s najväčšou pravdepodobnosťou je únosnosť konštrukcie ako 

celku limitovaná únosnosťou najslabšieho prvku nosnej konštrukcie.  

Na základe tohto kritéria bola stanovená rezerva únosnosti oceľovej konštrukcie a 

z toho vyplýva tiež určenie maximálnej hodnoty rýchlosti vetra, pri ktorej je predpoklad, 

že stavebný objekt začne postupne strácať svoju celistvosť.  

Zo statického výpočtu podľa ČSN vyplýva, že najslabší prvok oceľovej 

konštrukcie pri zaťažení vetrom je využitý na cca 84,5% (vodorovný paždík s prierezom 

IPE 160 na rozpätie 6,0m).  

Z toho vychádza rezerva únosnosti cca 15,5%. Ak zohľadníme skutočnosť, že 

takáto odolnosť prierezu bola stanovená pri zaťažení vlastnou tiažou a vetrom, že pri 

zaťaženiach stálych uvažujeme súčiniteľ zaťaženia f = 1,1 alebo 1,2 a pri zaťažení 

vetrom má tento súčiniteľ hodnotu 1,2, a tiež uvážime, že zaťaženie vetrom bolo 

počítané na základe rýchlosti vetra 24m/s, možno stanoviť s postačujúcou presnosťou 

rýchlosť vetra, pri ktorej môže nastať narušenie a následne lokálny alebo i celkový 

kolaps nosnej konštrukcie nadzemných častí objektu.  

Na základe výpočtu bola táto rýchlosť vetra stanovená hodnotou vkrit = 34,1m.s-1  

–  to zodpovedá približne rýchlosti 122,7 km/hod.  Teoretickú únosnosť nosná oceľová 

konštrukcia obvodového plášťa stráca pri nižšej hodnote: vkrit,teor = 28,4m.s-1  –  to 

zodpovedá približne rýchlosti 102,0 km/hod.  
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Podľa kritérií noriem STN EN už pri rýchlosti vetra, ktorú stanovuje norma, 

konštrukcia nevyhovuje na medzný stav únosnosti. Z toho vyplýva, že konštrukcia nemá 

žiadnu rezervu a je poddimenzovaná.   

Zo statického výpočtu vyplýva, že najslabší prvok nosnej konštrukcie pri 

zaťažení vetrom s rýchlosťou 24,1 m/s je využitý na cca 174,1% (vodorovné stužidlo), 

teda nad požadovanú mieru bezpečnosti. Z toho vychádza, že únosnosť prvku je 

prekročená o 74,1%.   

Možno stanoviť s postačujúcou presnosťou rýchlosť vetra, pri ktorej môže nastať 

narušenie a následne lokálny alebo i celkový kolaps nosnej konštrukcie nadzemných 

častí objektu. Na základe výpočtu bola táto rýchlosť vetra stanovená hodnotou: vkrit = 

18,2 m.s
-1

 –  to zodpovedá približne rýchlosti 65,52 km/hod.  

Posúdenie strešnej konštrukcie na účinky zaťaženia vodným stĺpcom 

Pri stanovení limitnej hodnoty vodného stĺpca, pri ktorej nastane vyčerpanie 

únosnosti nosnej konštrukcie zastrešenia sme vychádzali zo zaťažiteľnosti prvkov 

oceľovej konštrukcie strechy snehom. V tomto prípade boli zohľadnené špecifiká 

zaťaženia vodným stĺpcom s ohľadom na geometriu strechy (sklon, 5%) a umiestnenie 

strešných zvodov.  

Pri statickom výpočte sa ako najslabší prvok javila zvislica priehradového 

väzníka strechy. Vysoko bola využitá tiež krajná ťahaná diagonála priehradového 

väzníka.  

Na okraji strechy (v úžľabí) ide o výšku vodného stĺpca 172 mm.  

Porovnanie zaťaženia snehom a vetrom 

Zaťaženie snehom 

V správe SHMÚ pre lokalitu Bohunice sú pre zaťaženia snehom stanovená 

nasledovná hodnota pri výskyte raz za 10 000 rokov:  

 ročné maximum novej snehovej pokrývky(24 h nový sneh)  49,2cm,  

 ročné maximum celkovej snehovej pokrývky   108,4cm. 

Podľa kritérií STN EN  bolo uvažované s extrémnym zaťažením snehom 

s hodnotou sAd = 0,52 kN/m
2
. Na základe toho vychádzajú hodnoty snehovej 

pokrývky. 

Z porovnania vyplýva, že maximálna hrúbka čerstvého snehu, ktorú je schopná 

nosná konštrukcia zastrešenia objektu preniesť 52cm a je výrazne menšia, ako je ročné 

maximum stanovené SHMU pre lokalitu Bohunice pri výskyte raz za 10000 rokov 

(108,4cm).  

Zaťaženie vetrom 

V správe SHMÚ pre lokalitu Bohunice sú pre zaťaženia vetrom stanovená 

nasledovná hodnota pri výskyte raz za 10 000 rokov:  

Extrémna rýchlosť vetra pre 10-minutové rýchlosti vetra, merané vo výške 10m 

nad povrchom 32,4ms
-1

.   

Podľa kritérií ČSN a STN EN  bolo uvažované s extrémnou rýchlosťou vetra 

24,1m/s.  

Pre posudzovaný objekt bolo stanovené že je schopný spoľahlivo preniesť 

zaťaženie vetrom ktorého rýchlosť bude do 18,2 ms
-1

 (65,52 km/h). Táto rýchlosť je 

výrazne menšia ako extrémna rýchlosť vetra stanovenú SHMU vo výške 10m nad 

povrchom terénu (32,4 ms
-1

).  

Kombinácia zaťažovacích stavov : 

Sneh a vietor s rýchlosťou 24,1 m/s = nevyhovuje  

Extrémny sneh a vietor s rýchlosťou 24,1 m/s = nevyhovuje  

Sneh + extrémny vietor s rýchlosťou 48,2 m/s = nevyhovuje 

Sneh + tornádo kategórie F1 = nevyhovuje 
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Nevyhovujúce časti : 

Väznice 

Vodorovné strešné stužidlo 

Spodný pás strešného priehradového väzníka 

Časť horného pásu priehradového väzníka 

Krajné diagonály a niektoré zvislice strešného priehradového väzníka 

Takmer celá štítová stena v osi „1“ 

Paždíky v obvodových stenách v osi „A“, „C“ a „1“ 

Stĺpy a medzistĺpy v osi „A“ a „C“ 

Stĺp v osi B-13 

Stĺpy v štítovej stene v osi „1“ 

Vodorovné a zvislé stužidlá v stenách 

Požadované úpravy : 

Zosilnenie nevyhovujúcich prvkov strešného stužidla pridaním valcovaných 

profilov prípadne je potrebné zabezpečiť stabilitu nevyhovujúcich prvkov na vzper, 

prípadne klopenie. 

Limitné hodnoty extrémnych zaťažení :                        Max. stanovené SHMÚ 

Mimoriadne zaťaženie snehom sAd = 0,52 kN/m2 => 52,0 cm <

 108,4 cm 

Návrhové zaťaženie snehom   sd = 0,26 kN/m2 => 26,0 cm  < 108,4 cm 

Kritická rýchlosť vetra :  vkrit = 18,2 m/s    < 32,4 m/s 

Vodný stĺpec :    172 mm na okraji strechy 

Použitá Literatúra: 

Zaťaženie - zoznam použitej Literatúry 

 STN EN 1990: Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

 STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií, Časť 1-1: 

Všeobecné zaťaženia - Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

 STN EN 1991-1-3 / Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií, Časť 1 -3: 

Všeobecné zaťaženia - Zaťaženie snehom 

 STN EN 1991-1-4 / Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií, Časť 1 -4: 

Všeobecné zaťaženia - Zaťaženie vetrom 

 STN EN 1991-1-7 / Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií, Časť 1-7: 

Všeobecné zaťaženia - Mimoriadne zaťaženia 

Betónové konštrukcie - zoznam použitej literatúry 

 STN EN 1 992-1-1, 2006/07 - Navrhovanie betónových konštrukcií, +AC-

2008/06 + NA-2007/04 

 STN EN 1992-1-2, 2007/11 - Navrhovanie betónových konštrukcií na 

účinky požiaru, +AC+NA 

 STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 

Oceľové konštrukcie -zoznam použitej literatúry 

 STN EN 1993- 1 -1, 2006/11 - Navrhovanie oceľových konštrukcií, + NA-

2007/12 + AC-2009/08  

 STN EN 1993-1 -8, 2007/04 - Navrhovanie oceľových konštrukcií - 

navrhovanie uzlov, + NA-2008/10 

 Ocelové konstrukce, Príklady; Eliášová - Sokol; ČVUT v Praze, 2008 

 Ocelové konstrukce , Normy; Studnička; ČVUT v Praze, 2009 

 Oceľové a drevené konštrukcie I.; Tatarko; STU v Bratislave,  2008 
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Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це 

багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко 

розвинутою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який 

здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей.  

Університет є флагманом у підготовці фахівців для галузей легкої і хімічної 

промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання і 

дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки і побутового сервісу, 

юриспруденції та ін. Це один із найстаріших у країні закладів вищої освіти 

технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, що 

здійснюють науково-інноваційну діяльність і визнані в Україні та за кордоном. 

Мета університету – навчати й виховувати молодь, реалізовувати необхідні 

суспільству якісні освітні послуги незалежно від місця проживання /перебування 

споживачів; розвивати особистісний потенціал учасників освітнього процесу, їх 

творчі здібності, активну соціальну позицію. 

Ціль – становлення КНУТД як першокласного та впливового на 

міжнародному рівні університету прикладних досліджень із високоякісною 

освітньою і науковою репутацією. 

Завдання університету – забезпечення якісної освітньої діяльності 

здобувачів вищої освіти; розвиток наукових досліджень і трансфер технологій та 

інновацій у реальний сектор економіки; інтеграція у світовий ринок науки і освіти. 

Університет має високе професійне та освітнє визнання, підтверджуючи 

свою конкурентоспроможність позиціями в національних та міжнародних 

рейтингах. 
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Найвищим досягненням 2020 р. є введення КНУТД до одного з найбільш 

впливових міжнародних рейтингів університетів QS World University Rankings: 

EECA – регіонального рейтингу університетів Східної Європи й Центральної Азії. 

Рейтинг QS оцінює освітню і наукову діяльність університетів на основі результатів 

опитувань понад 140 тисяч експертів, академіків, роботодавців, а також показників 

наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З-понад 3,3 тисячі університетів 

регіону до рейтингу 2022 року введено 400 найкращих ЗВО. 

 
 

Американський журнал «CEOWORLD Magazine», який є провідним у світі 

бізнесу і технологій, оприлюднив результати щорічного Рейтингу Кращих 

дизайнерських шкіл світу у 2022 році. Заклади освіти були ранжовані за такими 

чинниками: знання і практичний досвід, вплив і значення. Під час збору інформації 

https://ceoworld.biz/2022/03/26/best-fashion-schools-in-the-world-for-2022/
https://ceoworld.biz/2022/03/26/best-fashion-schools-in-the-world-for-2022/
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було проведено опитування понад 40 000 студентів, 50 000 фахівців галузі, а також 

30 000 рекрутерів та аналітиків журналу «CEOWORLD». 

Київський національний університет технологій та дизайну в Рейтингу-2022 

зайняв 58 місце з-поміж кращих світових шкіл моди та дизайну. Для 

університетської спільноти – це честь бути єдиним представником від України та 

Східної Європи на освітянському ринку. КНУТД з кожним роком підвищує свою 

значущість та позиції як на національному, так і на світовому рівні. 

У 2016 році КНУТД займав 88 місце, а вже через п’ять років наша позиція 

піднялася на 30 сходинок. Це досягнення є результатом підвищення якості освіти в 

університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення 

наукового потенціалу вчених, дизайнерів, високих досягнень студентів, 

випускників та діяльності ректорату і Вченої ради. 

 
Також утретє цей журнал вніс КНУТД до світового рейтингу ТОП-100 

найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі медицини та фармації. У рейтингу 2021 

року наш університет посів 65 місце, покращивши на чотири позиції попереднє 

досягнення. 

 
 

https://ceoworld.biz/2021/03/21/best-medical-schools-in-the-world-for-2021/
https://ceoworld.biz/2021/03/21/best-medical-schools-in-the-world-for-2021/
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7 грудня 2020 року, за результатами експертного оцінювання, Київський 

національний університет технологій та дизайну вперше внесено до світового 

рейтингу «Green Metric World University Rankings».  Це дало можливість 

університету одержати право членства в глобальній мережі закладів вищої освіти, 

що впроваджують парадигму сталого розвитку, ключовим змістом якої є взаємодія 

й інтеграція економічних, соціальних та екологічних вимірів. 

За рейтингом «WEBOMETRICS» від Cybermetrics Lab 

(Іспанія)  оприлюдненим у січні 2021 р. університет  посідав 29 місце з-поміж 

закладів вищої освіти України, а вже у липні піднявся на 19 місце. Ця компанія 

також складає Transparent Ranking – рейтиг університетів за кількістю посилань 

найкращих профілів науковців за базою Google Scholar. У липні 2021 р. КНУТД 

посів 26 місце з-поміж ЗВО України. 

 

 
 

У грудні 2021 року Університет вперше введено до впливового 

міжнародного рейтингу закладів вищої освіти SCImago Institutions Ranking. В 

основу рейтингу покладено три групи показників. Показник наукової-освітньої 

діяльності враховує обсяг, вплив та якість дослідницького результату установи. 

Показник інновацій розраховується на основі кількості патентних заявок установи 

та цитувань, які отримують його дослідницькі результати від патентів. Соціальний 

показник базується на кількості сторінок вебсайту закладу та кількості зворотних 

посилань із соціальних мереж. Варто зазначити, що за показником інновацій 

університет увійшов до першого квартилю Q1 (24% кращих ЗВО світу). 

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який 

пройшов незалежні зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним 

центром «СТАНДАРТ» та міжнародним сертифікаційним центром 

«QMSCERT» (Італія), за результатами яких отримав сертифікати відповідності 

системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту 

ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований 

колектив наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; 

процеси, які пов’язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому 

професійному рівні; розроблено нормативно-правовий інструментарій системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; положення й інструкції 

задокументовано й доведено до відома персоналу, який їх обов’язково виконує; 

використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості. 

За даними наукометричної бази «SCOPUS» 2021 року за кількістю цитувань 

світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом 

Гірша КНУТД займає 40-ве місце з-поміж ЗВО України з показником h=23. 

Київський національний університет технологій та дизайну також займає 

високі позиції за результатами консолідованого рейтингу українських університетів 

«Osvita.ua» та входить до десяти кращих університетів України за рейтингом 

«ТОП-200 Україна» у групі технічних університетів. 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.webometrics.info/en/transparent
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Важливим визнанням міжнародної співпраці Київського національного 

університету технологій та дизайну є членство в освітніх і професійних 

європейських та світових організаціях, з-поміж них: 

 Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (із 2018 р.) 

– 891 заклад вищої освіти з 90 країн світу; 

 Міжнародна асоціація університетів IAU (International Association of 

Universities) (із 2021 р.), яка об’єднує 640 університетів із 120 країн; 

 Європейська Асоціація Університетів (EUA) (із 2005 р.) – 861 член із 

46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні й наукових 

дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що 

здійснюють діяльність у галузі вищої освіти та науки; 

 Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (із 2005 р.) – 

32 члени з 24 країн – це університети із закріпленою міжнародною репутацією 

щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень у галузі текстилю; 

 Міжнародна асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну 

та медіа (CUMULUS) (із 2021 р.) – 360 членів із 63 країни; 

 Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International 

Pharmaceutical Federation) (із 2021 р.), яка об’єднує 146 національних організацій; 

 Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT) 

(із 2009 р.) – 286 індивідуальних членів та організацій із 22 країн – це заклади 

освіти та промислові організації, які працюють у  галузі трикотажного 

виробництва; 

 Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe 

Network» (із 2011 р.) – 600 організацій, які входять до 250 консорціумів із 40 країн, 

зокрема 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України); 

 Німецько-українське товариство економіки та науки. Мета товариства 

– налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між 

підприємствами й організаціями двох країн. Здійснюється це завдяки співпраці з 

бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, 

проведення нарад в обох країнах. Особливу увагу приділенао налагодженню 

контактів між підприємцями малого й середнього бізнесу, а також заохоченню 

здобувачів вищої освіти, науковців та політиків.  

 Всесвітня мережа сприяння дослідженням та освіті в галузі наукового 

розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The 

Complex Systems Digital Campus: CS-DC) – це міжнародна мережа науково-

дослідних та/або освітніх закладів, мета якої – розв’язання наукових проблем 

дослідження складних систем через обмін усіма необхідними дослідницькими та 

освітніми ресурсами. 

 
 

Адреса:  

вул. Немировича-Данченка,  

Київ, Україна, 201011 

Телефони для довідок: +38044-280-55-45 — приймальна комісія;  

    +38044-280-05-12 — приймальня ректора 

Факс: +38044-280-05-12, +38044-280-74-72 

E-mail: knutd@knutd.edu.ua 

Web-site: knutd.edu.ua 

http://www.magna-charta.org/index.html
https://www.iau-aiu.net/
https://www.iau-aiu.net/
https://www.cumulusassociation.org/
https://www.fip.org/world-list-of-pharmacy-schools?item=3067.
https://www.fip.org/world-list-of-pharmacy-schools?item=3067.
https://knittingfed.com/en/ueberuns/
https://www.cs-dc.org/index.html
https://www.cs-dc.org/index.html
mailto:knutd@knutd.edu.ua
https://knutd.edu.ua/
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Ми знаємо Вас як високоосвічену 

людину, яскраву особистість, педагога і 

науковця, активного громадсько-

політичного діяча, талановитого 

керівника, який взяв на себе громадянську 

відповідальність готувати фахівців нового 

типу, що будуватимуть сучасну модерну, 

потужну Україну, якою можна пишатися, 

країну, яка посідатиме гідне місце у світі 

зразка ХХІ сторіччя. 

Ви – знаний фахівець і новатор у 

галузі підприємництва, макро- та 

мікроекономіки, державного регулювання 

економікою, інноваційного управління, 

автор понад 200 наукових праць, у тому 

числі наукових монографій, підручників та 

навчальних посібників для вищих 

навчальних закладів України та практиків 

бізнесу. 

Під Вашим проводом Київський 

національний університет технологій та 

дизайну укріпив свої позиції 

високорейтингового закладу вищої освіти, справжнього освітнього та наукового 

центру країни, стратегічним завданням якого є підготовка конкурентоздатних, 

інноваційних та адаптивних професіоналів, які представлятимуть національну 

кадрову еліту, для вирішення соціально-економічних завдань, що стоять перед 

Україною та міжнародною спільнотою. 

Неможливо перебільшити вагомість Вашого особистого внеску у справу 

розвитку національної освіти і науки, пропагування філософії освітнього 

партнерства, розробку новітніх інноваційних підходів до надання освітніх послуг, 

імплементацію студентоцентрованого компетентнісного навчання як нової 

парадигми сучасної вищої освіти. 

Даючи найвищу оцінку Вашій професійній та науковій діяльності, Вас 

неодноразово нагороджено високими державними нагородами та відзнаками, 

присвоєно почесні звання. 

Як керівник навчального закладу нового типу, педагог найвищої кваліфікації, 

Ви докладаєте багато зусиль для впровадження демократичних механізмів 

просування України на шляху ринкових відносин, розповсюдження економічних та 

юридичних знань серед молоді, всіляко сприяєте поглибленню інтеграції України у 

світовий інформаційно-технологічий, навчальний, науковий та культурологічний 

простір. 

Зважаючи на Ваші професіоналізм, працездатність та цілеспрямованість, 

вміння знайти рішення у найскладніших ситуаціях, впевнені, що для Вас стануть 

реальністю найзавітніші бажання та найамбітніші проекти. 
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Нехай справа, якій Ви віддаєте свої душевні і фізичні сили, досвід, знання, 

приносить радість і натхнення. Нехай поруч будуть близькі Вам люди. Міцного 

здоров'я Вам, енергії, бадьорості духу, терпіння, душевної гармонії та оптимізму у 

Вашій нелегкій роботі з керування великим освітнім закладом та виховання нової 

генерації молоді, збереження та примноження традицій європейського гуманізму 

та демократії для формування і відтворення інтелектуального капіталу нації для 

забезпечення сталого економічного розвитку та процвітання України. 

Нехай Всі Ваші задуми здійсняться, бо у Вас є відданий колектив 

однодумців! 

  
З глибокою повагою, 

Йозеф Затько, 

Засновник науковго журналу "European Science", 

Dr.h.c., mult., JUDr., Ph.D., LL.M, MBA, Honor., Prof., mult., 

Президент європейського інституту безперервної освіти,  

Словацька Республіка. 
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ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
 

Директор Інституту – Валентина Олександрівна Радкевич, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України. 

Інститут професійної освіти 

НАПН України є правонаступником 

Інституту професійно-технічної освіти 

Академії педагогічних наук України, 

створеного постановою Президії АПН 

України № 1-7/5-135 від 20 квітня 2006 

р. відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 

27 березня 2006 р. № 160-р. 

Перейменування Інституту відбулося 31 

січня 2022 р. на підставі рішення 

Президії НАПН України. 

У січні 2015 р. відбулася 

реорганізація Інституту, в результаті 

якої було створено п’ять  нових 

лабораторій: зарубіжних систем 

професійної освіти і навчання (завідувач 

– Світлана Кравець, канд. пед. наук, с. 

досл.); технологій професійного 

навчання (завідувач – Тетяна Герлянд, докт. пед. наук, с. наук. с.); дистанційного 

професійного навчання (завідувач – Вікторія Кручек, докт. пед. наук, доц.); 

професійної кар’єри (в.о. завідувача – Інна Гриценок, докт. екон. наук, доц.); 

електронних навчальних ресурсів (завідувач – Микола Пригодій, докт. пед. наук, 

проф.). У 2017 р. було відкрито ще одну лабораторію – науково-методичного 

супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (завідувач – Оксана Лапа, 

канд. пед. наук), а у 2019 р. – науково-організаційний відділ (завідувач 

Андрій Кононенко, канд. пед. наук). Окрім того, в Інституті функціонує три 

наукових центри (енергоефективності, здорового способу життя та профілактики 

ВІЛ/СНІДу, сучасних професій і технологій навчання). 

Станом на 1 січня 2022 р. в Інституті працює 44 наукових співробітники, 

двоє з яких – дійсні члени (академіки) НАПН України (Андрій Гуржій, 

Валентина  Радкевич), троє – Заслужені працівники освіти України 

(Андрій Гуржій, Валентина Радкевич, Марія Теловата), 15 – докторів наук, 21 – 

кандидат наук.  

Нині Інститут - єдина в Україні наукова установа в галузі професійної та 

фахової передвищої освіти. Місія Інституту: від наукових досліджень – до кращих 

освітніх практик. Інститут як наукова установа нового типу, що здійснює 

фундаментальні й прикладні наукові дослідження, сприяє науково-технічному, 

технологічному та культурно-моральному розвитку суспільства шляхом поєднання 

освіти, науки й інновацій, інтеграції до світового освітньо-наукового простору, 
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здійснює підготовку фахівців, здатних комплексно вирішувати проблеми у 

професійно-педагогічній, інноваційній діяльності закладів професійної та фахової 

передвищої освіти. Візія Інституту як провідної наукової установи у сфері 

професійної освіти полягає в гармонійному поєднанні наукової діяльності, 

освітнього процесу і науково-методичного супроводу підготовки фахівців 

інноваційного типу – особистостей, громадян, професіоналів. Базові цінності 

Інституту: людиноцентризм, розвиток особистості, гуманізм, демократизм, 

академічна свобода, академічна доброчесність, академічна культура, самоврядність, 

лідерство, партнерство, відкритість, інноваційність, прогностичність. 

Упродовж 2006-2021 рр. було проведено 31 наукове дослідження. Наукові 

пошуки учених Інституту спрямовувалися на дослідження таких проблем: 

проєктування змісту і створення стандартів професійно-технічної освіти на основі 

компетентнісного підходу; розроблення технологій маркетингового управління; 

розвитку енергоефективної, здоров’язбережувальної, кар’єрної, підприємницької, 

самоосвітньої компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників і 

педагогічних працівників; вивчення систем професійної освіти і навчання у країнах 

Європейського Союзу; запровадження дистанційної і дуальної форм здобуття 

професійної освіти; розвитку проєктного менеджменту; створення електронних 

підручників і SMART-комплексів навчальних дисциплін. 

Нині в Інституті здійснюється сім наукових досліджень: «Методичні засади 

оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» 

(2020-2022), «Методичні засади застосування цифрових технологій у підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників» (2021-2023), «Теоретичні й методичні 

основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (2022-2024), «Методичні засади застосування 

цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (2022-

2024), «Методичні основи розроблення та застосування еко-орієнтованих 

педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих 

робітників будівельної, аграрної галузей та сфери ресторанного господарства» 

(2022-2024), «Методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників машинобудівної, аграрної галузей та сфери послуг в умовах змішаного 

навчання» (2022-2024), «Методологія і технології моніторингових досліджень в 

професійній освіті» (2022). 

Науковцями Інституту розроблено, апробовано й упроваджено в закладах 

професійної освіти 30 концепцій і моделей, 50 методик і технологій, десятки 

інших наукових розробок; підготовлено 1943 види наукової продукції, 145 – 

виробничо-практичної, 84 – навчальної, 73 – довідкової. До е-бібліотеки НАПН 

України завантажено понад 2000 ресурсів і зафіксовано більше 307428 їх 

скачувань. У Google Scholar індекс Хірша Інституту зріс до 48, а «10-індекс» – до 

290. Основні наукові здобутки Інституту: концепції (контент-бібліотеки 

електронних підручників для системи професійної освіти України; розвитку 

професійного навчання незайнятого населення на виробництві; професійної 

орієнтації молоді на робітничі професії; модульного професійного навчання 

кваліфікованих робітників на виробництві; формування в учнів ціннісного  
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ставлення до здоров’я; уявлень про 

професійний успіх; розвитку 

інформаційно-аналітичної 

компетентності педагогічних 

працівників; проєктування 

інформаційно-освітнього 

середовища закладів професійної 

освіти та SMART-комплексів 

навчальних дисциплін; проєктного і 

дистанційного професійного 

навчання; управління розвитком 

професійної освіти в умовах 

ринкової економіки; діяльності 

центрів професійної кар’єри; 

стандартизації професійної 

підготовки фахових молодших 

бакалаврів; оцінювання якості 

підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти); моделі 

(маркетингового управління закладом професійної освіти; розвитку інформаційно-

аналітичної компетентності керівників закладів професійної освіти; мережевої 

взаємодії закладів професійної освіти із соціальними партнерами; онлайн-

консультування учнів з розвитку професійної кар’єри); методики і технології 

(підготовки викладачів до впровадження особистісно-розвивальних педагогічних 

технологій; застосування дистанційного навчання; стандартизації професійної 

підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів; створення системи 

консультування з професійної кар’єри; формування змісту освіти на 

компетентнісній основі; розроблення проєктних технологій; розвитку професійної, 

енергозбережувальної, екологічної, інформаційно-аналітичної, 

самоосвітньої, проєктної, цифрової, кар’єрної і підприємницької компетентностей 

педагогічних працівників та майбутніх кваліфікованих робітників; розроблення 

електронних підручників, професійних і освітніх стандартів; проєктування 

дистанційних курсів; вимірювання освітніх результатів; організації дистанційної і 

дуальної форм навчання; управління конкурентоспроможністю закладу освіти; 

розвитку культури безпеки професійної діяльності персоналу підприємств); 

професійні стандарти («Методист закладу професійної освіти», «Педагог 

професійного навчання», «Майстер виробничого навчання»); контент-бібліотека, 

що охоплює 35 електронних підручників для підготовки майбутніх фахівців різних 

галузей; репозиторій, що містить понад 300 електронних навчальних ресурсів для 

підготовки кваліфікованих робітників. 

Учені Інституту співпрацюють із Комітетом Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки України, органами 

місцевого самоврядування, загальнонаціональними професійними об’єднаннями і 

спілкам (зокрема із Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної 

освіти), вирішуючи завдання: модернізації професійної та фахової передвищої 

освіти; експертизи освітнього законодавства і педагогічних інновацій; розроблення 

проєктів державних стратегій, цільових програм і концепцій; здійснення 
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інформаційно-аналітичної діяльності; виконання програм спільної діяльності 

НАПН України з МОН України та НАН України тощо. 

В Інституті сформовано п’ять наукових шкіл, а саме: з науково-

методичного забезпечення управління розвитком професійної освіти і навчання 

(керівник – докт. пед. наук, проф., акад. Валентина Радкевич); упровадження 

інформаційних технологій в освітній процес (докт. техн. наук, проф., акад. 

Андрій Гуржій); особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців у 

системі професійної освіти (докт. пед. наук, проф. Валерій Орлов); вивчення 

теоретичних і методичних основ забезпечення якості професійної освіти (докт. пед. 

наук, проф. Петро Лузан); актуальних проблем професійної підготовки педагогів 

(докт. пед. наук, проф., Микола Пригодій).  

Здобутки наукових 

шкіл сприяють реалізації 

стратегії розвитку Інституту, 

зокрема – підготовці кадрів 

вищої кваліфікації для 

систем професійної та 

фахової передвищої освіти. З 

2007 р. в Інституті 

функціонують аспірантура 

й докторантура; з 2011 р. – 

спеціалізована вчена рада 

Д 26.458.01 (із правом 

прийняття до розгляду та 

захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти). З 2016 р. Інститут отримав ліцензію МОН України 

на підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у 

галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями). Цього ж року для забезпечення виконання освітніх цілей 

Інституту було створено кафедру теорії і методики професійної освіти. З 2018 р. 

здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в 

галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.  

У разових спеціалізованих учених радах з 2020 р. проводиться атестація 

здобувачів ступеня доктора філософії. Підготовлено 48 магістрів, 52 кандидати 

наук, 13 докторів філософії, 20 докторів наук. З 2018 р. в Інституті здійснюється 

освітня діяльність у сфері післядипломної освіти за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки. За цей час видано 580 сертифікатів про підвищення кваліфікації 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи професійної 

освіти. 

У 2018 р. для забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу 

всіх напрямів діяльності Інституту було створено науково-організаційний відділ 

(завідувач канд. пед. наук Андрій Кононенко). Основними функціями відділу є 

відкриття, адміністрування, безпека та розвиток сайту Інституту; інформаційно-

аналітичний супровід виконання наукових досліджень, оприлюднення їх 
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результатів та моніторинг якості їх використання; розроблення й адміністрування 

сайтів періодичних фахових видань; організація систематичної взаємодії з 

організаціями, що надають цифрові ідентифікатори об'єкта (наприклад, Crossref 

DOI display); налагодження постійної комунікації з вітчизняними та зарубіжними 

наукометричними базами, е-каталогами, бібліотечними е-архівами з метою повного 

представлення результатів наукової діяльності Інституту у вітчизняному та 

світовому наукометричному просторі; здійснення систематичного моніторингу 

наукових рейтингів Інституту та його наукових співробітників; сприяння розвитку 

інформаційної компетентності молодих дослідників; технічна підтримка вебінарів, 

інтернет-конференцій; забезпечення функціонування дистанційних платформ тощо. 

Відділ забезпечує представлення результатів діяльності Інституту в 

інформаційному науково-освітньому просторі: наукові й науково-педагогічні 

працівники мають бібліометричні профілі в Google Scholar та системі 

«Бібліометрика української науки», робочі місця підключені до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та WOS, відкрито доступ до повнотекстових ресурсів 

порталу Springer Link.  

З 2009 р. в Інституті функціонує наукова бібліотека (завідувачка 

Вікторія Маркова) як важливий науковий і навчальний підрозділ Інституту, що 

сприяє фаховому зростанню наукових працівників і здобувачів освіти. Бібліотека 

стала також сучасним науково-інформаційним центром. На офіційному сайті 

Інституту створено розділ «Бібліотека», де системно представлено всі кінцеві 

результати наукових досліджень (https://ivet.edu.ua/index.php/repozytarii/produktsiia-

ndr); бази магістерських, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів 

із проблем теорії й методики професійної освіти; базові джерела з навчальних 

дисциплін для опанування освітньо-професійною та освітньо-науковою 

програмами; електронні ресурси для закладів професійної освіти; матеріали 

конференцій, довідкова література, наукові публікації вчених Інституту, 

представлені в базаx Scopus та Web of Science, що є джерелом потенційних 

рецензентів та опонентів для здійснення атестації докторів філософії за 

спеціальністю 015 Професійна освіта. 

На засіданнях вченої ради Інституту (голова – докт. пед. наук, акад. 

Валентина Радкевич, учений секретар – докт. пед. наук, доц. Людмила Базиль) 

щорічно розглядається понад 200 питань щодо: визначення стратегічних напрямів 

розвитку Інституту; обговорення проєктів прогнозних та програмних документів 

(доктрин, концепцій, стратегій тощо), інших матеріалів стратегічного планування 

розвитку вітчизняної педагогічної науки, професійної та фахової передвищої 

освіти, проєктів законів, державних рішень і програм; проведення незалежної 

наукової і науково-технічної експертизи тематики та результатів наукових 

досліджень, рукописів підручників, навчальних посібників, іншої навчальної 

літератури для отримання грифів Міністерства освіти і науки України; здійснення 

інноваційної освітньої діяльності та впровадження її результатів; забезпечення 

управлінсько-стратегічного рівня розподілу відповідальності всіх структурних 

підрозділів і посадових осіб Інституту для успішної реалізації цілей освітніх 

програм, ухвалення стратегії й політики внутрішнього забезпечення якості освіти.  

У 2019 р. для підтримки талановитої наукової молоді в Інституті створено 

раду молодих учених (голови: Олександр Радкевич, Людмила Шестерікова), яка 
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забезпечує дотримання їхніх прав та інтересів щодо розвитку наукоємних ідей, 

інновацій та обміну знаннями, діючи на засадах свободи наукової творчості, 

наукової етики, добровільності, колегіальності, гласності, відкритості, 

демократичності тощо. Магістри й аспіранти є партнерами в забезпеченні якості 

освітніх програм Інституту, зокрема: формуванні індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів освіти, розвитку в них академічної доброчесності, 

забезпеченні доступності освітніх програм та їх модернізації, збиранні та 

врахуванні інформації щодо кар’єрного шляху і траєкторії працевлаштування 

випускників. Результатом діяльності ради стала перемога молодих учених 

Інституту в конкурсному відборі наукових досліджень за темою «Новітні підходи 

до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації» (2020). Науковий керівник – докт. пед. наук Олександр Кошук. У 

процесі наукового дослідження було підготовлено програму «Професійне 

самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної освіти», цикл 

тренінгів («Тайм-менеджмент», «Професійне самовдосконалення», «Педагогічні 

можливості кейс-методу») та вебсайт «Педагог-інноватор» (innovation.ivet.edu.ua). 

Важливий напрям діяльності Інституту – організація експериментальної 

роботи, що відповідає його місії: «Від наукових досліджень – до кращих освітніх 

практик». В інноваційній освітній діяльності різних рівнів (всеукраїнського, 

регіонального, підвідомчої установи НАПН України) беруть участь лабораторії і 

центри Інституту, а також педагоги й керівники майже 100 закладів освіти з усіх 

областей України. 

У 2021 р. завершено 11 експериментів всеукраїнського рівня, триває ще три 

всеукраїнських і два регіональних. Під керівництвом учених педагоги-практики 

створюють авторські методики, здійснюють їх експериментальну перевірку, 

узагальнення та оприлюднення результатів під час масових заходів Інституту, в 

його наукових і науково-методичних виданнях. Важливе наукове значення мають 

результати щодо: організації дистанційного професійного навчання учнівської 

молоді та дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території України та 

в населених пунктах лінії зіткнення (керівник – докт. пед. наук., проф. 

Микола. Пригодій); упровадження проєктного навчання (докт. пед. наук, проф. 

Ганна Романова); створення і функціонування Центру професійної кар’єри 

(канд. пед. наук., с. наук. с. Дмитро Закатнов); розвитку кар’єрної компетентності 

(докт. пед. наук, проф. Валерій Орлов); професійної підготовки кваліфікованих 

робітників для сфери обслуговування відновлювальних систем сонячної і теплової 

енергетики (докт. пед. наук, проф., акад. Валентина Радкевич); підготовки молоді 

до підприємницької діяльності (докт. пед. наук, доц., Людмила Єршова); розвитку 

публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти з використанням 

технологій стратегічного менеджменту (докт. пед. наук, с. досл., член-кор. 

Олнксандра Бородієнко); організації професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти (докт. пед. наук, 

доц. Наталя Кулалаєва); вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі 

компетентнісного підходу (канд. пед. наук, с. досл., Світлана Кравець) та багато 

інших. 
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Результатами інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського рівня стали 

важливі для професійної освіти й вітчизняної економіки педагогічні інновації: 

концепція створення і функціонування центру кар’єри, моделі (маркетингового 

управління закладом освіти, взаємодії закладів професійної освіти із соціальними 

партнерами з використанням технологій стратегічного 

 менеджменту); методики (створення інформаційно-освітнього середовища, 

розроблення електронних навчальних ресурсів, технічної підтримки дистанційного 

навчання, формування готовності молоді до проєктної та підприємницької 

діяльності); робочий навчальний план та освітня програма для перепідготовки 

робітників за новою професією 8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем 

відновлювальної енергетики; навчальні модулі для здійснення сертифікованої 

підготовки робітників за частковими професійними кваліфікаціями тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

процесі експериментальної роботи сформувалися системні зв’язки Інституту із 

закладами професійної освіти, зокрема: ДНЗ «Одеське вище професійне училище 

торгівлі та технологій харчування», ВПУ № 11 та № 25 м. Хмельницького, ДНЗ 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти і сфери послуг», ДПТНЗ 

«Роменське вище професійне училище» Сумської обл., ДНЗ «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти переробної промисловості»), ДПТНЗ «Дніпровський 

центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний 

центр професійно-технічної освіти», ВСП «Професійно-педагогічний фаховий 

коледж Глухівського Національного педагогічного університету ім. О. Довженка», 

Колківським центром професійної освіти Волинської обл., ДНЗ 

«Дніпрорудненський професійний ліцей», а також навчально – (науково) 

методичними центрами професійно-технічної освіти у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Сумській, Хмельницькій, Харківській та 

ін. областях України. Науково-методичне співробітництво дає змогу не лише знати 

проблеми сучасних закладів професійної освіти, але й бути представником їхніх 



 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

122 

 

інтересів у законотворчому процесі країни. Для багатьох педагогів експерименти 

стають стимулом для самостійних наукових досліджень і подальшого розвитку 

наукової кар’єри. 

Інститут є засновником фахового наукометричного журналу (категорія «Б») 

«Професійна педагогіка»/ «Professional pedagogics») (до 2011 р. – «Науковий 

вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна 

педагогіка») та співзасновником науково-методичного журналу «Професійна 

освіта», в якому друкуються матеріали з питань дидактики й історії професійної 

школи, виховання, професійної орієнтації та ефективного вивчання предметів 

різного профілю в закладах ПО, коментарі та статті провідних профтехосвітян. У 

2021 р. ініційовано заснування електронного серіального продовжуваного видання 

«Інноваційна професійна освіта» з метою оприлюднення результатів теоретичних 

і практичних напрацювань учених Інституту та педагогів-інноваторів, що є 

актуальними для модернізації вітчизняної професійної освіти. 

Упродовж багатьох років здійснюється співпраця з міжнародними 

організаціями, науковими установами і закладами освіти, а саме: Німецьким 

товариством технічного співробітництва (GTZ), Федеральним Інститутом 

професійної освіти Німеччини (Bundesinstitutfϋr Berufsbildung – BIBB), Інститутом 

техніки та освіти в Технічному Університеті м. Бремен (ІТВ, Федеративна 

республіка Німеччина), Європейським фондом освіти (ЄФО), Університетом м. 

Констанц (Німеччина), Університетом м. Валенсія (Іспанія), Віденським 

університетом економіки та бізнесу (Австрія), Інститутом підвищення кваліфікації 

«Міжнародна професійна академія «ТуранПрофі» (Республіка Казахстан); 

Республіканським інститутом професійної освіти (Республіка Білорусь); Вищою 

школою лінгвістичною у Ченстохові (Польща); Академією ім. Яна Длугоша у 

Ченстохові (Польща). Міжнародна наукова діяльність постійно зміцнюється 

завдяки активній участі співробітників Інституту в міжнародних проєктах, зокрема: 

«Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» в 

межах співпраці з Субрегіональним Бюро МОП для країн Східної Європи і 

Центральної Азії 15 (2013); «Модернізація державних стандартів та принципів 

освіти і навчання відповідно до політики Європейського Союзу щодо навчання 

впродовж життя» (2012-2014); «ЕкоБРУ» (2013-2016); «Joker – my business, my 

identity» (Joker – moja firma, moje ja)» (2015); «Розвиток трудового потенціалу в 

Україні» (2013–2014); «Професійна спрямованість вивчення іноземних мов у 

професійно-технічних навчальних закладах» (2015); «Удосконалення практико-

орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) та 

нині діючий проєкт ЕРАЗМУС+ «Нові механізми управління на основі партнерства 

та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» 

(2020-2023). 

У процесі міжнародної проєктної діяльності підготовлено: програми 

дистанційних курсів для викладачів закладів професійної освіти («Культура 

екологічної безпеки професійної діяльності у будівельній галузі», 

«Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ будівельного 

профілю», «Екоорієнтовані педагогічні технології»); виробничо-практичні 

видання «Дайджест курсів підвищення екологічної компетентності викладачів, 

учнів та студентів», «Екоорієнтовані технології професійного навчання. Збірник 
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екологічних проєктів»; аналітичні довідки за результатами порівняльного аналізу 

навчальних планів підготовки викладачів економіки для системи професійної 

освіти у закладах вищої освіти України та зарубіжжя; модель практико-

орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання та методичні 

рекомендації щодо її вдосконалення; результати загальнонаціонального опитування 

щодо сучасного стану управління підготовкою педагогів професійного навчання; 

дорожню карту змін управління професійною підготовкою викладачів для сучасної 

системи професійної освіти України тощо. У 2021 р. укладено угоду про співпрацю 

з Європейським інститутом безперервної освіти (EIDV) Словаччини, відповідно 

до якої здійснюється наукове стажування співробітників Інституту, підвищення 

їхньої кваліфікації згідно з міжнародними програмами та отриманням сертифікатів 

європейського зразка. 

Упродовж п’ятнадцяти років Інститут був організатором і співорганізатором 

понад тисячі масових заходів різного масштабу, з яких майже 100 – міжнародного 

рівня. Широке визнання серед науково-педагогічної громадськості здобули 

циклічні масові науково-практичні заходи: міжнародні конференції: «Професійне 

навчання персоналу – європейський вибір», «Професійна освіта в умовах сталого 

розвитку суспільства», «Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи», «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання 

в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», «Технологічна і 

професійна освіта: проблеми і перспективи»; всеукраїнські науково-практичні 

конференції: «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» 

(звітна), «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті», «Фахова 

передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку»; веб-конференція 

«Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти»; всеукраїнські науково-

практичні семінари: «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців 

у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС», «Модернізація освітніх 

програм: досвід і виклики сучасності», «Підготовка педагогів професійного 

навчання: проблеми та перспективи».  

Під час масових науково-практичних заходів обговорюються здобутки, 

проблеми і перспективи розвитку професійної та фахової передвищої освіти; 

обґрунтовуються наукові підходи до забезпечення якості професійної підготовки 

здобувачів освіти;  презентуються технології запровадження дистанційної і 

дуальної форм здобуття освіти; розглядаються теоретичні та методичні аспекти 

становлення і розвитку педагога сучасного закладу професійної освіти; 

окреслюються перспективи співпраці з закладами освіти Європейського Союзу у 

формі нетворкінгу та ефективні методики і технології підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.  

Під час вебінарів і тренінгових занять особлива увага приділяється пошуку 

ефективних теорій і практик розвитку ділової активності суб’єктів освітніх 

процесів; винайдення цікавих способів і алгоритмів педагогічного проєктування в  
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інноваційному  освітньому просторі України та особливостей використання 

цифрових технологій; обґрунтування практичних аспектів професійного 

становлення і кар’єрного зростання здобувачів освіти, педагогічних і науково-

педагогічних працівників в умовах ринкової економіки. Учасники творчих дискусій 

та круглих столів аналізують 

тенденції сучасної 

професійної та фахової 

передвищої освіти, 

обговорюють моделі й 

методики професійної 

підготовки конкуренто-

спроможних кваліфікованих 

робітників і педагогів 

професійного навчання 

тощо. Це сприяє визначенню 

перспективних векторів 

забезпечення цілісного 

науково-методичного супро-

воду випереджувального 

розвитку закладів 

професійної освіти; обґрун- 

туванню пріоритетних напрямів взаємодії науки й освітньої практики, досвіду 

упровадження проєктного менеджменту у професійну підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників; 

установленню пріоритетних напрямів 

забезпечення професійного 

становлення й кар’єрного зростання 

суб’єктів закладів освіти, розвитку 

партнерства між закладами вищої, 

середньої і професійної освіти як 

України, так зарубіжних країн тощо.  

Із 2016 р. Інститут організовує й 

успішно проводить всеукраїнський 

конкурс на кращий електронний 

освітній ресурс «Планета-ІТ» за 

такими номінаціями: електронні 

підручники, посібники, практикуми; 

курси дистанційного навчання; 

SMART-комплекси. 

Інноваційність і професіоналізм 

колективу установи сприяв здійсненню  

вагомого внеску в модернізацію 

національної системи професійної та 

фахової передвищої освіти, що 
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підтверджується численними нагородами й відзнаками, серед яких: 18 медалей, 23 

дипломи, «Національне визнання наукових досягнень» та звання «Лідер сучасної 

освіти». 

Перспективними напрямами подальшого розвитку Інституту є:  

− розвиток наукової діяльності Інституту (системна інтеграція освіти, науки 

та практики; укладання угод про науково-технічне співробітництво, впровадження 

результатів наукових досліджень у діяльність суб'єктів господарювання; створення 

педагогічних інновацій, їх просування та комерціалізація; збільшення кількості 

публікацій учених Інституту в журналах, що індексуються провідними 

міжнародними наукометричними базами даних; інтеграція діяльності Інституту в 

міжнародний науковий простір);  

− започаткування нових фундаментальних і прикладних наукових досліджень 

(розвиток державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, 

застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці 

кваліфікованих робітників, її забезпечення в умовах змішаного навчання, 

розроблення теоретичних і методичних основ консультування з молодіжного 

підприємництва в закладах професійної освіти, цифровізація професійної освіти 

тощо);  

− здійснення експертизи наукових праць щодо дотримання вимог академічної 

доброчесності; підвищення рівня наукових досліджень з актуальних проблем теорії 

і методики професійної освіти і навчання; збільшення угод та кількості 

експериментів з коледжами і технікумами; 

− удосконалення освітніх програм підготовки магістрів у галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та докторів 

філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, зі спеціальності 015 Професійна 

освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти); 

−  запровадження модульних програм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти; 

− розвиток персоналу та корпоративної культури Інституту (вдосконалення 

соціального забезпечення співробітників Інституту; запровадження сучасних 

інструментів освітнього менеджменту; оптимізація структури Інституту та розвиток 

матеріально-технічної бази; вдосконалення електронного інформаційно-

комунікаційного середовища Інституту; участь у міжнародних освітніх програмах з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних галузей 

економіки); 

− розвиток міжнародної співпраці (участь у програмах наукового стажування; 

інтернаціоналізація освітніх програм; запровадження освітніх програм подвійного 

дипломування; участь у міжнародних програмах академічної мобільності; 

активізація участі в міжнародних освітніх і наукових проєктах тощо). 

 

Адреса: пров. Віто-Литовський, 98-а, 

м. Київ, Україна, 03045. 

Тел.: +38 044 2527175, 

Факс: +38 044 2594553,  

E-mail: ipto_info@ukr.net,  

Web-site: ivet-ua.science 

mailto:ipto_info@ukr.net
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ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
 
Павлов Костянтин, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва і маркетингу ВНУ ім. Лесі Українки.  

Павлова Олена, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

та природокористування ВНУ ім. Лесі Українки. 

 

Розвиток шкільних і наукових традицій на Волині в різні епохи увінчався 

розбудовою потужної освітньої системи, в якій гармонійно поєднувалися місцеві та 

європейські набутки. У квітні 1940 р. утворено Луцький учительський інститут, 

який розпочав підготовку вчителів для шкіл із неповною середньою освітою. Він 

став першим вищим педагогічним навчальним закладом у Волинській області. 

Сьогодні Волинський національний університет імені Лесі Українки – один із 

провідних закладів вищої освіти регіону, навчальний, науковий і культурний 

осередок краю. 

У структурі класичного ЗВО, який акредитований за найвищим IV рівнем, 

функціонує 14 факультетів і 3 інститути. Із 2009 р. один із структурних підрозділів 

Університету – Фаховий коледж технологій, бізнесу та права. Тут діє 

Інформаційний центр ЄС, Інститут Польщі, центр волонтерів «Довіра», низка 

музеїв: Лесі Українки; археології; етнографії Волині та Полісся; історії ВНУ імені 

Лесі Українки й ін. 

Щороку наш Університет набирає студентів на 59 спеціальностей, 72 освітні 

програми ступеня бакалавра та 54 спеціальності, 69 освітніх програм ступеня 

магістра. Торік відкрито спеціальність «Медицина». Здійснюється навчання в 

аспірантурі та докторантурі за 12 галузями наук. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки славиться 

професіоналізмом і здобутками науково-педагогічних працівників. Колектив 

упродовж усієї історії розвитку закладу вищої освіти невтомно працював над 

апробацією інноваційних методик в організації навчального процесу, зростанням 

рівня надання освітніх послуг і престижу волинських наукових шкіл на 

всеукраїнському та світовому рівнях. Навчальний процес забезпечує 109 

професорів і докторів наук, понад 500 кандидатів наук, доцентів. 

Університет надає найкращі серед закладів вищої освіти регіону можливості 

щодо академічної мобільності студентів. За програмою «Подвійний диплом» наразі 

безоплатно навчається чимало наших студентів у польських і литовських ЗВО. 

Тривають перемовини з німецькими й угорськими закладами вищої освіти.  

Університет імені Лесі Українки надає найширші можливості для 

саморозвитку молоді. Залежно від уподобань, здобувачі освіти можуть спробувати 

себе в науковій роботі: взяти участь у наукових конференціях, студентських 

гуртках, олімпіадах; виявити соціальну активність, працювати в студентській раді, 

займатися волонтерством; проявити себе в організаційній роботі. Створено належні 

умови для занять спортом. 
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В Університеті започаткована програма формування спільних лабораторій і 

кращих фірм й установ регіону, які займаються бізнесом. Заснування таких 

лабораторій наближує навчання до потреб практики, а наші партнери мають змогу 

відібрати для себе кращих працівників. 

Університет має одну з найкращих матеріальних баз. Активно оновлюються 

аудиторії, закуплено багато сучасного лабораторного обладнання. Заклад вищої 

освіти має шість власних гуртожитків. Наші студенти навчаються і проживають у 

комфортних умовах. 

Кафедра економіки та природокористування 

Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. Кафедра була утворена в 2013 році. Нині в її 

складі працюють чотири доктора наук та чотири кандидата 

наук.  

До наукових інтересів кафедри належать: аспекти 

еволюції інституціоналізму до сьогодення в концепціях 

економічних шкіл та напрямів; з’ясування ефективності 

умов сталого землекористування в Україні; вдосконалення організаційно-

економічного механізму екологізації навколишнього середовища в Україні; 

енергоощадна політика держави в умовах трансформаційних зрушень; конкурентне 

регулювання на ринку нерухомості, діяльність газорозподільних та 

електроенергетичних галузевих ринків, тощо.  

На кафедрі економіки та природокористування здійснюється підготовка 

освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Аналітична 

економіка».  

На кафедрі економіки та природокористування здійснюється підготовка 

освітнього ступеня «Магістр» галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійні програми «Економіка довкілля 

і природних ресурсів», «Економіка». Також кафедрою забезпечується підготовка 

докторів з філософії за спеціальністю 051«Економіка» 

Кафедра підприємництва і маркетингу. Кафедра 

підприємництва і маркетингу одна з прогресивних та 

успішних, що впродовж останніх років займає лідерські 

позиції в рейтингу університету.  

Сьогодні кафедра підприємництва і маркетингу – це 

колектив професіоналів, що готує студентів за трьома 

рівнями вищої освіти – бакалавр, магістр та доктор 

філософії за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» та за рівнем бакалавр зі спеціальності 075 «Маркетинг». 

На кафедрі працює 11 працівників, з них 3 професори, доктори економічних 

наук, 7 доцентів, кандидатів економічних наук, 1 старший лаборант. 

Девіз кафедри: «Ми готуємо керівників-лідерів, які прагнуть змінити 

майбутнє».  

Місія кафедри: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, 

торгівлі, біржової діяльності, маркетингу шляхом формування 

базових  компетенцій та особистісних якостей для успішної реалізації своїх знань і 

навичок в сучасних умовах діджиталізації та глобалізації суспільства. 
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ACADEMICIAN STEPAN DEMIANCHUK INTERNATIONAL 

UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMANITIES 

(Ukraine, Rivne) 
 

Вищий приватний навчальний заклад 

«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА» 

 
Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем'янчука  

перший приватний навчальний заклад на Західній 

Україні. 

 

 

Президент університету - Анатолій Дем'янчук,  

доктор педагогічних наук, професор, Заслужений 

працівник освіти України, Дійсний член Міжнародної 

педагогічної академії, Дійсний член Академії 

педагогічних і соціальних наук, Академік по відділенню 

проблем вищої школи Академії наук вищої школи 

України. 

 
Ректор університету – 

 Віталій Дем'янчук, доктор 

юридичних наук, професор. 

Професор кафедри кримінального 

права і правосуддя. 

Формування закладу вищої освіти розпочалося у 1993 

році. У грудні 1994 р. заклад отримав назву «Рівненський 

економіко-гуманітарний інститут» (РЕГІ), який отримав 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

школи. 

У червні 1998 р. було вручено дипломи першим 407 

випускникам інституту.  

29 квітня 1999 р. з ініціативи засновника вузу академіка Степана Дем’янчука в 

університеті відкрито перший в Україні Музей миру. 

У 2004 р. заклад отримав назву «Міжнародний економіко-гуманітарний 

універ-ситет імені академіка Степана Дем’янчука». Того ж року МЕГУ включено 

до Державного реєстру ЗВО України. 10 березня 2011 року університет 

акредитовано за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

В МЕГУ функціонує 9 факультетів: 

- економічний факультет; 

- юридичний факультет; 

- істориком-філологічний факультет;  

- факультет кібернетики; 

- факультет здоров’я, фізичної культури та спорту; 
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- природничо-географічний факультет; 

- факультет європейської освіти; 

- інститут педагогічної освіти. 

Університет має п'ять власних сучасних навчальних корпусів, найбільший у 

регіоні спортивно-оздоровчий комплекс, басейн, власні гуртожитки, комп’ютерні 

класи, видавничий центр, бібліотеку з електронним каталогом тощо. У нашому 

закладі функціонують творчі та наукові 

гуртки, студентський театр, команда 

КВН, танцювальні та естрадні 

колективи. Ми пишаємося нашими 

спортсмена-ми  переможцями та 

призерами Олімпійських та 

параолімпійсь-ких ігор, чемпіонатів 

світу та Європи. 

Кожного університет готує 

висококваліфікованих спеціаліс-тів, які 

отримують дипломи державного 

зразка. 

Сьогодні навчальний процес в 

МЕГУ забезпечують 44 професори, доктори наук, академіки галузевих та 

міжнародних академій, 138 кандидатів наук та доцентів. 

Щороку на базі МЕГУ проводиться Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ 

столітті» за участю провідних вчених України, Угорщини, Польщі, Німеччини, 

Чехії, Словаччини, Білорусії, Грузії та інших країн. Науковці та студенти 

університету, у свою чергу, беруть активну участь у різних наукових конференціях, 

конгресах, форумах, що проводяться в Україні та за кордоном. 
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Міжнародна співпраця 
 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука» співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами, 

установами, організаціями та фондами на міжнародній арені, і впродовж 

двадцятисемилітнього існування університету міжнародне співробітництво та 

налагодження зв’язків з навчальними та науковими установами Європи є 

пріоритетним напрямом діяльності університету є 
 

 
За двадцять сім років роботи на міжнародному поприщі ПВНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 
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налагодив плідну співпрацю з багатьма іноземними вищими навчальними 

закладами, зокрема Угорщини, Польщі, Грузії, Азербайджану, Чехії, Словаччини, 

Німеччини, Росії, Білорусії, Фінляндії, Литви, Іспанії, Словаччини та США. 

Угоди, укладені з іноземними університетами-партнерами, передбачають 

обмін студентами та викладачами, навчання студентів за кордоном, видавництво 

спільних збірників наукових праць, випуск спільних науково-публіцистичних 

журналів, проведення спільних наукових досліджень, організацію та проведення 

міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, виставок та форумів, 

участь в міжнародних проектах, грантах та спільне вдосконалення освітніх 

програм. 

Університет працює у програмі Ерасмус. 

Веде активну діяльність щодо участі в 

різноманітних міжнародних проєктах та грантах. В 

2018-2021 році факультет журналістики разом з Європейськими партнерами з 

Великобританії, Ірландії, Швеції, Австрії та інших країн працюють та 

вдосконалюють програми з журналістики, які будуть відповідати Європейським 

рамкам кваліфікацій в рамках грантового проекту DESTIN (JOURNALISM 

EDUCATION FOR DEMOCRACY IN UKRAINE: DEVELOPING STANDARDS, 

INTEGRITY AND PROFESSIONALISM). 

Завдяки проекту університет має 

змогу брати участь в різноманітних 

міжнародних конференціях та 

досліджувати досвід роботи закладів 

вищої освіти усієї Європі. 

Кожного року університет бере 

участь у низці програм міжнародної 

освіти, студентів та викладачів, а також 

відкриває нові ініціативи для 

міжнародного співробітництва. 

 

Контакти: 

www.megu.edu.ua 

           E-mail: mail@megu.edu.ua  

http://www.megu.edu.ua/
mailto:mail@megu.edu.ua
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National University of Water and Environmental Engineering (NUWEE) is one of 

the best technical Universities of Ukraine. For more than 100 years our University creates 

thriving environment for students and researchers, and provides professional engineering 

expertise and services to the Government and private companies.  

NUWEE is the only higher education establishment in Ukraine that trains 

personnel for the water management and ameliorative complex of our state. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The nine Institutes of the University are guided by 374 Philosophy Doctors, 72 

Habilitated Doctors - Professors, 45 Academics of the Academy of Sciences of Ukraine. 

The University has extensive international relations with higher education 

institutions and international organizations of Poland, Germany, France, the USA, Georgia, 

the Republic of Azerbaijan, Turkmenistan, Kingdom of Morocco, China, Republic of 

Ecuador, Comoros and many other countries all over the world. 

The University is the largest higher education establishment in Rivne region and the 

leading HEE of Ukraine; it consists of 9 institutes, 5 training and consulting centres, 5 

colleges. The University offers full-time and part-time studies, distance learning studies in 

39 bachelor degree programs and 41 master degree programs. University also provide 24 

PhD and 7 Doctoral studies. The main institutes and specialties are listed below: 
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RESEARCH AND EDUCATIONAL INSTITUTES 

 

 
WATER MANAGEMENT AND 

ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 

•  Building (Hydraulic Engineering 

Construction) 

• Hydropower Engineering 

• Water Engineering (Water Resources) 

• Heat Power Engineering 

 

AUTOMATICS, CYBERNETICS 

• Automation and Computer Integrated 

Technologies 

• Applied Mathematics 

• Informatics. Computer Science 

• Computer Engineering 

 

AGROECOLOGY AND LAND 

MANAGEMENT 

• Agronomics 

• Water Bioresources and Aquaculture 

• Geodesy, Cartography and Land 

Management 

• Ecology, Environment Protection and 

Balanced Natural Resources Application 

LAW 

• Law 

 

ECONOMICS AND MANAGEMENT 

• Entrepreneurship, Trade and Stock-

Taking Activities. Economics of 

Enterprise. 

• Management; Accounting and Auditing 

• Human Resource Management and Labor 

Economics 

• Finance, Credit and Banking Affairs 

• International Economics 

• Marketing 

 

BUILDING AND ARCHITECTURE 

• Architecture 

• Construction.  

• Civil Engineering. 

 

MECHANICS 

• Automobile Transport 

• Mining 

• Mechanical Engineering 

• Transportation Technology Means 

 

HEALTH AND CARE SCIENCES 

• Physical Rehabilitation 
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The main research directions of the University: 

 technologies of water treatment, drainage and wastewater treatment, sludge 

disposal 

 energy efficient and resource saving technologies in water management and 

agriculture 

 construction objects, building materials 

 architectural forms, design environment 

 sustainable development solutions, system modeling 

 social, economic and environmental studies on rational nature management 

 methods for assessing and forecasting the impact of man-made pollution on the 

environment 

 problems of economic assessment of natural resources and environmental 

quality. 

 

 
 

The University has extensive international relations with more than 100 higher 

education institutions and international organizations of 25 countries, namely of 

Poland, Germany, France, the USA, Georgia, the Republic of Azerbaijan, 

Turkmenistan, Kingdom of Morocco, Republic of Ecuador and many other countries 

all over the world. So, our students are active in exchange programmes with university-

partners. NUWEE has also concluded agreements on joint bachelor’s and master’s 

degree programs with six Polish Universities and our students have the possibility to 

obtain two diplomas during their studying, of Ukrainian standard and European 

standard. In the University there was implemented the first in Ukraine exchange 

traineeship programme with the University of the Kingdom of Morocco. 

NUWEE іs among 20 of best Universities of Ukraine according  to the ranking 

“Top-200 Ukraine” of the international social and political journal “Mirror of the 

Week”. The University was awarded the Order of Friendship of Peoples, is listed in the 

“Golden Book of Business Elite of Ukraine“, and is a multiple winner of ratings 

“Golden Fortune”, “Best Enterprises of Ukraine” in the category “Higher education” 

and in the field of water management. 
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VASYL’ STUS DONETSK NATIONAL 

UNIVERSITY 

 

Type of the university: public; classical 

University’s focus: Social Sciences, Journalism and 

Information; Business, Administration and Law; 

Natural Sciences, Mathematics and Statistics 

Faculties: Faculty of Economics, Faculty of 

Philology, Faculty of Foreign Languages, Faculty of 

History and International Relations, Faculty of Law, 

Faculty of Chemistry, Biology and Biotechnologies, 

Faculty of Information and Applied Technologies 

Location: Vinnytsia, Ukraine 

About the university 

Donetsk National University was founded in 1937 and it’s an open academic community that is a 

leading educational, scientific and innovation centre. Today Vasyl’ Stus DonNU
23

 is a strong 

educational and scientific complex, one of the TOP-10 leading classical HEIs of Ukraine, the best 

higher education institution of Vinnytsia and Vinnytsia region under the Osvita.ua national 

ranking. The purpose of Vasyl’ Stus DonNU is to form a personality-professional: Intellectual, 

Informed, Innovative, self-Identified, integrated into society. The University has established close 

relations with more than 50 universities around the world and takes an active part in Erasmus+ 

Programmes, especially in Erasmus+ KA107 (Great Britain, France, Greece, Lithuania, Poland, 

Bulgaria, etc.) 

       The success of Vasyl’ Stus Donetsk 

National University is reflected in: 

- the positions in national and 

international rankings: "Top-200 Ukraine", "QS 

World University Ranking", "Scopus", "U-

Multirank", etc.; 

- effective international partnership; 

- wide range of opportunities of academic 

mobility within the ERASMUS + program with 

leading HEI of Europe and world; 

- opportunities for students to study for free every year for one/two semesters in foreign HEIs 

under the agreement on cooperation;  

- implementation of double diploma degree programs, double scientific supervision for PhD 

students by researches from leading European universities; 

- availability of English-language courses and programs with the participation of foreign 

visiting professors; 

- a wide network of partnerships in the joint submission of international projects; 

- significant grant history (TEMPUS, ERASMUS, HORIZON, MATRA, British Council, 

Fulbright, American Councils, Czech Development Agency, DAAD, Campus France). 

 
Contacts 

Address: vul. 600-richchia, 21, Vinnytsia, Ukraine, 21021 

Email: rector@donnu.edu.ua 

Website: www.donnu.edu.ua/en  

                                                           
23

 Due to the onset of military conflict in the eastern part of Ukraine in 2014, our educational institution was forced to 

move to the city of Vinnytsia, where it resumed its activity. In 2016, the University was named after Vasyl’ Stus (1938-

1985) – one of our most famous graduates, poet, human rights activist, political prisoner, and Hero of Ukraine. 

mailto:rector@donnu.edu.ua
http://www.donnu.edu.ua/en
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ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 

 

Кафедра була заснована у 

1998 році як кафедра цивільно-

правових дисциплін. З 1 грудня 

2021 року кафедра отримала нову 

назву – приватного права.  

Сьогодні на кафедрі працює 

19 осіб на постійній основі і 12 за 

сумісництвом. До науково-

педагогічного складу кафедри на 

постійній основі входять: 7 докторів юридичних наук, 12 доцентів.  

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор Чеховська І. В. 

Заступники завідувача кафедри з навчальної та методичної роботи – кандидат 

педагогічних наук, доцент Обривкіна О. М. та кандидат юридичних наук, доцент 

Самілик Л. О.; з наукової роботи та міжнародної діяльності – доктор юридичних 

наук, професор Боднарчук О. Г. та кандидат юридичних наук, доцент Минюк О.Ю. 

Науково-педагогічні працівники кафедри мають значні досягнення у 

науково-педагогічній та методичній діяльності. Протягом останніх років 

співробітниками кафедри видано 17 колективних та 3 одноосібних монографії, 37 

навчальних посібників та підручників, 35 статей у міжнародних наукових журналах 

та понад 150 – у вітчизняних фахових виданнях. Крім того, професорсько-

викладацьким складом кафедри зареєстровано 61 свідоцтво авторського права на 

твір.  

Професорсько-викладацький склад кафедри активно залучений до участі в 

науково-дослідних темах кафедри «Цивільно-правовий захист прав людини у 

соціальній державі», керівником якої є доктор юридичних наук, професор 

Чеховська І.В. та «Господарсько-торговельна діяльність в Україні: теорія і практика 

правового регулювання» керівник доктор юридичних наук, професор 

Никитченко Н. В. 

У межах виконання тем наукових робіт кафедри постійно проводяться 

науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, лекторії, публікуються 

тези, статті, навчально-методичні матеріали, тощо. 

Найбільш значимими науково-комунікативними заходами кафедри, які 

проводяться на постійній основі кожного навчального року є: 

• Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми приватного права». 

• Навчально-методичний семінар «Актуальні проблеми охорони та захисту 

приватних прав» за участю магістрів.  

• Школи сімейного, медичного права, права інтелектуальної власності, 

цивільного права та цивільного процесу, нотаріату. 

• Зустрічі здобувачів вищої освіти з практикуючими юристами  
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Особливістю цих та інших науково-комунікативних заходів кафедри є 

привернення уваги наукової спільноти України та світу до актуальних проблем 

приватного права і залучення її до дискусії та пошуку ефективних шляхів 

вирішення цих проблем. 

На кафедрі діє науковий гурток здобувачів вищоїосвіти, який очолює доктор 

юридичних наук, Миколаєць В.А. Основними формами наукової праці здобувачів 

є: участь у виконанні планових НДР кафедри; підготовка наукових доповідей, 

повідомлень і рефератів з актуальних проблем приватного права, виступ з ними на 

засіданнях наукового гуртку, наукових семінарах і конференціях; участь у 

конкурсах на кращі наукові праці, виконані у вузах.  

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри здобувачі 

щороку беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і отримують 

призові місця 

Одним із пріоритетних завдань кафедри є налагодження зв’язків з 

роботодавцями, зокрема з юридичними фірмами, нотаріусами, підприємствами, 

установами, організаціями, тощо. 

Працівники кафедри є членами різноманітних регіональних та 

всеукраїнський громадських об’єднань, зокрема: Всеукраїнського громадського 

руху «Україна за сім’ю», Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

українських правників», Громадської організації «Інститут захисту інформаційних 

прав громадян», громадської організації «Асоціація юридичних клінік України», 

Координаційної ради молодих юристів «Головного управління юстиції у Київській 

області», Київської обласної організації союзу юристів України, громадської 

організації «Центр правового захисту та правової освіти». 

Кафедра здійснює підготовку магістрів за двома Освітньо-професійними 

програмами «Охорона та захист цивільних прав» і «Управління господарсько-

правовою діяльністю» та аспірантів третього (наукового) рівнів вищої освіти 081 

«Право».  У 2020 році всі програми успішно акредитовані. 

 

Наша адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201; 

їхати з м. Києва зі ст. м. «Академмістечко» маршрутним таксі «379, №420 до 

зупинки «Університет». 

Контакти: (04597) 60-300 
E-mail: 30.03@nusta.edu.ua 

Нас можна знайти в аудиторіях: 412 Е кабінет завідувача кафедри 

приватного права, 403 Е навчально-методичний кабінет кафедри приватного права , 

407 Е викладацька кафедри приватного права. 
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Боднарчук Олег Григорович – доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри приватного права 

Навчально-наукового інституту права Державного 

податкового університету.  

Народився 13 травня 1970 р. в м. Бучі Київської 

області. У 1992 р. закінчив Київське вище танкове інженерне 

училище імені Маршала Радянського Союзу І. І. 

Якубовського за спеціальністю «Бронетанкове озброєння і 

техніка». У 2006 р. завершив навчання в Національній 

академії державної податкової служби України за 

спеціальністю «Правознавство». 

Кандидатську дисертацію захистив у 2009 р. на тему 

«Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в 

Україні: адміністративно-правовий аспект» за спеціальністю 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Вчене звання 

доцента кафедри господарсько-правових дисциплін О. Г. Боднарчуку присвоєно у 2011 р. 

Докторську дисертацію захистив у 2016 р. на тему «Адміністративно-правові 

засади протидії у державній кримінально-виконавчій службі України» за спеціальністю 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Вчене звання 

професора кафедри господарського права та процесу йому присвоєно у 2019 р. 

Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. 

Пройшов зарубіжні стажування: «Інструменти підтримки мобільності службовців у 

фінансовій  перспективі ЄС на 2014–2020 роки» (м. Лодзь Республіка Польща, 2016 р.); у 

закладах освіти Фінляндії з вивчення організації навчального процесу (Західно-

Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен Республіка Фінляндія, 2018 р.); Summer School of 

communication. The project is a joint initiative of Educational Foundation «Institute of 

international Academic and Scientic Cooperation» and NGO «Euro-Atlantic Communication» 

program was held from 2 of 9 of August 2019, in Baia Domizia, Italy. 

Науково-педагогічний стаж Олега Григоровича складає понад 30 років. Входить до 

складу: спеціалізованих вчених рад Д 27.855.02 та Д 27.855.03 Державного податкового 

університету; редколегії фахового видання «Ірпінський юридичний часопис (юридичні 

науки)»; Консультативної ради з питань державної реєстрації нормативно-правових актів 

при Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області. Є членом ГО 

«Союз юристів України». 
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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська 21 

idundcz@dsns.gov.ua 

https://idundcz.dsns.gov.ua 

Утворення Інституту державного управління та 

наукових досліджень з цивільного захисту (далі - 

Інститут) відбулося шляхом реорганізації Укра-

їнського науково-дослідного інституту цивільного 

захисту та Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту. Інститут відноситься до 

сфери управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

5 лютого 2020 року на 

виконання постанови Кабінету 

Міністрів Украї-ни № 49 «Про 

утворення Інституту державного 

управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту» створено Інсти-

тут державного управління та 

наукових досліджень з цивільного 

захис-ту (далі - Інститут). 

  

https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Istoriya-navchalnogo-zakladu.html
https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Istoriya-navchalnogo-zakladu.html
mailto:idundcz@dsns.gov.ua
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Очолює Інституту Волянський Петро Борисович, фахівец цивільного 

захисту з багатим життєвим досвітом, доктор наук з державного управління, 

професор, Заслужений лікар України. 

Основними напрямами діяльності 

Інституту є освітня та наукова сфери: 

здобуття особами компетент-

ностей, необхідних для професійної 

діяльності за галузями знань Цивільна 

безпека, Публічне управління та 

адміністрування; 

підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації; 

підвищення кваліфікації персоналу 

ДСНС; 

наукові дослідження і розробки, 

спрямовані на створення нових 

конкурентно-спроможних інноваційних 

технологій у сфері цивільного захисту; 

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи; 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

Основними завданнями діяльності Інституту є: 
здійснення післядипломної освіти; 

провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації осіб відповідно 

до отриманих ліцензій та/або акредитованих освітніх програм; 

здійснення післядипломної освіти у галузях знань Цивільна безпека, 

Публічне управління та адміністрування; 

здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти у галузі знань «Публічне управління та адміністрування»; 

виконання прикладних пошукових, науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, інших прикладних наукових досліджень у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

проведення випробувань речовин і матеріалів, електротехнічних та інших 

виробів на визначення показників пожежної небезпеки; 

розроблення проєктів документів та проведення експертизи з питань 

техногенної безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки. 

Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН 

України: 
підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 

начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та 

керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі знань 26 «Цивільна 

безпека»; 

підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад, 

керівників державних підприємств, установ і організацій ДСНС України за 

напрямом 07 «Управління та адміністрація»; 

підвищення кваліфікації державних службовців II-VII категорій посад у 

сфері цивільного захисту у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; 
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підготовка магістрів у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 

261 «Пожежна безпека»; 

підготовка магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

підготовка докторів філософії у галузі знань 128 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Освітній процес в Інституті державного управління та наукових досліджень 

з цивільного захисту − це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 

науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. Підготовка фахівців проводиться як за рахунок коштів 

державного бюджету, так і на договірних засадах з оплатою навчання юридичними 

або фізичними особами. 

Навчальний процес в Інституті забезпечують сім кафедр. 

Наукова і науково-технічна діяльність 
Відповідно до Статуту Інститут з наукової діяльності проваджує: 

підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації; 

наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення нових 

конкурентноспроможних інноваційних технологій у сфері цивільного захисту; 

прикладні науково-дослідні (дослідно-конструкторські) роботи. 

 

Адреса; 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська 21 

idundcz@dsns.gov.ua 

https://idundcz.dsns.gov.ua 

mailto:idundcz@dsns.gov.ua
https://idundcz.dsns.gov.ua/
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Blessed memory of Lieutenant 

General Victor Hvozd. 

 

The European institute of further 

education mourn the death of a famous 

Statesman, Diplomat, Scientist, Member of the 

European veda Editorial Council, Honorary 

professor of the European institute of further 

education, Head of the Independent Analytical 

Center for Geopolitical Studies 

“Borysfen Intel”. 

 

 

On May 28, 2021, the heart of 

Victor Hvozd, President of the Independent 

Analytical Center for Geopolitical Studies 

“Borysfen Intel”, stopped beating prematurely. 

He died tragically at the age of 62. 

Lieutenant General Victor Hvozd was 

the Head of Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine (2008-

2010) and the Head of Foreign Intelligence Service of Ukraine (2014-2016). 

Victor Hvozd has more than one civil and military higher education: in 1997 he 

graduated from the Faculty of Law of the Ivan Franko Lviv State University, in 2005 he 

got a Master’s Degree at the Kyiv University of Economics and Law, in 2009 he 

graduated from the Military Diplomatic Academy. In 1999 at the Academy of the General 

Staff of the Turkish Armed Forces he took a course on the armed forces’ participation in 

peacekeeping operations, and in 2009 – a security course at the Harvard University’s 

Kennedy School of Government, USA.  

Honored Lawyer of Ukraine, Doctor of Military Sciences, author of scientific 

monographs, books and numerous publications on national security, international 

relations and geopolitics. Since May 2016, Victor Ivanovych had headed the Independent 

Analytical Center for Geopolitical Studies “Borysfen Intel”, created on his initiative back 

in 2012. 

Viktor Hvozd headed the “Borysfen Intel” Independent Analytical Center for 

Geopolitical Studies since May 2016, established on his initiative in 2012. The Center 

specializes in studying, analyzing, assessing and forecasting the situation in and around 
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Ukraine, its role and place as an important subject of world and European processes, 

issues of national security and defense of Ukraine and counteracting the Russian hybrid 

warfare, etc. Since 2015 the Center published the only printed geopolitical journal in 

Ukraine – “BINTEL Geopolitical Analytics Journal” (in Ukrainian and English), its 

special issues on certain topics (in Ukrainian, English, German and Russian). As the 

President of the Center, Viktor Hvozd was a regular participant and speaker at leading 

international conferences on security issues in Ukraine and in many European countries. 

In 2013 Viktor Hvozd defended his thesis for the degree of Ph.D. in Military 

Sciences, and in 2019 – Doctor of Military Sciences, specialty “Military Security of the 

State”. He was the author of more than 30 scientific works, the monograph “Historical, 

Legal and Political Aspects of the State’s Intelligence Activity” (2018), the book 

“Ukraine’s Military Intelligence at the Turn of the Third Millennium” (2017), many 

articles in Ukrainian and foreign publications on military issues of modern geopolitics, 

national security, defense and intelligence, risks and challenges to Ukraine’s military 

security in current conditions, counteracting Russian military aggression against Ukraine. 

 

 
 

Lieutenant General Viktor Hvozd was awarded the Order of Merit III class and the 

Order of Bohdan Khmelnytskyi III class, many medals and awards of the USSR, Ukraine, 

foreign countries, awards of the Orthodox Church of Ukraine, he was awarded the 

honorary title of “Honored Lawyer of Ukraine”. 

Our sincere condolences to Victor’s family, to all his colleagues and like-minded 

people with whom he served and worked hard for the benefit of Independent Ukraine and 

its people, for the friendship of the Ukrainian and Slovak fraternal peoples. 

 

With sincere sadness and a bright memory… 

 
 

 
 
 

Reference: https://bintel.org.ua/en/novini-centru/svitlij-pamyati-victora-hvozdya/  

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/08-3.jpg
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Адвокатське бюро «Сороковий і партнери». 
компанія, що поєднує у собі досвід,  

молодість та сучасний індивідуальний підхід до 
кожного клієнта. 

 
КОНТАКТИ 

Телефон: +38 (068) 944-94-43 

Email: sp-law.agency@ukr.net 
Адвокатське бюро "Сороковий і партнери" 

м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33,  
79034, Україна 

 
 

 

https://sp-law.agency/
https://sp-law.agency/vregyliyvannia-sporiv/
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 
 

ПОЛСУГИ ІНОЗЕМЦЯМ 
 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
 

ІТ ПРАВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ 
 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ  
 

ДІЯЛЬНОСТРЕЄСТРАЦІЯ ТА СУПРОВІД БІЗНЕСУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адвокатське бюро 
"Сороковий і партнери" 

 
 

м. Львів, вул. Навроцького,  
буд. 33, 79034, Україна 

 
 

    Телефони: 

    +38 (068) 944-94-43 

    E-mail: sp-law.agency@ukr.net

https://sp-law.agency/poslygu-inozemciam/
https://sp-law.agency/vregyliyvannia-sporiv/
https://sp-law.agency/it-pravo/
https://sp-law.agency/operatic-z-neryhomistiy/
https://sp-law.agency/registracia-ta-syprovid/
https://sp-law.agency/poslygi/
https://sp-law.agency/poslygu-inozemciam/


 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

151 

 

 

КОМПАНІЯ «КОНСАЛТИНГ Ф.С.»  
ПРОПОНУЄ КЛІЄНТАМ ПОСЛУГИ АУТСОРСИНГУ З 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ  
 

 
 

Компанія з надання бухгалтерських послуг  

КОНСАЛТИНГ Ф.С. БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ CONSULTING FS 
 

Компанія створена в 2014 році. Протягом всього періоду існування 
Консалтинг Ф.С. успішно розвивається та накопичує досвід, професіоналізм і 
майстерність у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування. Станом на 
сьогодні клієнтами Консалтинг Ф.С. є понад 200 суб‘єктів ведення бізнесу різних 
організаційно-правових форм та систем оподаткування. Клієнтська база нашої 
компанії охоплює різноманітні напрями діяльності, зокрема: 4 компанії ІТ-
індустрії та технологій, 10 будівельних підприємств України, 5 логістичних фірм, 
Понад 20 компаній оптової та роздрібної торгівлі, 30 суб‘єктів зовнішньо-
економічної діяльності, 20 виробничих підприємств та інші. Працюємо якісно, 
оперативно та професійно з індивідуальним підходом до кожного клієнта! 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ КЛІЄНТІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ПЗ 
 

ТзОВ «Консалтинг Ф.С.» 
м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33, 

79034, Україна 

  Телефони: 

    +38 (067) 944-94-43 (Viber/Telegram) 

    +38 (093) 943-94-33 

    +38 (050) 943-94-33 

  E-mail: consulting-fs@outlook.com   

https://c-fs.com.ua/buhgalterskui-autsorsing/
https://c-fs.com.ua/individyalni-poslygu/
https://c-fs.com.ua/consultacijni-poslygu/
https://c-fs.com.ua/zabezpechennia-pz/
mailto:consulting-fs@outlook.com
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Компанія «ZED Consulting» 

 команда професіоналів, що вже більше 4 років надає 

повний комплекс митно-брокерських послуг, а також 

професійний супровід зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД) та юридичний захист інтересів  

на всіх етапах ведення бізнесу. 
 

 
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ та ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

 
ПОСЛУГИ ЗЕД 

 

 
ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Компанія «ZED Consulting» надає повний комплекс митно-

брокерських послуг. 

+38 (098) 944-94-43 

Email: cfs-md@outlook.com 

ZED Consulting 

81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659А | м. Львів, 

вул. Навроцького, буд. 33, 79034, Україна 

  

mailto:cfs-md@outlook.com
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NGO «Green Initiatives Rivne» 
General information 

http://www.green-rivne.org.ua 

 
Non-governmental organization (hereinafter - the Organization) is a voluntary 

social formation, based on the decision of the founders of the Law of Ukraine ". 

On public associations" and bases its activities on the principles of voluntariness, 

legitimacy, governance, transparency, equality of Members. 

The purpose of the activity is the implementation of ideas and projects of 

economy ecologization and the implementation of European state vector. The main 

objectives of the Organization are: 

- information support, development, distribution and promotion of the ideas and 

projects of public, private and other institutions and organizations aimed at introducing 

the environmental technologies and organic farming; ecologization production and sale of 

European integration vector of the country; 

- assistance in providing and getting the legal, information and other help to 

institutions, organizations, farmers and private landowners, whose activities help to solve 

the existing problems in Ukraine  of rational land use, growing the ecological and organic 

agricultural products and forming the ecological culture in society and consumption 

outlook; 

- comprehensive assistance to educational, health, social organizations, 

agricultural associations and farmers who are engaged or wish to be engaged in 

ecological and organic farming and processing the products; reclamation of eroded lands; 

tourism; organization of gardening and berry growing; landscape design; organic 

aquaculture; collection and cultivation of wild plants; beekeeping; introduction of modern 

highly ecological cultivation facilities; 

 consultancy, development of grant proposals and advisory services in 

various sectors of economy with ecologization of its development; 

 development and implementation of programs and projects in the field of 

various types of biomass, alternative energy sources, implementation of cleaner 

technologies to achieving the social, environmental and economic effects; 

 organization of permanent courses, seminars and other educational forms 

of creating the regional center of ecological and organic farming, growing and processing 

the raw materials and products, resource and energy efficiency; 

 assistance in implementation of patents and copyright certificates in the 

field of energy saving, highly efficient, environmentally friendly land use technologies, 

processing, labeling and promoting the products; restoration of land and other natural 

resources; environmental technology in various sectors of the economy; 

 initiating and supporting the scientific, environmental, social, spiritual and 

other modern studies of human interaction with the environment; 

 promoting the development of projects of natural reserves and proposals 

on the development of environmental affairs; 

 promoting the market research, labeling, manufacturing, distribution 

standardization, certification and use of ecological and organic products consumption to 

achieve the social impact; 

 preparation and publication of materials, articles, books, dedicated to the 

development of ecological and organic farming, the production of environmentally 

friendly products, and other economic, environmental and social problems. 
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Sme agentúrou zameranou na služby s ťažiskom práce v oblasti komunikácie s 

celoplošnými, regionálnymi a lokálnymi televíziami. 

Na Slovensku existujú desiatky regionálnych a lokálnych TV staníc. Plnia 

jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Obsah 

vysielania prispôsobujú záujmom lokálneho diváka. Prinášajú informácie, ktoré v rámci 

iného priestoru nenájdete. Sú blízko ľudí a v regiónoch sú obľúbené. Nie sú bulvárne, 

poznajú divákov aj svojho lokálneho klienta. Svojím programom sa orientujú na 

špecifické oblasti: komunálna politika, doprava, výstavba, životné prostredie, kultúra, 

šport, umenie a trávenie voľného času. Regionálne televízie sú „strážcami demokracie“, 

pretože ovládnuť desiatky TV staníc jednou politickou stranou je takmer nemožné. 

Regionálne televízie nenapodobňujú celoplošné médiá. Vedia, že ich nezastupiteľné 

miesto je v bezprostrednej blízkosti „svojho“ regiónu. Umožňujú najúčinnejší typ 

prezentácie – zvukom aj obrazom. Sú cenovo dostupné aj pre „malých“ klientov. 

Neobťažujú divákov dlhými reklamnými prestávkami. Sú flexibilné pri produkcii a 

nasadení programov do vysielania. 

Zabezpečujeme kompletný servis od naplánovania komunikácie až po jej 

realizáciu. 

Sme vaším partnerom pri zjednodušení komunikácie s regionálnymi a lokálnymi 

televíziami. 

Šetríme Váš čas a peniaze! Umožňujeme efektívne a cenovo výhodné začlenenie 

vašich programov a reklamy do vysielania televízií. Vytipujeme relevantné TV stanice, 

pripravíme mediálny plán vysielania a vypracujeme cenovú kalkuláciu. 

Využite potenciál regionálnych a lokálnych televízií na odvysielanie vašej 

produkcie! 

Využite reklamný priestor regionálnych a lokálnych televízií na propagáciu vašej 

ponuky, výrobkov a služieb. 

 

Prevádzkujeme 3 televízie  

 

TV Vega – televízia 
trnavského kraja – 

www.vegatv.sk 

 

TV Severka – televízia 
žilinského kraja – 
www.severka.tv 

 
 

TV Romana – rómska 
televízia – 

www.romana.tv

http://www.vegatv.sk/
http://www.severka.tv/
http://vegatv.sk/
http://severka.tv/
https://romana.tv/
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Slov Media Group s r.o. Klincová 37  821 08 Bratislava  Slovakia 

IČO: 46 889 299  DIČ: 2023636835 IČ DPH: SK2023636835 

Č.ú: SK6702000000003076770259 (VÚB) 

OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 84866/B 
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КАЛАШНИК Наталія Григорівна 

Доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, 

лауреат премії Міжнародного освітнього 

фонду імені Ярослава Мудрого за особливі 

заслуги в області науково-педагогічної 

діяльності. З 2005 по 2010 роки заступник 

Голови Державного департаменту України 

з питань виконання покарань, позаштат-

ний радник першого заступника Секретаря 

Ради національної безпеки і оборони 

України, радник Голови Міжнарод-ного 

комітету захисту прав людини при ООН, 

комісар ІІІ рангу, радник президента 

Міжнародної Антитерористичної Єдності з 

правом виступу в Раді Європи. 

Автор більш ніж 300 наукових праць присвячених питанням гуманізації 

діяльності пенітенціарної системи нашої країни та зарубіжжя, педагогіки 

соціалізації та ресоціалізації, формування та розвитку естетичних смаків молоді, 

освіти та виховання. За свою наукову та суспільну діяльність державними, 

неурядовими, церковно-світськими нагородами. Є засновником Густосології – 

комплексної науки про естетичний смак – яка пройшла апробацію в установах 

виконання покарань та кримінально-виконавчій інспекції.

БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович 

Ректор Київського університету права НАН України, 

Заслужений юрист України, професор, кандидат 

юридичних наук, лауреат Премії імені Ярослава 

Мудрого, Відмінник освіти України. Керівник 

Міжнародного центру правових проблем 

інтелектуальної власності при Інституті держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України (за 

сумісництвом). Старший науковий співробітник 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 

Національної академії наук України (за 

сумісництвом). 

Науковий доробок складає понад 360 наукових 

праць, з них 3 індивідуальних і понад 20 колективних 

монографічних праць, 5 навчальних посібника, 230 наукових і науково-

публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-

томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного 

словника, Енциклопедії цивільного права, Малої енцеклопедії права 

інтелектуальної власності тощо.  
Джерело: http://kul.kiev.ua/  
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СОПІЛЬНИК Любомир Іванович 

Доктор юридичних наук, доктор технічних 

наук, професор, професор Львівського 

університету бізнесу та права, Академік 

Україської академії наук (2011). Заслужений 

винахідник України, професор кафедри 

інституту права та психології Національного 

університету «Львівська політехніка», 

академік Міжнарод-ної академії комп’ютерних 

наук та систем, Лауреат наукової премії 

ім. В. М. Глушкова, премії ім. В. Пікуля, 

заступник головного редактора Збірника 

наукових праць «Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права» (фахове 

видання України).  

Керівник сектора «Право» Західного 

наукового центру Національної академії наук 

України і Міністерства освіти і науки України, 

голова Антикримінального та 

Антитерористичного комітету у Львівській області, полковник поліції (в органах 

внутрішніх справ України з 1982 р.). Начальник Вибухотехнічного управління 

ГУНП у Львівській області. 

Автор понад 250-ти наукових праць в т.ч. 18 колективних монографій, 

зокрема, міжнародних, 11-ти підручників, 30-и навчально-методичних посібників, 

3-х Державних стандартів України, учасник понад 60 міжнародних та 

вітчизняних конференцій та симпозіумів, власник 6-х патентів: «Спосіб оцінки 

аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач – 

індикатор напруженості електро-магнітного поля», розробник першої в світі 

теорії негативного впливу електро-магнітних полів на водіїв, що приводить до 

аварій. Має численні бойові, відомчі, наукові та релігійні нагороди. 
 

ЯНКОВСЬКА Лариса Анатоліївна 

Канцлер ПВНЗ «Львівський університет 

бізнесу та права», доктор економічних наук 

(2008), професор, Академік УАН (2008); 

Відділення економіки і управління, 

Заслужений працівник освіти України (2009), 

академік Міжнародної академії комп’ютерних 

наук та систем, член Клубу ректорів Європи 

(Оксфорд, 2010), Лауреат наукової премії ім. 

В. М. Глушкова (2008), премії ім. В. Пікуля 

(2009), організатор проекту «Громадянин 

нової доби», головний редактор Збірника 

наукових праць «Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права» та член 

декількох рад наукових видань та журналів.  

Має більше 200 наукових праць, підручників з грифом МОН України, 

навчальних посібників, монографій у галузі економіки та підприємництва. 2001 р. – 

засновник Львівської приватної правничо-економічної гімназії.  

Джерело: http://lubp.com.ua/.   
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5 вересня 2021 року у Празі українці у Чехії відзначали 30 річницю 

Незалежності України.  

На урочисті заходи представники української громади у Чехії запросили 

Йозефа Затька як брата українського народу. 

EIDV в рамках міжкультурної 

взаємодії співпрацює з громадськими 

ініціативами українців у Чеській республіці. 

Президент EIDV Йозеф Затько був 

надзвичайно щасливий, що зміг з радістю 

розділити святковий час єднання українців!  

 
 

Урочистий концерт, виступи дитячих 

творчих колективів, українські пісні розтопили серця учасників заходу.. 

На захід з‘їхалися українці з багатьох європейських країн, всіх зібрали та 

об‘єднали спільні культурні та дер-жавницькі традиції.  

Всіх Українців, які люблять свою рідну Батьківщину, але волею долі 

приїхали жити та працювати до інших держав. 

Але дуже гарним є те, що ця урочиста подія зв‘язала українців, словаків та 

чехів! Відкриті серця, готовність допомагати один одному, розвивати свої 

культурні традиції, примножувати добро у людському житті... 
 

Ми щиро радї, що могли репрезентувати Словаччину у Чехії на відзначення 

30 річниці Незалежності України. Ми вдячні нашим друзям українцям, які 

запросили на це свято, особливо було приємно відчути доброту, щирість, 

гостинність українців!  
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Святкові дні цих урочистостей у Празі подарували нам стільки чудових 

вражень, нових знайомств, зустрічей!  

 

Треба дружити та продовжувати нашу співпрацю з питань культури, освіти, 

благодійності, бізнесу. Прославляти свою культуру, триматися разом, адже разом – 

ми є сила! 

До нових зустрічей! 

 

 

 

 

 
Йозеф Затько, 

Президент Європейського інститут безперервної освіти,  

JUDr. доктор права, доктор філософії, почесний доктор,  

почесний професор, LL.M, MBA 

Словаччина, Подгайська 

          05.09.2021
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     Європейський інститут безперервної освіти EIDV, Словаччина 
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8-10 грудня 2021 р., в якому взяли участь експерти зі Словаччини та Чехії та учасники 

закладів вищої освіти Києва, Рівного, Луцька, Харкова, Кропивницького, Вінниці. 

За чисельними проханнями партнерів з України на базі Європейського інституту 

безперервної освіти (Словацька Республіка)  розпочався триденний вебінар, в якому беруть 

участь експерти зі Словаччини та Чехії. 

Щиро дякуємо президенту EIDV Jozef Zatko за організацію наукового вебінару, який 

об’єднав у співпраці освітян Словаччини, Чехії, України, експертам, які погодилися 

поділитися досвідом та напрацюваннями, та учасникам - за спільну роботу та дружню 

професійну взаємодію, емоції та натхненні плани на майбутнє! 

8.12.2021 р. роботу вебінару очолював провідний експерт вебінару - професор Петер 

Плавчан, міністр освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки (2016-2017), 

ректор Університету Данубіус, Словацька Республіка. 

Чекаємо учасників на нових заходах з підвищення кваліфікації! 

Платформа зустрічей - Європейський інститут безперервної освіти EIDV, Словаччина. 
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Відкриття конференції позначилося вітальним словом видатних педагогів України, 

нагородження лауреатів громадських відзнак, пленарні доповіді… 

Президент EIDV Jozef Zaťko, доктор філософії, почесний доктор, почесний професор, 

Засновник Східно-Європейської агенції розвитку, Засновник Наукового журналу «European 

Science - Europska Veda» (Словацька Республіка) взяв учість у роботі конференції з 

проблемною темою «Розвиток співробітництва між закладами освіти Європейського 

Союзу у формі нетворкінгу». 

Тепла атмосфера, грунтовні здобутки досліджень, перспективні плани майбутніх 

розвідок стали ознаками сьогоднішнього дружнього педагогічного середовища однодумців, 

яких згуртували на міжнародний захід науковці-педагогі-новатори! 

Дякуємо за запрошення організаторам та пишаємося партнерською пропозицією бути 

співорганізаторами заходу! 
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17 листопада 2021 року за організації Київського національного університету 

будівництва і архітектури на платформі Microsoft Teams президент EIDV Dr.h.c. mult., 

JUDr., Jozef Zaťko PhD., LL.M, MBA, Honor. Prof. mult. взяв участь у роботі «круглого 

столу». 

Мета круглого столу: обговорення тенденцій, що характеризують освітню галузь на 

сучасному етапі; дослідження, вивчення, переосмислення проблем, які пов’язані з 

покращенням якості підготовки фахівців, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації 

здобувачів освіти. 

У дискусії з питань психологічних аспектів онлайн освіти науковці ділилися 

результатами досліджень та досвідом, висловили взаємну готовність до співпраці у 

вирішенні наукових завдань та популяризації спільних наукових досліджень. 
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Президент EIDV Jozef Zaťko передав диплом почесного професора -президенту 

МЕГУ, професору Анатолію Дем’янчуку, присвоєний рішенням наукової ради та 

президента EIDV від 12.11.2021 року. 

 

Ми щиро пишаємося дружбою із представниками славетної освітянської династії 

Дем’янчуків, продовжувачами та хранителями традицій високого професіоналізму в 

освітньо-науковій царині! 

 

Бажаємо почесному професору EIDV, професору Анатолію Дем‘янчуку, міцного 

здоровья, натхнення та щастя! 

Міжнародному економіко-гуманітарному університету імені Степана Дем‘янчука 

бажаємо процвітання! 
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Щиро дякуємо нашій команді експертів EIDV за організацію та участь у 

Чотириденний візит делегатів був відзначений обговоренням багатогранних проблем 

безпеки у різних сферах, продуктивним нетворкінгом, новими міжнародними зв‘язками, 

дружньою атмосферою, визначенням планів, появою ідей для спільних проєктів, обміном 

досвідом. 

Екскурсія Старою частиною Братислави Staré Mesto Bratislava додала колориту дружній 

зустрічі науковців. 

Щиро дякуємо пану Jozef Zaťko за ініціативу з розбудови тісних дружніх відносин 

науковців, створення зв‘язків двох братніх народів  України та Словаччини! 
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12.11.2021 в Подгайській, Словаччина, під час відкриття Міжнародної наукової 

конференції ВЕТ-2021 на честь Генерала Віктора Гвоздя – проректор Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем‘янчука 

п. Nataliia Ternovyk за рішення вченої ради МЕГУ від 27.05.2021 р. вручила візднаку - 

диплом почесного доктора МЕГУ ( Dr.h.c.) – президенту Європейського інституту 

безперевної освіти п. Jozef Zaťko.  

Учетверте п. Йозеф Затько отримує почесне звання від українького закладу вищої 

освіти як відзнаку за внесок у розвиток науки та освіти України та Словаччини! 

 

Щиро вітаємо пана президента та дякуємо колегам за увагу та надійне партнерство!  
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Шановний пане Йозефе, прийміть щиросердечні побажання від усього колективу 

EIDV! 

Ми зичимо Вам міцного здоров‘я, людського щастя, щирих та теплих обіймів 

друзів та надійних партнерів! 

Безмежно вдячні за дружбу, за Вашу відданість справі, за час, проведений разом у 

роботі в радощах і труднощах, за чудові часи дозвілля! 

Нехай Ваші задуми завжди будуть підкріплені надією, думки злетають до 

найвищих цілей, мрії перетворюються у реальність, а любов нехай зміцнює віру в те, чим 

живе Ваше серце! 
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Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland 

EIDV in the Academic Committee of the conference. 

 

Вересень 2021 р. Варшава. Польща. 

Варшавська школа управління-школа вища. 

EIDV партнер та співорганізатор. 
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на чолі з проректором з наукових досліджень та інновацій, 

професором Людмилою Ганущак з Києва, організований Президентом Європейський 

інститут безперервної освіти   EIDV Jozef Zaťko. Липень 2021 р. 

Україна та Словаччина - разом!   
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Відбувся 20 травня 2021 року в Міжнародному економіко-гуманітарному 

Університеті Імені Академіка Степана Дем’янчука. 

Президент EIDV Йозеф Затькo Jozef Zaťko вітав учасників, гостей та 

організаторів форуму! 

МЕГУ у співпраці з органами місцевої влади, громадськими організаціями, 

міжнародними партнерами реалізують студентоцентриський підхід в навчально-

виховному процесі! 

«Ми завжди підтримуємо соціальні проєкти» - у своєму виступі президент 

EIDV пан Йозеф Затько зазначив про плідну співпрцю з МЕГУ не лише у науковій, 

але й у культурній сфері ніж двома братніми народами!  

Ректор МЕГУ пан Віталій Дем‘янчук подякував за активну спільну роботу та 

висловив сподівання на продуктивність проєктів, що тривають! 
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Wellness centrum 

Aquamarin ponúka komplex 

služieb pre oddych a relaxáciu. 

Názov wellness centra je 

odvodený od drahého kame a 

akvamarín (aquamarine - voda 

mora).  

Vo wellness centre je 

návštevníkom k dispozícii 

vnútorný i vonkajší bazénový 

svet, vitálny svet, turecký 

kúpe  Hammam, oddychové 

priestory, botanická záhrada a 

kaviare.  
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Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. 
 

 

Podhájska 493941 48   Slovenská republika 

wellnesscentrum@tkpodhajska.sk 

 

 

 

 

 

Informácie o obci, informačné centrum nájdete na stránkach obce 

www.obecpodhajska.sk. 
 
  

mailto:wellnesscentrum@tkpodhajska.sk


 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

186 

 

 

       Penzión TERMÁL sa nachádza v 

katastri obce Podhájska, ktorá sa 

dostáva do povedomia našich a 

zahraničných turistov vďaka geotermál-

nemu prameňu silne mineralizovanej 

vody v hĺbke 1900 m (voda má pri ústí 

teplotu 80° C a výdatnosť 50 litrov za 

sekundu), okolo ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál termálneho 

kúpaliska. Voda z geotermálneho prameňa má blahodárne účinky 

na celý organizmus. Podrobné štúdie preukázali, že má hlbšie a 

trvalejšie regeneračné efekty ako voda z Mŕtveho mora. Účinky 

tejto termálnej vody využíva k regenerácii celá rada športovcov z 

rôznych športových odvetví, a preto Vás do mikroregiónu 

TERMÁL pozývame. 
 

 

 

Penzión TERMÁL Podhájska 

941 48, Podhájska Za humnami 508/28 časť Belek 

Slovenská republika 

Mobil: +421 905 369 138 - rezervácia 

+421 905 450 765 

E-mail: penzion.termal.podhajska@gmail.com 

www.termal-podhajska.sk 

http://www.termal-podhajska.sk/
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Я Руслан Коклян, засновник стоматології 

"Dr.Koklyan". 
Живу стоматологічною справою вже більше 

20 років, постійно підвищую свій професійний 

рівень. 

Спостерігаючи за роботою сучасних 

стоматологій, я чітко усвідомив, що хочу 

популяризувати якісний сервіс, що дасть 

можливість пацієнтам отримувати якісне 

лікування. Тому я зібрав команду фахівців. Не 

люблю гучних слів, але наша філософія говорить 

за нас. 

Кожен член моєї команди підтвердить, що головний принцип, за яким 

ми працюємо - це лікувати пацієнтів так, як ми б лікували членів своєї сім'ї. 
 

 

Ми пропонуємо нашим пацієнтам повний спектр послуг, спрямованих 

на забезпечення здоров'я та краси зубів. Застосовуємо новітні технології та 

сучасне обладнання. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

tel:0506070101
tel:0506070101
tel:0506070101
mailto:dr.koklyan@gmail.com
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Druh zariadenia: 
 ambulancia zubného lekárstva 

Identifikátor: 64-47251484-A0001 

Odborné zameranie: zubné lekárstvo 

Lekári, sestry: Natália Turjanica, MBA (zubný lekár) 

Miesto prevádzkovania: 
Ul. SNP  2103/19,    

93401  Levice 

Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union 

Poskytovateľ: Severná ul.  4072/19 

93401  Levice 

IČO: 47251484 

Telefón: 0908376575 

Email: turjanicanatalia@gmail.com  

 

https://www.e-vuc.sk/e-vuc/poskytovatelia/zubna-ambulancia-mudr.-macajova-s.r.o.html?page_id=114108
mailto:turjanicanatalia@gmail.com
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Одне з найкрасивіших сіл в Словаччині — це мальовничі Чічмани. 

Село  відоме туристам  завдяки дерев’яним будинкам з типовими білими 

орнаментами і не тільки. Незаймана природа Чічман вражає, а краєвиди 

зачаровують туристів назавжди. Чичманський орнамент на будинках та 

вишиванках віднесено до  нематеріальної культурної спадщини Словаччини.  

 

Фото з https://slovakia.travel/ru/chichmany  
Локалізація: Žilinský kraj, okres Žilina, Čičmany, GPS: N48°57'24'' E18°31'1'' 

http://www.obeccicmany.sk/ 
 

Мальовниче гірське село Чічмани, розташоване біля підніжжя Стражовскіх 

гір, вважається першим в світі музеєм-заповідником народного зодчества. 
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З гори до низу:, Краєвиди Чічман, Корінні чічманці: Президент EIDV Jozef Zaťko, Мер 
містечка Чічмани Iveta Michalíková. 
  

  

https://www.facebook.com/jozef.zatko
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Чічманські орнамент 

та вишиванка 

 

Корінні чічманці: 

Президент EIDV  

Jozef Zaťko 

Мер містечка Чічмани  

Iveta Michalíková  
 

 

 

 

 

 

Краєвиди Чічман  
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VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o./  
EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. 

 

Právna forma 
Nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby 

IČO 
42053048 

Sídlo 

 

Za humnami 508/28, 94148 Podhájska, 
Slovenská republika 

Registračné číslo 
VVS/NO-17/2009 

Registrový úrad 
Okresný úrad Nitra 

Dátum vzniku - 19.10.2009 

 
Štatutárny orgán: Riaditeľ 

JUDr. JOZEF ZAŤKO Od:19.10.2009 
Do: Druh všeobecne prospešných služieb 

 

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková 

organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby a to najmä v oblasti: 

- Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami 

(poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania a 

rozvoja na medzinárodnej úrovni) 

- Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru (podpora 

zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj 

pracovnej sily vo východoeurópskom priestore) 

- Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru 

prostredníctvom organizovania stáži a praxe v organizáciách európskeho priestoru 

- Podpora študijných stáži a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za 

účelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov 

- Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom 

poznávania multikultúrarnych odlišností 

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti (poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre 

vybrané skupiny obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, 

zdravotníctva a iných) 

- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (prostredníctvom 

poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré 

podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu 

medzi regiónmi Európskej únie) 

- Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia 

- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
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- Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien 

- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry (organizácia školení, seminárov, 

kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj 

zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva) 

- Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími 

inštitúciami 

- Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, 

popularizácia vedy na verejnosti 

- Vydavateľská činnosť 

- Využitie obnoviteľných zdrojov energie (služby v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov ako aj možnosti financovania 

aktivít) 

- Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí (prostredníctvom služieb pre 

vidiecke oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu 

v spolupráci s malými a strednými podnikateľmi) 

- Podpora regionálneho marketingu a reklamy 

- Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, 

pracovného a rodinného života 

- Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej 

oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami. 
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  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
 

 Публікація наукової статті у рецензованому міжнародному 

науковому виданні «European Science», що засноване Європейським 

інститутом безперервної освіти / European institute of further 

education (Словацька Республіка) ISSN 2585-77387, EV 5691/18 
(https://european-science.sk/). 

 Видання одноосібної (колективної) монографії (ISBN 

Словаччина, Сербія). 

 Видання монографії у журналі «European Science» (ISSN, 

статус - спецвипуск журналу, що може прирівнюватися до публікації у 

журналі, що індексується Scopus). 

 Організація міжнародних  

наукових (конференції, семінари),  

інформаційно-просвітницьких (круглі-столи, зустрічі),  

культурних, (виставки, презентації) заходів. 

 Сертифікований екзамен з мов країн ЄС (В2 і вище). 

 Міжнародне науково-педагогічне стажування. 

 Підвищення кваліфікації для викладачів. 

 Підвищення кваліфікації за програмами: 
MBA (Master of Business Administration) 
LL.M. (Master of Laws) 
MSc. (Master of Science). 

 Культурна, оздоровча програма для групи учасників.  

Наші контакти 
European institute of further education www.eidv.eu 

Za Humnami č. 508/28, 941 48 Podhájska, Slovak Republic 

Тел: +421 905 450 765, WhatsApp, Viber 
www.european-science.sk (European Science)  

europska.veda@gmail.com (видавництво) 

https://european-science.sk/
http://www.eidv.eu/
http://www.european-science.sk/
mailto:europska.veda@gmail.com
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Запрошуємо до публікації у часописі  

«Рочник Українсько-Словацький» –2022 
«Ročenka Ukrajinsko-Slovenská» 

(Україна – Словацька Республіка) 
ISBN Словацької Республіки 

 

МОВА ПУБЛІКАЦІЇ: 
англійська, українська, польська,  
словацька, чеська. 

 

ВИД ПУБЛІКАЦІЇ: 
тези доповіді; наукова стаття; огляд статей, 
монографії, наукових досліджень; анотація; 
презентація; рецензія; рекламна стаття. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА 
ПУБЛІКАЦІЇ: 

 постановка завдання; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій; 

 формулювання мети статті; 

 основний матеріал дослідження; 

 висновки і рекомендації для подальших 

досліджень; 

 бібліографія.  
 

 

До збірника наукових праць  

приймаються статті, які раніше не були 
опубліковані. Автор несе відповідальність 

за оригінальність тексту. Матеріали 
проходять рецензування. 

 

 
 

Матеріали надсилайте до редакції EIDV  
на електронну адресу: 
eidv.ukraine@gmail.com 

 

_________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (EIDV) - видавник 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

ПОРЯДОК ОФРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЇ: 
 

Фотографія автора у правому верхньому кутку; Ім'я та прізвище автора / авторів (незалежний 
пункт вирівнювання по лівому краю); вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт 

вирівнювання по лівому краю); місце роботи: назва установи, країни, особисту адресу електронної 
пошти (пункт вирівнювання по правому краю); Назва статті (жирний шрифт, великі літери, окремий 

абзац без відступу; інтервал 1,0); Анотація (курсив, з абзацу) з ключовими словами (5-10); Текст 

статті (Word, - 2003 Times New Roman 14pt, інтервал 1,0, поля: ліве - 30 мм, праворуч - 15 мм, верхнє і 
нижнє - 25 мм; 8-12 сторінок); Бібліографія під назвою «Використані джерела» та бібліографічні 

посилання оформлюються за Гарвардським стилем (Harvard Referencing Style).  

mailto:eidv.ukraine@gmail.com
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zborník vedeckých prác 
 

РОЧНИК УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИЙ 
збірник наукових праць 

 
 

Ročenka Ukrajinsko-Slovenská: zbornik vedeckých prác. Podhájska, Európsky 

inštitút ďalšieho vzdelávania, 2021, 217 p.  

ISBN 978-80-89926-19-0 

EAN 9788089926190  
 

 

Publisher  

European institute of further education, Podhajska, Slovak Republic. 

 

Editorial Office Address: 

European institute of further education 

Za Humnami č. 508/28, 

941 48 Podhájska, Slovak Republic 
 

Phone: +421 905 450 765 

IČO: 42334390, DIČ: 2023768912 
 

eidv@eidv.eu 

www.eidv.eu 

 

Print run: 300 copies. 

 

 

  

http://www.eidv.eu/


 

ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ. Zborník vedeckých prác. 2021 

218 

 

 

 


