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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ СУДНОПЛАВНИХ  
ТА КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ З МОРСЬКИМИ ЗВО  

У ПІДБОРІ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
У статті розкриваються основні принципи взаємодії та співпраці між судноплавними та крюінго-

вими компаніями, морськими закладами вищої освіти та курсантами – майбутніми висококваліфікова-
ними кадрами морської галузі. Особлива увага приділена кадетській програмі, як перспективному напря-
мку у практичній підготовці курсантів з можливістю їх подальшого працевлаштування у судноплавних 
та крюінгових компаніях та їх стрімкому кар’єрному рості. Впровадження кадетської програми пред-
ставляє собою новий напрямок у сфері співробітництва між комерційними установами, такими як суд-
ноплавні і крюінгові компанії, та морськими навчальними закладами, який допомагає вирішити пробле-
му дефіциту підготовки командного складу морських суден що склався в останні роки. 

Ключові  слова :  підготовка моряків, Конвенція ПДНВ, судноплавні компанії, крюінгові компанії, 
кадетська програма, працевлаштування моряків. 

Постановка проблеми. На суднах під інозем-ним державним прапором працює понад 200 ти-сяч українських моряків. Крім того, що вони засві-дчують нашу відповідальність щодо умов підго-товки моряків, вони також роблять великий вне-сок в нашу економіку [5]. На сучасному етапі становлення України як суверенної європейської країни особливого зна-чення набуває фактор утвердження її як дієздат-ної морської держави. Це зумовлене низкою тен-денцій як глобального, так і внутрішнього харак-теру. Серед глобальних тенденцій слід виокреми-ти наступні:  1. Зростання обсягів світової морської торгівлі, яка вважається найбільш дешевою, комфорт-ною та доступною; 2. Регіоналізація міжнародної економічної діяль-ності, формування нових міжнародних еконо-міко-політичних об’єднань, які намагаються здійснювати спільну митно-тарифну політику; 3. Зростання ролі морських ресурсів у світовій економіці; 4. Суттєві зміни на світовому ринку морської робочої сили, які у свою чергу, призводять до зміни на ринку освітніх послуг, пов’язаних із підготовкою фахівців морських професій. За останні роки на світовому ринку морської ро-бочої сили склалася ситуація дефіциту коман-дного складу та надлишку рядового [8]. 

Основними причинами дефіциту командного складу суден пов’язують з тим, що більшість ви-пускників морських навчальних закладів не змог-ли своєчасно отримати необхідну практичну під-готовку, як наслідок, це призвело до нестачі пла-вального цензу необхідного для отримання пер-шого робочого диплому. Тому одним з найважли-віших аспектів підготовки висококваліфікованих кадрів морськими закладами вищої освіти є на-дання можливості курсантам отримати свої перші робочі місця, ще на етапі навчання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємна співпраця між судноплавними компанія-ми, крюінговими компаніями та морськими за-кладами вищої освіти позитивно впливає на кож-ного суб’єкта взаємовідносин. Судноплавні та крюінгові компанії отримують необхідний їм ко-мандний та рядовий склад у короткі терміни і з найменшими затратами ресурсів, а морські закла-ди вищої освіти забезпечують своїх вихованців робочими місцями з перспективою подальшого працевлаштування, тим самим підвищуючи свій рейтинг серед інших навчальних закладів. Тому, розвиток комплексної системи взаємодії між суд-ноплавними компаніями, крюінговими агенціями та морськими закладами вищої освіти набуває особливої наукової і практичної значимості. Од-ним із варіантів реалізації кадрової політики для 
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судноплавних та крюінгових компаній є впрова-дження кадетської програми та залучення для її реалізації морських навчальних закладів. Проблемам підбору персоналу в судноплав-них компаніях присвячені роботи вітчизняних вчених, і практиків. Серед них Бундюк Р.А. [1], Яценко М.С [9], Пасюк Е.Д. [4] та інші. Однак питання співпраці між крюінговими компаніями та морськими ЗВО, на основі кадетсь-кої програми, в сучасних умовах в достатній мірі не досліджені. Висока ступінь потреби судноплав-них компаній в висококваліфікованих і конкурен-тноспроможних фахівцях морської галузі зумови-ли актуальність дослідження. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття особливостей співпраці морських ЗВО з судноплавними та крюінговими компаніями, які сприяють підготовці висококваліфікованих фахів-ців морської галузі. 
Виклад основного матеріалу. Судноплавні компанії сприяють та забезпечують поліпшення транспортних зав’язків України з іншими держа-вами та підвищенню якості транспортних послуг і конкурентноспроможності на міжнародному рин-ку праці [6].  Судноплавна компанія у своїй діяльності: 
– повинна забезпечити, щоб кожне судно було укомплектоване кваліфікованими, дипломованими і придатними у медично-му відношенні членами екіпажу згідно із чинним законодавством; 
– повинна встановити дотримання проце-дур для визначення будь-якої підготовки, яка може бути потрібною для здійснення функціонування системи управління без-пекою, а також забезпечення такої підго-товки для усього відповідного персоналу; 
– має встановити процедури, які задоволь-няють отримання судновим персоналом відповідної інформації про систему управ-ління безпекою робочою мовою або мо-вою, яку він розуміє; 
– повинна забезпечити, щоб судновий пер-сонал був спроможним ефективно спілку-ватися під час виконання ним своїх обо-в'язків, що стосуються системи управління безпекою [7]. Для виконання поставлених цілей судноплав-на компанія повинна виконувати таку основну задачу, як відбір якісних, конкурентноспромож-них морських спеціалістів, що напряму впливає на конкурентноспроможність самої судноплавної компанії. Більшість судноплавних компаній для реалі-зації вимог по забезпеченню безпеки судноплавс-тва і підбору в даному руслі висококваліфікова-них фахівців покладають дані обов’язки на посе-редників – крюінги, основними завданнями яких 

є підбір у стислі терміни суднового персоналу, який буде відповідати усім вимогам по кваліфіка-ційній підготовці, сертифікаційній підготовці та практичній підготовці. Крюїнгові послуги щодо забезпечення потре-би роботодавця в персоналі є процесом визначен-ня, організації та здійснення професійної діяльно-сті в області працевлаштування претендентів – членів плавскладу морських суден і задоволенні потреби роботодавця-клієнта в персоналі. Ринок крюїнгових послуг являє собою спеціа-лізований напрямок підприємництва, пов'язаний з «людським фактором», що є сукупністю послуг з пошуку, оцінки, відбору та управління мотиваці-єю, а так само найму робочої сили з метою забез-печення потреб сторонніх організацій – суднопла-вних компаній або операторів суден в персоналі [4]. Якість послуг, що надаються крюїнговими компаніями, відбивається не тільки на якості за-доволення потреби судноплавної компанії в пер-соналі, але і побічно впливає на функціонування судноплавної компанії в цілому. Основним контингентом робочої сили для крюінгів є випускники та курсанти морських на-вчальних закладів. Сьогодні підготовку кадрів для морського флоту відповідно до Міжнародної Конвенції та Кодексу про підготовку, дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) здійснюють 11 навчальних закладів (разом зі структурними підрозділами). З 6 квітня 2012 року в Україні вступили в си-лу Манільські поправки до додатка до Міжнарод-ної конвенції про підготовку і дипломування мо-ряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року, та до Кодексу з підготовки та дипломування моряків та несення вахти, які вимагають внесення відповід-них корективів в процес підготовки фахівців з морської спеціальності [3]. Робота морських ЗВО зорієнтована не тільки на підготовку висококваліфікованих фахівців, їх теоретичну та практичну підготовку, диплому-вання, але й сприянню їх працевлаштування в судноплавних та крюінгових компаніях ще на ета-пі навчання. Даний аспект забезпечується завдяки впрова-дженню кадетської програми деякими великими судноплавними та крюінговими компаніями. Ка-детська програма дозволяє надати місця для про-ходження практики та подальшого працевлашту-вання значної частини курсантів ще на етапі на-вчання у навчальному закладі. Вона є вигідною для усіх трьох сторін взаємовідносин. Морський заклад вищої освіти забезпечує надання своїм курсантам перших місць практики, тим самим виконуючи одну із складових функцій навчання, 
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Рисунок 1. – Схема взаємодії між навчальними закладами та суднопла-вними і крюінговими компаніями  

Рисунок 2. – Схема кар’єрного росту курсанта за кадетською  програмою компаній 

курсанти без досвіду роботи отри-мують можливість зарекомендува-ти себе і отримати початкове місце роботи, крюінгові компанії отриму-ють необхідний їм рядовий та ко-мандний склад на вимоги суднов-ласників, тим самим виконуючи своє основне завдання в професій-ній діяльності. Сама по собі кадет-ська програма забезпечує високоя-кісною практикою українських ка-детів і гарантує їм працевлашту-вання після закінчення навчання (рис 1.). Крюінгові компанії які співпра-цюють з морськими ЗВО та нада-ють кадетську програму розгляда-ють курсантів, як своїх майбутніх офіцерів рівня управління, і тому сприяють і гарантують їх кар’єрно-му росту (рис 2.). Кандидати на кадетську про-граму відбираються компанією за результатами успішності в навчан-ні, інтерв’ю та результатів тесту-вання. Компанія відповідно до умов кадетської програми зобов’я-зана сприяти кар’єрному росту кур-сантів, надаючи їм можливість про-ходження морської практики в строки, погоджені з морськими ЗВО. У свою чергу морські ЗВО бе-руть на себе відповідальність у під-тримці кар’єрного зростання кур-санта, здійснюють підтримку і ке-рівництво під час навчання в ЗВО та плавальної практики на суднах компанії. Після випуску відібраних курсантів, компанія буде забезпечувати їх працевлаштування і зобо-в’язується сприяти їх кар’єрному росту у відповід-ності до компетенцій (в рамках вимог Міжнарод-ної конвенції ПДНВ 78 з поправками).  На сьогоднішній день існує не багато судноп-лавних і крюїнгових компаній, які беруть на себе відповідальність за розвиток умінь, навичок ко-мандного морського складу, участь в підготовці висококваліфікованого командного складу, почи-наючи з перших років навчання в морських навча-льних закладах. Компанії такого напрямку роботи готові за-пропонувати зміцненню системи підготовки та підвищенню якості практичної підготовки в сис-темі морського освіти. Все це дає великі можливо-сті для працевлаштування курсантів і забезпечен-ня кар'єрного зростання. 

Політика навчання компаній по кадетської програмі – це підготовка грамотного, відповідаль-ного офіцера. Морські ЗВО є навчальними закладами, які дають базову освіту і підготовку командного складу для безпечної експлуатації суден. Співпра-ця крюїнгових компаній з морськими навчальни-ми закладами дозволяє продуктивно вирішувати проблеми підбору кадрів. Компанії пропонують проходження практики на борту навчально-виробничих і виробничих суден для всіх спеціаль-ностей, і можливість кар'єрного росту до вищих посад по закінченню морського навчального за-кладу. Компанії не тільки висувають вимоги до май-бутніх спеціалістів, а й створюють всі можливі умови для просування їх по службі.  

 
Любов ШАПАР, Тетяна ШПІЛЄВАЯ  Особливості співпраці судноплавних та крюїнгових компаній з морськими ЗВО у підборі кваліфікованих кадрів 



302 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

Основними критеріями для включення курса-нтів морських закладів вищої освіти до кадетсь-кої програми є: 
– xороша успішність – середній бал не нижче 4 за 5-ти бальною шкалою; 
– xороші знання з англійської мови: знання спеціальної морської термінології( прохо-дження «Marlins Test Online»); 
– cпівбесіда за спеціальністю з капітаном або старшим механіком-наставником («пе-ревірка знань»); 
– наявність необхідних документів відповід-но до STCW для кадетів – посвідчення осо-би моряка, закордонний паспорт, обов’яз-кові сертифікати. 
– бажання працювати в компанії. 
– коммунікативність, розуміння, впевне-ність у своїх силах. 
– наявність лідерських якостей – бачення свого місця в компанії в ролі старшого офі-цера (активну участь в суспільному житті ЗВО). 
– успішне проходження тестування за спеці-альністю. Кадетська програма, яку надають судноплав-ні та крюінгові компанії для курсантів морських навчальних закладів дає швидкий кар’єрний ріст молодим спеціалістам і як наслідок, випускники морських ЗВО отримують свої перші робочі дип-ломи, що автоматично переводе їх із категорії рядового складу до категорії командного складу морських суден. 
Висновок. Сьогодні Україна входить у «білий список» Міжнародної морської організації держав, 

у яких в повному обсязі виконуються вимоги Кон-венції та Кодексу ПДНВ. Підписані меморандуми про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України з 53 державами-членами Міжнародної морської організації відповідно з правилом 1/10 Конвенції ПДНВ. Крім того, система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Євро-пейською Комісією на підставі результатів періо-дичних (1 раз в 5 років) інспекцій, проведених Європейським агентством з безпеки на морі (EMSA) на відповідність вимогам Директиви Єв-ропейського парламенту і Ради Європейського Союзу. Таким чином, Україна загалом має досить високий потенціал і хороші перспективи для по-дальшої успішної конкуренції на світовому ринку праці за високооплачувані робочі місця командно-го складу в умовах зростаючої потреби глобаль-них морських перевезень у висококваліфікованих морських фахівцях [2]. На сьогоднішній день вирішити проблему у нестачі командного складу морських суден та проблему працевлаштування наших моряків мо-же концепція співпраці між роботодавцями та морськими навчальними закладами. Розширення кадетської програми для моряків в Україні дасть суттєвий поштовх у процвітанні судноплавних та крюінгових компаній, їх стабільності, конкурент-носпроможності на ринку праці моряків, збіль-шить імідж морських закладів вищої освіти серед інших навчальних закладів, забезпечить молодих фахівців морської галузі роботою та стрімким ка-р’єрним ростом, виведе Україну на новий рівень у галузі мореплавства. 
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Любовь Шапарь, Татьяна Шпилевая. Особенности сотрудничества судоходных и крюинговых 
компаний с морскими высшими учебными заведениями в подборе квалифицированных кадров 

В статье раскрываются основные принципы взаимодействия и сотрудничества между судоходны-
ми и крюинговых компаниями, морскими вузами и курсантами – будущими высококвалифицированными 
кадрами морской отрасли. Особое внимание уделено кадетской программе, как перспективном направ-
лении в практической подготовке курсантов с возможностью их дальнейшего трудоустройства в судо-
ходных и крюинговых компаниях и их стремительном карьерном росте. Внедрение кадетской програм-
мы представляет собой новое направление в сфере сотрудничества между коммерческими учрежде-
ниями, такими как судоходные и крюинговые компании, и морскими учебными заведениями, которое 
помогает решить проблему дефицита подготовки командного состава морских судов сложившийся в 
последние годы. 

Ключевые  слова :  подготовка моряков, Конвенция ПДНВ, судоходные компании, крюинговые 
агентства, кадетская программа, трудоустройство моряков. 

 
Lyubov Shapar, Tatiana Shpilevaya. Features of cooperation between shipping and crewing compa-

nies with maritime higher educational institutions in the selection of qualified personnel 
The article describes a basic principles of interaction and cooperation between crewing and shipping compa-

nies, Maritime higher education institutions of higher education and the students – future highly qualified person-
nel of the Maritime industry. Shipping company in this case acts as the primary employer for Maritime specialists, 
which provides jobs not only for qualified seamen, but also for cadets of Maritime education institutions even at 
the stage of studing. For the purpose of to rapid assimilation of young professionals of Maritime industry and 
gaining initial experience of their future profession Maritime education institutions started to cooperate with 
shipping and crewing companies as direct employers of their graduates. The basic and potential direction of ca-
dets ̓ practical training is the cadet program, which gives the possibility of their further employment in the ship-
ping and crewing companies and rashed career growth. 

The progress implementation of the cadet program represents a new direction in the field of cooperation 
between commercial entities, that serve as their employers, and Maritime education institutions which help to 
solve recent problem of training delicitamong ship command personel. Candidates meeting the specific require-
ments of employers, the main ones are: knowledge of English language on a high and sufficient level, a good 
knowledge of the specialty and the availability of appropriate Maritime documents that are required for boarding 
on ships and occupying corresponding position, are included in the cadet program. 

Cadet program for seafarers in Ukraine will contribute to a significant boost in the prosperity of shipping and 
crewing companies, their stability, competitiveness in the labour market of seafarers, increase the image of the 
Maritime higher education institutions among other education institutions, provide the young professionals of the 
Maritime industry with work and rapid career growth, take Ukraine to a new level in maritime field.  

Key  words :  training of seafarers, the STCW, shipping companies, crewing companies, the cadet program, 
the employment of seamen.  
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