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Постановка проблеми і її зв’язок із найважливішими
науковими і практичними завданнями. Одним з головних зав-
дань суспільства є прагнення неухильно збільшувати масу
робочої сили в матеріальному виробництві, бо пошуковий
фонд споживання в суспільстві виступає засобом збережен-
ня людського існування до тих пір, поки потенціал робочої
сили дозволяє самовідтворюватися, зберігати за собою фун-
кцію способу забезпечення себе і решти населення, яка
зайнята у сфері послуг і державного забезпечення життєд-
іяльності або з якоїсь причини не приймає участі ні у ви-
робництві, ні в управлінні, ні в обслуговуванні. За назва-
ним мотивом може розглядатися й спецконтингент і обслу-
говуючий наглядацький і виховний персонал пенітенціар-
ної системи. Це означає, що повинна бути в державі додат-
кова споживча сила, що створюється працівниками матер-
іального виробництва, яка зберігає розвиток сфери послуг
і підтримує життєдіяльність непрацездатного або невлаш-
тованого у відповідну сферу населення.

Питаннями дослідження розвитку продуктивних сил
у пенітенціарній системі держави займались Жук Л. А.,
Жук І. Л., Прусс В. М. та інші науковці [1–3]. Організа-
ційна функція пенітенціарної системи держави забезпе-
чує розвиток її виробничого і економічного середовища
за далекоглядною задачею підготовки людини до вклю-
чення в суспільне виробництво. Вирішення такої задачі
має методичні процедури, які на даний період часу дос-
ліджені недостатньо.

Метою статті є розробка методичного підходу роз-
витку працездатності людини в умовах середовища пе-
нітенціарної системи держави.

Виклад основного матеріалу досліджень. Головним
методичним підходом до розвитку людини у пенітенц-
іарній системі держави до того рівня, що дозволяє вклю-
читися у виробничій простір державної системи, за ме-
тодикою дослідження є набуття особистістю професій-
них знань, навичок і умінь, щоб виконувати визначені
операції, рухи і роботи. Оскільки треба прив’язуватися
до конкретного виду діяльності, що сприймається еко-
номічним середовищем пенітенціарної системи держа-
ви, і в залежності від його змісту конструювати метод
чи надавати загальні положення і рекомендації, то роз-
глядаються загальні методичні питання. За таким засо-
бом методичним підходом спочатку приймається те відо-
ме фахівцям положення, за яким стверджується наступ-
не: первинно людина здатна виконувати певну роботу
по самозабезпеченню визначально на побутовому рівні,
а далі вона послідовно розвиває власні фізіологічні про-
фесійні здібності, щоб включитися в суспільно корисну
працю. Тобто розглядається людина самодостатня, здат-
на здійснювати певну діяльність, і завдання суспільства
чи пенітенціарної системи держави полягає в розши-
ренні її працеготовності засобами, що виокремлюються
за критерієм діяльності і праці.

Діяльність людини реалізується за допомогою конк-
ретної праці, яка дослідниками [4] представляється через
показники фізичної і розумової працездатності, її продук-
тивності але для даної розробки найточніше описується
по методу працеготовності, який запропонований Лема-
ном [4, с. 12–14]. За фізичним механізмом віддзеркален-
ня такої працеготовності особи розрізняються за чотир-
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ма ступенями напруги. У викладі С. А. Косилова і Л. А.
Леонтьєвої [4, с. 12] напруга і резерви працездатності
описується наступним чином: «При незначних запитах до
працюючого він може виконати свою роботу автоматич-
но, мінімально привертаючи свідомий контроль. Така
діяльність представляє нижчий ступінь напруги організ-
му (наприклад, їзда на велосипеді по рівній місцевості) і
може продовжуватися без стомлення протягом тривало-
го часу. Наступний ступінь використання резервів пра-
цездатності — «фізіологічна працездатність». При цьому
робота може проводитися без особливої напруги волі,
наступаюче стомлення повністю ліквідовується під час
відпочинку і нічного сну. Третій ступінь використання
загальної працездатності — це робота із залученням «зви-
чайних резервів», мобілізована спеціальною напругою
волі, коли вимоги виконуваної роботи переходять межі
«фізіологічної працездатності». При такій роботі насту-
пає сильне стомлення, що не ліквідовується відпочинком
і нічним сном. Остання, четверта, ступінь трудової на-
пруги організму — включення резервів, не підлеглих волі
працюючої людини, які захищені за звичайних умов
функціями автономної нервової системи і можуть бути
пущені в хід під впливом спортивного азарту або дією
фармакологічних засобів (наприклад, первітін та ін.). Така
діяльність веде до загального виснаження організму» [4,
с. 13–14]. Тобто фізичний механізм праці відомий, і щоб
досягти меншої витрати і примножити резерви, треба
людину тренувати.

Разом з тим, введення названих показників в дос-
лідження, особливо працездатності людини, приводить
до отримання очікуваного результату частково: з тієї
причини, що це синтетичні характеристики, що опису-
ють, власне, не людину, а економічну систему в узагаль-
неному, кінцевому уявленні. У цю систему людина всту-
пає по ряду інших характеристик і для їх встановлення
потрібно вивчити професійно значущі властивості суб-
’єкта діяльності, що є «такими характеристиками, від
яких залежить успішність його професійної діяльності»
[5, с. 109]. Якщо продовжити думку авторів для конкре-
тизації і класифікації властивостей особи, то треба дати
пояснення щодо людини. Вони наступні:

1. В якості професійно-значущих для суспільства
властивостей виступають індивідуально-психологічні
властивості особи, тобто властивості індивіда, опосеред-
ковані відносинами особи, і власне стосунки особи;

2. До індивідуально-психологічних властивостей
відносяться сенсорні, перцептивні, аттенціонні,
мнемічні, розумові, мовні, емоційні, вольові, комуніка-
тивні властивості особи;

3. Відносини особи включають ставлення людини
до себе, до інших людей, до праці, до своєї професії,
спеціальності, тих або інших професійних завдань, роз-
ташування її щодо створюваних матеріальних цінностей
і в середовищі суспільної власності, участі в розробці
ідеологічних цінностей суспільства, законів і правил,
стратегії майбутнього, тактики усіляких змін і т. д.

Представлений перелік професійно-значущих влас-
тивостей людини теж загальний, але він достатній для
проведення дослідження, подальшого уточнення струк-
тури якостей суб’єкта діяльності та встановлення зв’язку
з особливостями професійної діяльності. Оцінка сутності
проводилася за даними анкетування і за матеріалами уза-

гальнення історичного досвіду раціональної організації
праці, робочого місця виконавця і його робочих рухів
безвідносно до виду людської діяльності. Методичною
основою даної розробки є методична програма, запропо-
нована групою фахівців на чолі з Т. П. Зінченко [5]. За-
позичується з цієї програми, власне, система «суб’єкт
праці — професійне середовище», компоненти і показ-
ники до неї, а інші елементи треба розробляти.
Доцільність розгляду такої системи обґрунтовується ав-
торами таким чином: «Від ступеня взаємної відповідності,
динамічної рівноваги підсистем «суб’єкт праці» і «профес-
ійне середовище» залежить результат функціонування
системи, метою якої є отримання того або іншого необ-
хідного суспільству продукту певної якості. Для людини
як суб’єкта праці ця мета виступає як вимога професій-
ної успішності» [5, с. 4–5]. Можна приєднатися до думки
і приступити до розгляду показників людини і компо-
нентів професійного середовища. По узятій за основу
методиці названі наступні складові:

1. «Людина як суб’єкт праці аналізується за такими
показниками: 1) професійно-значущі індивідуально-пси-
хологічні властивості; 2) досвід (знання, уміння, навич-
ки, рівень професіоналізації); 3) спрямованість (мотиви,
ціннісні орієнтації, трудові установки); 4) стани;

2. Компонентами підсистеми «професійне середо-
вище» є: предмет праці, мета праці (що визначає про-
фесійні завдання), знаряддя праці, фізичне середовище,
соціальне середовище» [5, с. 4].

У структурному відношенні дослідження підпоряд-
ковується виявленню взаємодії людини і професійного
середовища, що приводиться в рух працею. Така посил-
ка робить логічною реалізацію науково-методичної схе-
ми пошуку сукупності інформативних показників і ком-
понентів за даними рисунку 1. У цій схемі основу пред-
ставляє працездатність людини.

Прийнята схема опису за допомогою показників і
компонентів вимагає пояснення теоретичних процесів і
їх складових за сутністю в логічній послідовності, де пер-
винним елементом виступає «професійне середовище», в
яке людина повинна увійти підготовленим працівником
і виконавцем, тобто «суб’єктом праці». З’ясуванням цьо-
го, власне, і потрібно займатися в даних методичних
положеннях, бо ув’язнений з часом повинний набути
відповідні якості у пенітенціарній системі держави, вий-
ти з неї і включитися у суспільне виробництво.

Рис. 1. Схема працездатності і її компонентів
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У професійному середовищі — в першій складовій
системи, що вивчається, — знаходять місце і взаємоді-
ють «суб’єкт праці» і «чинники професійного середови-
ща». До встановлення їх сутності і характеристик при-
ступимо у вказаній послідовності. Тобто потрібно гово-
рити або про здібність людини до праці, і тоді виходить
набір його фізичних складових, або поставити завдання
вибору окремої її якості, яку потрібно пристосовувати
відповідно відомим виробничо-технологічним умовам.
Перевагою щодо предмету роботи надається другому
варіанту розгляду зв’язків, оскільки в ньому можна од-
ночасно представити загальні процеси трудової діяль-
ності, стан працівника і принципи раціональної орган-
ізації робочих місць і робочих рухів.

Включення в дію індивідуальної здатності людини
здійснюється саме в професійному середовищі, в якому
ряд специфічних чинників вносить корегування ситу-
ації, звичної для людини. Чим менш підготовлена лю-
дина до праці, тим більш істотна дія на його психіку
виявляється цими чинниками. За даними досліджень [4–
6] та ін. чинники професійного середовища впливають
в основному на здоров’я і працездатність людини, на її
ставлення до праці, ступінь задоволеності працею, ефек-
тивність і якість праці. Фахівці ділять основні чинники
професійного середовища, як правило, на чотири гру-
пи, в числі яких:

1) санітарно-гігієнічні (мікроклімат, освітленість,
рівень шуму, механічні коливання, випромінювання та ін.);

2) психофізіологічні (фізичне навантаження, нерво-
во-психічна напруга, організація робочого місця та ін.);

3) естетичні (художнє оздоблення інтер’єру, вироб-
ничих приміщень, пропорційність форм і кольорове
оформлення робочого місця і т. п.);

4) соціально-психологічні (психологічний клімат
колективу).

Положення, що людина може працювати успішно
лише при достатньо обмежених відхиленнях значень
чинників від прийнятих норм. Тобто, чим більші ці
відхилення від норми, тим нижчий показник працездат-
ності людини і результати його праці. Тому вивчення
впливу чинників професійного середовища на показни-
ки виробничої діяльності необхідно здійснювати з ме-
тою створення найбільш комфортних умов, які забез-
печують оптимальну динаміку працездатності, добре
самопочуття і сприяють збереженню здоров’я працюю-
чих. Оскільки для даного дослідження першорядну важ-
ливість мають чинники професійного середовища, що
формуються на принципах психофізіологічної спрямо-
ваності, то для опису слід залучити матеріали з галузі
психології і фізіології праці. Комплексність розгляду
досягається на основі того, що людина отримує знання
або сукупність уявлень про:

предмет праці і зміст професійних завдань;
фізичні компоненти професійного середовища і

властивості їх прояву;
структуру фізичного і нервово-психічного наванта-

ження, що укладається в праці;
особистісні цінності робочої професії або їх комп-

лекс;
психічні стани людини, обумовлені процесом праці,

і необхідні якості емоційної стійкості та умови адаптації
працівника до професійного середовища.

Маючи в своєму розпорядженні знання, людина на
рівні суб’єкта праці складає особисте уявлення про інди-
відуально-психологічні властивості, які необхідні для се-
редовища конкретної діяльності, виробляє ставлення до
праці і оцінює відповідність власних якостей професій-
ному середовищу, і навпаки — професійного середови-
ща ціннісним орієнтаціям суб’єкта праці. Тобто його
уява починає обґрунтовувати ряд логічних побудов, які
дозволяють йому ухвалити рішення, щоб увійти в сере-
довище професійної діяльності.

Перед розглядом даної групи питань треба зверну-
ти увагу фахівців на ту обставину, що людина вступає в
виробничу діяльність, яка відрізняється часто вельми
складними функціями, діями і зв’язками. У простому ва-
ріанті її уявлень виникає предмет праці, як система вла-
стивостей і взаємин речей, явищ, процесів, якими лю-
дина, що працює на певному трудовому посту (робочо-
му місці), повинна в думках або практично оперувати,
тобто розпізнавати, враховувати, упорядковувати, пере-
творювати, зберігати або відшукувати їх. Ці взаємозв’-
язки належать п’яти основним типам предметів праці,
які за класифікацією Є. А. Климова [7] визначають тип
професії і які треба тут назвати:

біономічні спеціальності U предмет праці — при-
рода, живі організми,

технономічні спеціальності U технічні системи,
матеріали, енергія,

соціономічні спеціальності U люди, групи, колек-
тиви,

сигнономічні спеціальності U знакові системи,
артономічні спеціальності U художні образи або їх

елементи.
Мета праці, а в даному розгляді — результат, якого

вимагає або чекає від людини суспільство, визначає про-
фесійні завдання. Для гностичних спеціальностей це, влас-
не, і завдання розпізнати, розрізнити, визначити, оціни-
ти, розібратися, перевірити; для перетворювальних — об-
робити, упорядкувати, організувати, вплинути, обслужи-
ти; для проектно-пошукових — винайти, придумати, знай-
ти новий результат, зразок, варіант. У число знарядь праці
Є. А. Клімов пропонує включити не тільки оброблювальні
інструменти, але і будь-які засоби, що підсилюють
здатність людини по розпізнаванню особливості об’єкту
праці і дії на нього. Тому до знарядь праці слід відносити
не тільки машини і механізми, вимірювальні інструменти
і прилади, автомати, апарати і пристосування, але й «фун-
кціональні засоби організму», серед яких своє місце зай-
мають виразні засоби поведінки, мови, правила вирішен-
ня теоретичних і практичних задач і т. п.

Виходячи з проведеного теоретичного аналізу, слід
зробити проміжне узагальнення, що, вступаючи в про-
фесійне середовище, суб’єкт праці, по суті індивідуаль-
но-психологічних властивостей, що вносяться до пере-
творення, умінь і навиків, що включаються в дію мо-
тивів, знань і трудових установок, є людиною-операто-
ром, яка звертається до резервів власних фізичних і
розумових здібностей і на цій основі здійснює діяльність
по сприйняттю зовнішньої інформації, зміст якої поля-
гає в очікуванні, прийманні і обробці цільових сигналів.
Методичний підхід до аналізу діяльності у формі опера-
тора по прийманню і обробці інформації дозволяє вид-
ілити в цій діяльності етап інформаційного пошуку, до
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якого відносяться функції по виявленню, пізнанню і
декодуванню сигналів, виділенню зі всієї сукупності
сигналів значущої інформації, виявленню змін в стані
керованих об’єктів або відхилень від нормальних ре-
жимів роботи, виділенню найбільш критичних об’єктів
і ситуацій і розташуванню їх по ступеню важливості або
терміновості в чергу для подальшого обслуговування.

Діяльність в режимі інформаційного пошуку в умо-
вах впливу завершується проявом стресових чинників.
В якості таких чинників можуть виступати дефіцит часу
пред’явлення інформації, що викликає інформаційне
перевантаження, і відволікаючий шум. Необхідні пара-
метри для контролю можуть бути отримані на основі
моделювання діяльності по виявленню в інформаційно-
му полі змін, що подаються в різних формах і режимах.
Залишаючи поки що без уваги форми сигналів і змін,
визначимося з режимами. Можливі такі їх варіанти:

а) базовий. Час пред’явлення інформації не обме-
жується і задається власне респондентом;

б) функціональний. Респондент працює в режимі,
наближеному до технологічного, в примусовому темпі і
режимі недостатності часу на осмислення умов, обду-
мування і ухвалення рішення;

в) збиваючий. Респондент працює в умовах, детерм-
інованих сигналами і шумом і відволікаючих його увагу.

Загальним показником оцінки суб’єкта праці висту-
пає зростання або зниження величини інформативного
показника. Таким показником на розсуд методики мо-
жуть бути вибрані працездатність, швидкість переробки
інформації, число помилок, частота серцевих скорочень
та ін., або повне припинення у відповідь дій оператора.
Остання обставина вимагає реалізації повторного, де-
тальнішого тестування такої його здібності, якою є
стійкість організму до зміни умов протікання діяльності.

Ефективність інформаційного пошуку в середовищі
суб’єкта праці пов’язується з вдосконаленням його робо-
чого місця. Розрахунок цього показника ведеться відпо-
відно до часу пошуку і вірогідності правильного вирішен-
ня задачі. Розподіл часу пошуку може бути описаний
якою-небудь теоретичною функцією розподілу. Більшість
дослідників, вважаючи, що пошук носить випадковий
характер і що в процесі пошуку відсутнє запам’ятовуван-
ня порядку переглядання ділянок зображення, застосо-
вують для опису експоненціальну функцію, якою є:

( ) 1 t
tF e−γ= − , (1)

де t — час пошуку;
γ — параметр розподілу, рівний;

1
t  (тут t — середній час пошуку).

Ефективність пошуку залежить від багатьох чин-
ників, наприклад, від освітленості, яскравості, контра-
стності зображення, загальної кількості фонових об’єктів
або окремих ділянок інформаційного поля, схожих з
шуканим об’єктом, від стратегії пошуку, стану спостер-
ігача, якості апаратури і т. п. Присутність в інформацій-
ному полі ділянок або об’єктів, схожих з шуканим, є
одним з найістотніших чинників, що впливають на
ефективність пошуку. Це пов’язано з тим, що в процесі
інформаційного пошуку спостерігач послідовно перегля-
дає ділянки зображення і порівнює їх з еталоном, що

зберігається в пам’яті шуканого об’єкту. Залежно від
практичної необхідності експериментально доступне
вивчення впливу кожного з названих чинників на се-
редній час пошуку і розрахунок чисельного значення
параметра г експоненціального розподілу.

Приведене означає, що в перелік професійно значу-
щих властивостей людини можна включити її схильність
до сприйняття зовнішніх подразників і сигналів відомим
способом, до їх систематизації, вироблення і ухвалення
рішення, до приведення в дію потрібного руху для завер-
шення успішного практичного технологічного завдання.
Щоб завершити опис внутрішніх професійно значущих
властивостей людини, потрібно описати механізм приве-
дення в дію потрібного руху. Такий механізм фахівцям
відомий і полягає він в мобілізації утримання людиною
вольового зусилля, яке може бути зміряне, наприклад, по
тривалості його утримання. Звернемося до змісту термі-
ну «вольове зусилля».

Вольове зусилля — це свідомо здійснюване зусилля
над собою, що є імпульсом до вибору мети, до концен-
трації уваги на робочому об’єкті, до виконання ухвале-
ного рішення, до початку або зупинки руху і т. п. Воль-
ове зусилля виявляється на будь-якому етапі, реалізації
вольової дії, пов’язаної із запуском або зупинкою його,
з подоланням труднощів об’єктивного і суб’єктивного
характеру, що виникають в процесі трудової діяльності
людини. До цього відноситься і подолання несприятли-
вих психічних станів — стомлення, монотонії, напруже-
ності, страху придушення конкуруючих домінант, вик-
ликаних сторонніми емоційними чинниками, і т. п.

Вивчення вольового зусилля відноситься до пробле-
ми ефективності і надійності трудової діяльності людини
і має практичне значення при діагностиці якостей осо-
бистості у ряді таких професій, при виборі яких профес-
ійне обстеження і психологічний відбір осіб грають пре-
валюючу роль. Особливо цей процес важливий для діяль-
ності людини в екстремальних умовах, коли виникають
перешкоди на шляху досягнення заданої мети. На стадії
навчання саме цей процес створення надзвичайних умов,
що вносять значні труднощі в здійсненні діяльності су-
б’єкта, є для тренування необхідним.

Існує безліч методів контролю вольового зусилля, в
основу яких покладений єдиний принцип, — принцип
вимірювання витривалості людини. По суті методами
враховується витривалість м’язової роботи статичного
або динамічного характеру, витривалість як реакція на
дію зовнішніх подразників і на подолання зростаючого
стомлення в розумовій роботі у формі затримки ендо-
генно обумовленого автоматичного процесу. Зовні це
виглядає як затримка дихання.

Загальним недоліком методів виступає те, що вит-
ривалість як здатність людини тривало виконувати ро-
боту без зниження її ефективності і якості пов’язана не
тільки з вольовим зусиллям, але й з рядом інших чин-
ників. Наприклад, з енергетикою м’язової діяльності,
якщо йдеться про випадок, в якому фізична робота пе-
реважає. Тому про здатність людини тривало підтриму-
вати вольове зусилля можна говорити в тому випадку,
якщо загальний час роботи розділяється на два етапи, а
саме: до втоми і після неї, щоб повністю підтримувати
задане зусилля. Відчуття втоми — це об’єктивний кри-
терій поділу загального часу витривалості на два компо-
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ненти і саме в другому компоненті роботи, на тлі вто-
ми, людина функціонує при іншому режимі регулюван-
ня — екстремальному, а зусилля, які вона прикладає,
психічно і енергетично значно зростають. Отже, робити
висновок про здібність до підтримки вольового зусилля
слід не за загальним часом витривалості, а за часом
роботи на межі втоми, тобто не за першим, а за другим
компонентом витривалості.

Найбільш простим і надійним методом вимірюван-
ня вольового зусилля є утримання статичного зусилля
певної інтенсивності на динамометрі. Для розрахунку
такого зусилля застосовуються спрощені формули:

( ) в уВУ в секундах Т Т= − ; (2)

( )
(%)

в

ВУ в секундах
ВУ

Т
= ,

де Т
в
 — загальний час роботи або витривалість, с;

Т
у
 — час появи відчуття втоми, с.

Вольові зусилля піддаються регуляції. Наприклад,
методом фізіологічної раціоналізації праці можна впли-
нути і на чинники професійного середовища, і на умо-
ви праці суб’єкта. Науці також відомо безліч фізіологі-
чних принципів раціональної організації робочих місць
і робочих рухів [8]. У таких розробках, в основному,
звертається увага фахівців на наступні три їх групи:

поза тіла під час роботи і вплив пози на рухи;
робочі рухи, механізм їх виконання, об’єм, напрям,

координація і оптимізація траєкторії рухів;
взаємовідношення в роботі м’язів, органів чуття і

кінцівок.
Проте, сказаного, щоб вважати докази обґрунтова-

ними, недостатньо, бо системним підходом до еволюції
органічних форм виявляється, що людина розглядається
в гармонії і у взаємодії із зовнішнім середовищем. Зміни
умов навколишнього середовища ведуть до закономірної
зміни її організму, який на діалектичних основах не тільки
пристосовується до нього поступово сам, але і змінює до
певної міри його структуру і зміст. Це явище використо-
вується суспільством, оскільки виявляється з найбільшим
ефектом у формі праці і людської діяльності, в якій прин-
цип єдності організму і зовнішнього середовища, на яко-
му ґрунтується розвиток і вдосконалення людини,
найбільш виражений і зв’язується фахівцями [9, с. 19] «зі
спеціальною роботою нервової і м’язової систем, обумов-
леної характером даної професії», окремої роботи або
функції. Унаслідок дії принципу розподілу і кооперації
праці цей зв’язок закріплює людину за трудовою опера-
цією, що дозволяє суспільству за рахунок «підвищення її
працездатності при особливим чином організованому
повторенні одноманітної діяльності» [4, с. 6] отримати з
одного боку благо, а з іншого — умови для нерівномір-
ного і негармонійного розвитку самої людини, оскільки
«професійна спеціалізація спричиняє значний розвиток
одних відділів організму, з функцією яких пов’язана дана
спеціальність, і деяке відставання інших» [9, с. 19]. Це
означає, що діяльність людини накладає певний відби-
ток на будову тіла людини.

Розглянуте у загальних рисах представляє людину,
зайняту в середовищі праці, але воно не є характерним

для професійної спеціалізації праці. Даний висновок
підтримується фахівцями, не дивлячись на ту обстави-
ну, що на відповідальній стадії вибору виду діяльності
соціалізація особи, як правило, включається досвід, який
не дає остаточних переваг. У роботі термін «соціалізація
особистості» відображає процес засвоєння і активного
відтворення індивідуумом суспільного досвіду, в резуль-
таті якого він стає особистістю і набуває необхідних для
життя серед людей знань, умінь, навичок і звичок» [10,
с. 7]. Цей процес, за своїм змістом багаторазовий про-
цес засвоєння і активного відтворення людиною соціаль-
ного досвіду, конкретизується в освоєнні сукупності
норм, вимог, кодексів і основ людських відносин і соц-
іальної поведінки, що забезпечують продуктивну взає-
модію в сферах суспільного життя. Основа соціалізації
особистості приводиться в рух по мірі отримання уяв-
лень про три сфери — діяльності, спілкування і само-
свідомості. Щоб був ясний їх зміст, слід навести їх в
роботі за даними цитованого автора, де під:

«діяльністю» розуміється «динамічна система взає-
модії суб’єкта з світом» [10, с. 11], яка за допомогою дії,
що складається з певних рухів, виявляється у вигляді гри,
навчання, праці, або їх поєднання;

«спілкуванням» сприймається «складний багатоп-
лановий процес встановлення і розвитку контактів між
людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і
обміну, що включає інформацію, вироблення єдиної
стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої люди-
ни» [10, с. 8], яка за допомогою доцільної взаємодії
людей, передачі соціального досвіду, трудових навиків,
формування і задоволення духовних і матеріальних по-
треб виявляється через комунікативні, інтерактивні і
перцептивні властивості, дії, і взаємозв’язки;

«самопізнанням» мають на увазі «відносно стійку
усвідомлену систему уявлень індивіда про самого себе,
на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людь-
ми і згідно ставиться до себе» [10, с. 8], яка на основі
віддзеркалення реальності якогось даного виявляється
через когнітивний, емоційний і оцінно-вольовий ком-
понент.

Залежно від того, якому характеру і змісту відпов-
ідає пропонована діяльність, людина звертається до
різнорідних знань, умінь і навичок, щоб пристосувати
власний досвід до виявленої однорідності і оцінити
власні перспективи. Таке повинно враховуватися на при-
кінцевому етапі працевлаштування в’язня, що відбув по-
карання, у конкретний осередок суспільного виробниц-
тва і обміну діяльністю [11–12].

Висновки. Головним методичним підходом розвит-
ку працездатності є набуття ув’язненим професійних
знань, навичок і умінь для виконання визначеною тех-
нологією операцій, рухів і роботи в означеному вироб-
ничому процесі. Оскільки на казенному підприємстві
пенітенціарної системи держави потрібно прив’язувати-
ся до конкретного виду діяльності і в залежності від його
змісту конструювати метод розвитку працездатності, то
методичний підхід спирається спочатку на те відоме
фахівцям становище, коли людина здатна плідно вико-
нувати певну роботу по самозабезпеченню на побуто-
вому рівні, а з урахуванням такої здібності можна роз-
раховувати на те, що така людина є підготовленою до
розвитку власних фізіологічних професійних здібностей,
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для включення в суспільно корисну працю. Тобто у дос-
лідженні розглядається людина самодостатня, що здат-
на здійснювати певну діяльність, і загальні завдання як
суспільства, так і пенітенціарної системи держави зок-
рема, і полягає в розширенні її працездатності.
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Для забезпечення стійкості вузу в економічних умо-
вах, що постійно змінюються, освітні установи повинні
безперервно відстежувати стан ринку освітніх послуг, оц-
інювати своє положення на цьому ринку. Поява недержав-
них вищих навчальних закладів зробила цю проблему ще
актуальнішою. Освіта перетворилася на бізнес, що призве-
ло до жорсткої конкуренції в системі вищої школи.

Для вирішення завдань адаптації, виживання і роз-
витку в ринкових умовах з’явилася необхідність в роз-
ширеному аналізі своєї діяльності і ринку освітніх по-
слуг. У конкурентному нестабільному середовищі на
перший план висувалося завдання створення і збережен-
ня економічної стійкості. Але відсутність інструмента-
рію для визначення економічної стійкості освітніх уста-
нов поставило вузи в ситуацію невизначеності.

Різні аспекти фінансово-економічного механізму
функціонування закладів вищої освіти в контексті рефор-
мування освітньої галузі в Україні досліджувалися в робо-
тах відомих вітчизняних науковців: В. Боброва, Я. Болю-
баша, Т. Боголіб, О. Грішнової, В. Журавського, М. Згу-
ровського, І. Каленюк, В. Кременя, В. Лугового, В. Огне-
в’юка, М. Степка, та багатьох інших.

Однак, незважаючи, на чималий обсяг доробку
науковців, майже зовсім відсутні дослідження з оцінки
економічної стійкості вищих навчальних закладів як
запоруки їх конкурентоспроможності.

Тому метою даної статті є дослідження методики
оцінки економічної стійкості вищого навчального закла-
ду виходячи з аналізу конкурентоспроможності, фінан-
сової стійкості та оцінки економічного потенціалу.

Існуючі методики оцінки фінансової стійкості
підприємств односторонньо оцінюють їх діяльність, і роз-
раховані за ними показники не можуть використовуватися
для визначення конкурентоспроможності освітньої устано-
ви. Очевидно, що сьогодні назріла необхідність створення
методики комплексної оцінки ефективності діяльності вузу.

Виходячи з наукового трактування економічної
стійкості, ця оцінка проводиться за трьома напрямами:

аналіз конкурентоспроможності;
аналіз фінансової стійкості;
оцінка економічного потенціалу.
Аналіз конкурентоспроможності ґрунтується на

маркетингових дослідженнях, дотриманні нормативних
показників і інформації внутрішнього характеру. Аналіз
фінансової стійкості проводиться на базі джерел бухгал-
терської звітності. При оцінці економічного потенціалу
використовуються внутрішні фінансові документи, пла-
ни і звіти.

При формуванні оцінки економічної стійкості важли-
вим є чітке розмежування цілей, завдань і об’єктів оцінки.
На рис. 1 представлені етапи проведення цієї оцінки.

На підготовчому етапі слід виявити необхідність про-
ведення оцінки економічної стійкості. Наприклад, знання
цієї методики потрібні при відкритті нової перспективної
спеціальності, при кардинальних змінах в існуючих освітніх
програмах з метою підвищення їх конкурентоспромож-
ності, при підвищенні ефективності діяльності, при зак-
ритті неперспективних спеціальностей і так далі.

Об’єктом оцінки економічної стійкості є економі-
чна (освітня та інша) діяльність, яка пов’язана з навко-
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