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ВСТУП 

 

Інноваційний розвиток національної економіки та піднесення її 

конкурентоспроможності потребують постійного вдосконалення регуляторної 

політики держави у сфері освітньо-професійного розвитку. Світовий досвід 

свідчить, що кращі конкурентні позиції отримують, як правило, країни, в яких 

унаслідок цілеспрямованого державного впливу реалізуються регуляторні 

заходи, спрямовані на забезпечення високої якості освітніх послуг у сфері вищої 

освіти та залучення в національну економіку фахівців з вищою освітою, здатних 

до постійного оволодіння новими знаннями, розробки і впровадження інновацій.  

В Україні, на відміну від розвинених країн світу, тенденція стійкого 

зростання кількісних обсягів підготовки фахівців з вищою освітою так і не 

стала визначальним чинником інноваційного розвитку національної економіки. 

Внаслідок неефективного регулювання такої підготовки з боку держави 

відбулося загострення дисбалансу у взаємодії ринків кваліфікованої праці й 

освітніх послуг.  

У даний час різноманітні аспекти регулювання підготовки фахівців у 

сфері вищої освіти досліджують Л. Антошкіна, І. Каленюк, А. Левченко, 

О. Левченко, С. Мельник, Н. Ушенко, Л. Цимбал, Л. Янковська та ін. Особливу 

увагу забезпеченню збалансованості підготовки кадрів з вищою освітою з 

потребами ринку праці приділяють В. Антонюк, І. Бондар, І. Гнибіденко, 

О. Кузьмін, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Л. Лутай, С. Пасєка, 

І. Петрова, В. Петюх, Л. Шаульська та ін. Пошуку шляхів вирішення питань 

ефективного використання фахівців в умовах становлення інноваційної моделі 

національної економіки присвячують наукові дослідження В. Геєць, 

О. Комарова, А. Мазаракі, І. Манцуров, У. Садова, Л. Семів, Л. Федулова та ін. 

Різні аспекти налагодження відносин соціального партнерства як чинника 

підвищення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці є предметом 

наукових пошуків таких вітчизняних учених, як С. Бандур, О. Грішнова, 

А. Колот, Н. Лук’янченко, В. Савченко, М. Семикіна, І. Терон, О. Ткачук, 
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С. Тютюнникова та ін. Проблеми експортної орієнтації вітчизняної вищої 

освіти, надання послуг у сфері вищої освіти для іноземних громадян 

досліджують О. Ареф’єв, І. Зінов’єв, А. Музиченко, А. Павленко, Д. Плинокос, 

А. Поручник, Н. Стеблюк, А. Філіпенко, Н. Холявко та ін. 

Разом з тим, сучасні реалії державного регулювання підготовки кадрів у 

сфері вищої освіти та тенденції зайнятості фахівців у всіх сферах національної 

економіки свідчать, що питання підвищення ефективності використання 

фахівців з вищою освітою охоплюють цілу низку взаємопов’язаних аспектів та 

проблем, вирішити які можливо лише за умов комплексного й 

цілеорієнтованого підходу. 

Зокрема, в умовах поширення інноваційної моделі економіки та 

активізації глобалізаційних процесів, розвинені країни світу все більшу увагу 

зосереджують на функціонуванні сфери вищої освіти, де формуються якісні 

характеристики людського капіталу. У зв’язку з цим зростає інтенсивність 

міжнародної взаємодії у сфері вищої освіти на рівні країн, регіонів, вищих 

навчальних закладів, зокрема у рамках Болонського процесу. Сама сфера вищої 

освіти за сучасних умов здійснює вагомий вплив на соціально-економічний 

розвиток країн, у тому числі шляхом нарощення обсягів експорту освітніх 

послуг ВНЗ. 

Розвиток вітчизняної вищої освіти на інноваційних засадах є неможливим 

без прискорення процесів трансферу освітньо-професійних знань, 

налагодження чіткого взаємозв’язку за принципом «освіта – наука – 

виробництво», комерціалізації наявних наукових досліджень і розробок та 

впровадження їх у реальному секторі національної економіки. Існує також 

нагальна необхідність у формуванні сучасної інноваційної моделі зайнятості 

фахівців з вищою освітою в усіх сферах вітчизняної економіки – 

промисловості, агропромисловому комплексі, сфері послуг.  

На ринку кваліфікованої праці в Україні, безумовно, найменш захищеною 

категорією до сих пір залишаються саме молоді фахівці. Тому особлива увага з 

боку усіх суб’єктів регуляторного впливу має спрямовуватися саме на 
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підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів 

як за рахунок підвищення якості їхньої підготовки, так і за рахунок підвищення 

якості робочих місць, що їм пропонуються, запровадження відповідних 

програм сприяння зайнятості молоді.  

У зв’язку з цим, потребують активізації відносини соціального 

партнерства між усіма зацікавленими сторонами (вищими навчальними 

закладами, представниками органів державної влади й місцевого 

самоврядування, роботодавцями, профспілками, найманими працівниками, 

громадськими та міжнародними організаціями тощо) у сфері організації 

підготовки, працевлаштування та підвищення кваліфікації фахівців з вищою 

освітою. 

Ще одним викликом на шляху розвитку сфери вищої освіти в Україні є 

обумовлене демографічними процесами скорочення контингенту вітчизняних 

студентів. Тому саме експорт освітніх послуг дозволить зберігати й нарощувати 

наявний високий освітній потенціал. Експортна орієнтація вищої освіти дозволить 

країні розвивати цю сферу відповідно до світових стандартів та отримувати 

доходи від здійснення високоінтелектуальної діяльності, забезпечити високу 

конкурентоспроможність освітніх послуг на світовому ринку.  

Перспективи подальших наукових досліджень стосовно підвищення 

ефективності підготовки і використання фахівців з вищою освітою в Україні 

пов’язані з необхідністю пошуку науково-обґрунтованих шляхів вдосконалення 

процесів формування й розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, 

прогнозування потреб національної економіки у фахівцях із вищою освітою у 

регіональному та галузевому розрізі на поточну та довгострокову перспективу, 

формування методики визначення вартості підготовки фахівців, розвитку системи 

безперервної освіти на основі компетентнісного підходу.   

Підготовку даної монографії здійснено авторським колективом науковців 

у наступному складі: Левченко О.М., д.е.н., проф. (вступ, розділи 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 6.1, 7.4, висновки); Зайченко В.В., к. держ. упр., доц. (розділ 4.3 

(у співавт.); Левченко А.О., к.е.н., доц. (розділи 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 
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7.1, 7.2, 7.3 (у співавт.); Ткачук О.В., к.е.н., доц. (розділи 1.2, 4.1, 4.2 

(у співавт.); Натальченко В.О., к.е.н. (розділи 1.1, 1.2,  3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

7.1, 7.2, 7.3 (у співавт.); Рябоволик Т.Ф., к.е.н. (розділи 1.2, 4.1, 4.2 (у співавт.); 

Коваленко С.В. (розділ 4.3 (у співавт.); Гора А.В., к.е.н.  (розділ 4.4); 

Горпинченко О.В. (розділ 5.3); Плинокос Д.Д., к.е.н., доц. (розділи 6.1, 6.2, 6.3, 

7.4 (у співавт.); Ситник О.Ю., к.е.н. (розділи 5.4, 7.5). 
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РОЗДІЛ 1 

РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТАНОВЛЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ  

МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Сучасні реалії функціонування вищої освіти в умовах 

формування інноваційної моделі економіки 

 

На сучасному етапі актуальність, роль та значення освіти, особливо 

вищої, кардинально зростає і стає вже не просто чинником підвищення 

ефективності діяльності галузей національних економік, а виступає 

продукуючою силою та займає лідируюче положення як галузь економіки. Так, 

згідно концепції інформаційного суспільства, у постіндустріальну епоху 

економічний розвиток держав буде ґрунтуватися не на матеріальних активах, а 

насамперед на якості та кількості знань про процеси, які відбуватимуться у 

соціально-економічному середовищі.  

Звідси випливає, що перехід до соціально-орієнтованої ринкової 

економіки, а особливо утвердження її моделі в Україні, можливі й принесуть 

відчутні результати, якщо вся система освіти в короткі терміни зазнає 

докорінних змін, буде спроможна здійснювати навчання і виховання на рівні 

сучасних вимог. Отже, в сучасній Україні гостроти й актуальності набуває 

питання перетворень у вищій школі, особливо щодо трансформацій 

інноваційного характеру. Модернізацію системи освіти слід спрямовувати на 

забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і 

соціальної практики. Здійснити таку модернізацію можливо лише на основі 

суттєвої трансформації й удосконалення механізму державного регулювання 

вищої освіти. 

Різноманітні аспекти функціонування сфери вищої освіти, її регулювання 

знайшли відображення у дослідженнях багатьох вітчизняних науковців. Так, 

Л. І. Антошкіна ґрунтовно висвітлює тенденції та перспективи реформування 

економіки вищої освіти та науково-методичні основи її державного регулювання 
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[2; 3]. Питання економіки вищої освіти є предметом глибоких наукових 

досліджень І.С. Каленюк [40]. О. В. Гаращук досліджує особливості впливу 

демографічних процесів на показники розвитку вищої освіти в державі та 

проблеми її реформування в контексті входження України в Європейський 

освітній простір [10; 11]. І. Ф. Гнибіденко вивчає стан та тенденції взаємодії 

ринку освітніх послуг і ринку праці [13].  О. А. Грішнова досліджує питання 

формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки [20],   

В. О. Гусєв визначає шляхи підтримки інноваційного розвитку національної 

економіки сферою вищої освіти [21], а В.Г. Кремень – інноваційні аспекти 

взаємодії освіти і науки в Україні. К. О. Делюкіна розглядає співвідношення 

понять «якості навчання» та «якості освіти»   [23].  С. Єрохін вивчає 

ефективність використання видатків державного бюджету на вищу освіту  [26], 

а М. Згуровський  – питання поліпшення освітньої політики держави   [38].  

О. А. Комарова досліджує різноманітні аспекти методології, методики та 

практики формування освітнього потенціалу суспільства [45].   О.М. Левченко 

розглядає особливості функціонування та механізми державного регулювання 

системи професійної освіти та підготовки кадрів в Україні [52-54].   

Посилений інтерес з боку науковців підтверджує зростання ролі вищої 

освіти та необхідність її регулювання як однієї з пріоритетних галузей 

національної економіки. 

Освіта, як справедливо зазначає В. Кремінь, «виступає стабілізуючим 

чинником між новими соціальними уявленнями та ідеалами попередніх 

поколінь» [48, с. 126]. З іншого боку, в трансформаційний період ефективність 

економічних, соціальних, науково-технічних, інноваційно-інвестиційних 

процесів особливо залежить від кваліфікованих рішень. Для того, щоб успішно 

виконувати свої освітні, дослідницькі та інформаційні функції, вищі навчальні 

заклади мають бути здатними ефективно і швидко реагувати на зміну потреб в 

освіті та професійній підготовці, адаптуватися до вимог швидко мінливого 

ландшафту вищої освіти, а також освоювати більш гнучкі форми власної 

організації та функціонування. 
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Таке завдання означає, що необхідним є інноваційний шлях розвитку 

освіти, створення адекватного інноваційно-освітнього комплексу.  

Результати досліджень багатьох вчених підтверджують вагомий вплив 

вищої освіти на середньодушовий дохід, зокрема, та економічне зростання 

країн загалом. Результати відповідних досліджень мали відображення в працях 

провідних українських науковців: Д. Богині [4-5], Л. Антошкіної [3], В. Геєця 

[12], О. Левченка [53], Е. Лібанової [55], М. Долішнього [24], О. Грішнової [18-

20],  І. Каленюк [40] та інших. У своїх працях вони розглядають переважно 

економічні аспекти освіти, фінансовий механізм забезпечення її 

функціонування, зарубіжний досвід економіки освіти та інші питання. 

Роль освіти по мірі розвитку продуктивних сил, науково-технічного 

прогресу і суспільства поступово змінювалася, особливо в якісному плані. 

Сьогодні в країнах з розвинутою ринковою економікою завершилася четверта 

технологічна революція, пов'язана з інтелектуалізацією виробництва, і 

формується новий тип постіндустріального суспільства – інформаційне 

суспільство. Економічним фундаментом даного суспільства є особливий тип 

економіки – економіка, заснована на знаннях (економіка знань). До економіки 

знань у самому широкому змісті сьогодні відносяться чотири основні сфери: 

1) НДДКР та інновації; 2) освіта і навчання, які сприяють формуванню 

людського капіталу; 3) високотехнологічне виробництво; 4) інформаційні і 

комп'ютерні технології (ІКТ) [72, с. 73-76]. 

Отже, пріоритетна роль у розвитку сучасної економіки належить знанням, 

інформації, інтелекту та інноваціям. Носієм цих складових є кадровий 

потенціал країни. Саме кадрова складова ресурсного потенціалу відіграє 

вирішальну роль у забезпеченні економічного зростання країни, підвищенні 

ефективності її інноваційного розвитку, виробництва матеріальних і 

нематеріальних благ та якості життя населення. Тому вагомими чинниками 

інноваційного розвитку економіки є підготовка інноваційно-орієнтованих 

кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і 
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впровадження наукомістких та інформаційних технологій на базі розвитку 

системи безперервної освіти та навчання впродовж життя [49, с. 115-116]. 

В умовах соціально-економічної трансформації суспільства та переходу 

до постіндустріального типу виробництва зростає роль здобуття вищої освіти. 

Вона являє собою ступінь освіти, який «здобувається в результаті послідовного, 

системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання у вищих 

навчальних закладах за освітньо-професійними програмами, які ґрунтуються на 

базовій та повній загальній середній освіті і завершується присвоєнням певного 

освітньо-кваліфікаційного рівня за підсумками державної атестації» [48, с. 67].  

Інноваційний розвиток освіти, особливо вищої, здійснює визначальний і 

суттєвий вплив на ринок освітніх послуг. Всі ці зміни відбуваються навколо 

нової ролі знань, як одного з двигунів економічного розвитку, і зумовлюють 

появу нових постачальників послуг вищої освіти в умовах «освіти без 

кордонів» (як наслідок інституційних інновацій), зміну методів надання послуг 

(як результат технологічних інновацій) і схем організації навчання (як наслідок 

педагогічних інновацій). Також ринок освітніх послуг розвивається і в 

напрямку як зростання кількості споживачів послуг (за рахунок осіб, які 

прагнуть отримати другу і третю вищі освіти, підвищити кваліфікацію, 

саморозвиватися тощо) за рахунок спрощення доступу до освіти (в результаті 

запровадження економічних та фінансово-кредитних інновацій).  

Отже, інновації у вищій освіті забезпечують значні позитивні зовнішні 

ефекти як для виробництва, так і для науки та суспільства в цілому. 

Під інновацією частіше за все розуміють «певне нововведення в сфері 

техніки, технології, організації праці і управління, засноване на використанні 

досягнень науки і передового досвіду» [16, с. 27]. Після цього відбувається 

реалізація нового або удосконаленого продукту на ринку, або нового 

удосконаленого технологічного процесу, що виконується в практичній 

діяльності. Однак, на нашу думку, тлумачення «інновації» як простого 

нововведення не розкриває справжньої сутності цього поняття, обмежує його 

межі. Вважаємо, що інновацією може бути тільки практичний результат від 
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втілення нової ідеї або ідей. Тобто, пропонуємо розглядати інновації як 

результат реалізації нових ідей і знань з метою їх практичного застосування 

певних запитів споживачів. Звідси випливає, що основними рисами інновації є 

її науково-технічна новизна, практичне втілення та комерційна реалізованість. 

Щодо вищої освіти, то інновацію тут слід розглядати як результат реалізації 

нових ідей, форм і методів навчання і освіти, застосування яких дозволяє 

досягти головної мети освітньої діяльності (в сучасній економіці) - навчити 

людину вчитися протягом всього трудового життя, надати необхідні для 

початку діяльності знання і забезпечити, таким чином, самовідтворення 

людського потенціалу. Тобто, завдяки інноваціям у сфері вищої освіти має 

відбутися перехід від освіти, яка дозволяє людині виконувати певні функції, 

відповідати певним кваліфікаційним вимогам, до освіти, яка дозволить людині 

пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього соціально-економічного 

середовища. Тому, ще однією ознакою інновації у вищій освіті виступає їх 

соціально-економічна ефективність, яка визначається як підвищення 

доступності та якості навчання і освіти. 

Інноваційні технології в освіті сприяють швидкому засвоєнню знань, 

вмінню їх використовувати, поширювати і продукувати нові ідеї, знання і 

технології. Тобто, інновації в освіті спричиняють розвиток науки і техніки. У 

свою чергу розповсюдження науково-технічних досягнень, нових знань, з 

одного боку, вимагає їх розповсюдження в суспільстві, їх засвоєння якомога 

більшою кількістю населення, що можливе тільки завдяки інституційній мережі 

освіти, певним методам і формам навчання. З іншого боку, впровадження 

науково-технічних досягнень у виробництво забезпечує підвищення 

продуктивності праці і ефективності функціонування всієї економіки. Причому 

більшість таких нововведень є результатом фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень, які здійснюються у вищих навчальних закладах.  

Як відзначає В.Г. Щербак, процес інтелектуалізації суспільної праці йде 

по декількох напрямках. Підвищується питома вага кадрів переважно розумової 

праці у сукупній робочій силі. Під впливом наростаючих вимог 
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постіндустріальної економіки змінюються сутність і принципи освіти, 

відбувається подальший ріст освітнього рівня й вирівнювання по галузях і 

професіям у результаті підтягування «малоосвічених» галузей і професій до 

передових показників [76, с. 106]. 

Отже, спроможність країни до створення змін (у першу чергу наукових 

знань), їх розповсюдження та ефективного використання стають в умовах 

становлення інноваційної моделі національної економіки основними факторами 

зростання, поряд із традиційними джерелами – інвестиціями та трудовими 

ресурсами, суттєво підвищуючи ефективність їх використання. 

На думку експертів, світ сьогодні існує в умовах жорсткої конкурентної 

боротьби, і в ній виграють ті країни, які здатні готувати якісний людський 

капітал за найновітнішими напрямами розвитку науки і технологій. Для цього 

вони визначають, за якими напрямами можуть конкурувати у міжнародному 

розподілі праці і створюють умови для підготовки висококласних фахівців у 

цих галузях знань науки і технологій [36].  

При цьому, ще на етапі формування економічної науки увага вже 

зверталася на економічний зміст і функцію освіти. Зокрема, В. Петті, вважаючи 

знання і навички складовими національного багатства як окремого індивіда, так 

і всього суспільства, намагався вартісно оцінити людину як власника певних 

корисних навичок. 

А. Сміт наголошував на важливості і необхідності освіти для всіх людей. 

Він уперше вказав, що освіта населення, його найбільш продуктивної частини – 

працездатного населення, є вигідною не тільки з економічної точки зору, а й з 

суспільно-соціальної. Так, за А. Смітом «витрати на освіту будь-якого 

робітника не тільки сприяють полегшенню праці, зростанню її продуктивності 

й ефективності, а й відшкодовуються прибутком», тобто є економічно 

обґрунтованими і вигідними. З іншого боку, «освічена нація є більш 

вихованою, схильною до порядку і не піддаватиметься оманам» [69, с. 89]. 
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Починаючи від Д. Рікардо, економісти вважають, що витрати на освіту 

мають виступати складовою витрат на відтворення робочої сили, а заробітна 

плата – залежати від них так само, як і від здібностей працівників до праці.  

Підтримуючи і розвиваючи далі цю думку, К.Маркс розділив працю на 

просту і кваліфіковану, зауважуючи, що тільки остання за одиницю часу 

створює більшу кількість продукції, тобто є більш продуктивною [57, с. 114]. 

Значну роль освіті відводив і видатний економіст Ф. Ліст. Він вважав, що 

ефективний, прогресивний економічний розвиток можливий за умови, коли 

матеріальні кошти, матеріальне багатство використовуватимуться для 

забезпечення продуктивних сил суспільства в цілому і кожної окремої людини, 

зокрема. Основою ж продуктивних сил він вважав освіту, під якою розумів 

надбання знань і вмінь, необхідних для виконання поставлених завдань. 

Погоджувався з таким підходом і А. Маршал: «Знання – це найбільш 

потужний двигун виробництва. Воно дозволяє людині підкорювати природу і 

примушувати її сили задовольняти її (суспільні) потреби». Економічний 

потенціал освіти, на його думку, не можливо й не слід вимірювати тільки 

практичними результатами. Витрати на розширення доступності освіти, в тому 

числі її високих ступенів, окупляться якщо «вони призведуть до появи нового 

Ньютона чи Бетховена»  [42, с. 112]. 

Ось чому, поширена в 70-х рр. ХХ ст. ідея доцільності вдосконалення 

людини як одного з чинників виробництва зробила популярною думку про 

освіту як високоефективні інвестиції з високою віддачею у довгостроковому 

періоді. Саме таке розуміння освіти було предметом багатьох досліджень 

вітчизняних і західних науковців. Так, Т. Шульц та його послідовники 

(Г. Беккер, Л. Хансен, Дж. Мінцер) вважали, що з різних видів інвестицій в 

людину саме інвестиції в освіту можна виміряти кількісно (їх обсяг) та якісно 

(ефективність – співвідношення прибутку від отримання освіти та витрат на 

неї). Тобто, людський капітал вони розглядали як важливу складову 

національного багатства.  
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Поряд з цим Дж. Стігліц та П. Вайле визначили роль освіти не як просте 

продукування людського капіталу, яке може забезпечити прибуток в 

майбутньому, а як виявлення і розвиток здібностей людей, що дозволить їм 

отримувати більшу зарплату порівняно з іншими. За такого підходу 

ефективність освіти визначається тим, наскільки ефективно вона класифікує, 

розподіляє людей за їх здібностями. Причому результат такого розмежування, 

як і будь-якого явища, має позитивні і негативні моменти. З одного боку, без 

освіти люди не працювали б там, де їх праця є більш ефективною і 

продуктивною. З іншого, заснована на цьому принципі система освіти може 

викликати перекоси у підготовці спеціалістів і, як наслідок, безробіття серед 

освічених працівників, призводити до знецінення вищої освіти. Ці процеси 

характерні і для сучасної України: значні кошти, в тому числі й державні, 

витрачаються на підготовку спеціалістів з вищою освітою, які не можуть 

влаштуватися за фахом.  

Швидкий розвиток науково-технічного прогресу у ХХ ст. обумовив появу 

теорії людського розвитку, в основі якої лежить теза про первинну самоцінність 

розвитку людини в процесі соціально-економічного прогресу суспільства. 

Причому, одним із способів зв'язку між економічним зростанням та розвитком 

людського потенціалу є нарощування інвестицій в освіту. У країнах Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) постійно зростає як частка 

працівників з вищою освітою, так і віддача від останньої. У промисловості 

розвинених країн частка дорослого населення, яке має вищу освіту, за період  

1975-2000 рр. зросла з 22 % до 41 %, тобто майже вдвічі. При цьому частка 

студентів у ВНЗ за період 1980-2000 рр. зросла також у багатьох розвинених 

країнах більше ніж удвічі. Але, навіть при значному збільшенні, частка 

працівників з вищою освітою є недостатньою для задоволення зростаючого 

попиту. Результати досліджень еволюції ринку праці Великобританії, як 

зокрема, наприклад, і США, свідчать про постійне зростання попиту на 

молодих працівників з вищою освітою [74, с. 26]. 
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Досвід успішного соціально-економічного розвитку передових 

європейських та азійських країн переконливо доводить провідну роль освіти в 

соціально-економічних, науково-технічних та інших досягненнях.  

У цих країнах значимість освіти як важливого елементу суспільної 

державної системи сформульована відповідними державними рішеннями. 

Конференція Нобелівських лауреатів «На порозі 21 ст.: небезпека і 

перспективи», що відбулася ще у 1988 році в Парижі, у своєму підсумковому 

документі визначила освіту як абсолютний пріоритет розвитку людства і 

констатувала: «Освіта повинна мати абсолютний пріоритет у бюджетах всіх 

країн і сприяти розвитку всіх видів творчої діяльності» [22, с. 29]. 

Незважаючи на це (перехід від концепції людського капіталу до концепції 

людського розвитку), як справедливо зауважує О. Грішнова, соціальний аспект 

вважався похідним від економічного, а сам людський розвиток – залишковим 

додатком до нього [7, с. 217]. В умовах постіндустріального розвитку 

економічна могутність створюється, в першу чергу, за рахунок творчої та 

інноваційної праці, управління інформаційними потоками, створення нових 

високих технологій, безперервного розвитку людини. Пояснюється це тим, що 

при сучасному темпі появи нових технічних і технологічних досягнень (кожні 

4-5, а в найрозвинутіших країнах кожні 2-3 роки) людині не просто потрібно 

мати високі професійні знання, а  ще їх постійно оновлювати, проявляти 

ініціативне, творче ставлення до справи, вміти працювати на майбутнє у 

команді. Безперервний розвиток людини в такому випадку можливий у разі, 

коли людина навчена навчатися, вчитися протягом усього життя, тобто, має 

освіту, яка відповідає сучасним мінливим умовам життя. 

Виходячи з цього, тільки інноваційний шлях розвитку освіти може 

слугувати базою економічного зростання на основі знань, вимагає наявності 

розвернутих систем освіти, які б охоплювали все більш широкі верстви 

населення. Доступність же знань та доступність освіти є головною 

передумовою людського розвитку. Пояснюється це тим, що по мірі розвитку 

науково-технічної революції та інтелектуалізації праці зростає цінність 
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освіченості людей. Тому, система освіти повинна забезпечити зростання частки 

кваліфікованих спеціалістів в складі робочої сили, створити сприятливі умови 

для неперервної освіти громадян з особливою увагою на творчий початок і 

гнучкість з метою розвитку здібностей адаптуватися до мінливих умов 

економіки, яка базується на знаннях. Саме неперервна освіта, регулярне 

оновлення індивідуальних здібностей та підвищення кваліфікації стають все 

більш важливими. 

Таким чином, упродовж тривалого терміну, починаючи ще з 

доіндустріальної епохи, була усвідомлена важлива роль освіти та, зокрема, і 

вищої освіти, для соціально-економічного розвитку будь-якої країни. 

У сучасних умовах однією з рис постіндустріального суспільства є 

підвищення ролі розумової праці на фоні зниження ролі праці фізичної. 

Розумова ж діяльність вимагає попередньої масштабної підготовки, здобуття 

певного обсягу інформації, на базі якого здійснюватиметься аналіз і 

прийматимуться ті чи інші рішення. 

Так, Е.М. Лібанова відмічає, що у теперішній момент відбувається 

формування і поступове впровадження в практику важелів неринкового 

характеру, які забезпечать розбудову нової, більш ефективної (не тільки з 

позицій прибутковості) економіки через її модернізацію. Необхідний для цього 

гуманітарний потенціал формують сучасні високі технології, а вирішальне 

значення для його реалізації належить політиці щодо прискореного формування 

бізнесу з успішним високотехнологічним виробництвом, здатним конкурувати 

на внутрішньому та зовнішньому ринках. Складовими модернізації економіки є 

обґрунтована макроекономічна політика, макроекономічна стабільність і 

економічне зростання. Але кінцевою метою модернізації є забезпечення 

економічних можливостей розвитку людського потенціалу [55, с. 25].  

Як відзначає В.М. Геєць, відповідно до змін в економіці відбувається 

реструктуризація і суспільного життя в напрямі домінування в ньому дій, що 

мають креативний характер. Свідченням цього є домінуюча тенденція росту 

наукових і інженерних кадрів та висококваліфікованих робітників [12, с. 4]. 
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На думку Л.І. Антошкіної, розвиток освіти слід розглядати у двох 

аспектах: по-перше, як самостійний об'єкт дослідження, котрому притаманні 

специфічні риси, а, по-друге, як елемент у своєрідному кластеру економіки 

знань, де її слід оцінювати в нерозривному зв'язку як із інформатизацією 

суспільства, здійсненням наукової діяльності, так і отриманням інновацій, а 

також їх матеріалізацією на практиці [2, с. 14-15]. 

Нова парадигма освіти, як підкреслює В.І. Куценко, має забезпечити 

підготовку не лише академічно мобільного фахівця, а конкурентоспроможного 

професіонала. Як свідчить досвід роботи вищих навчальних закладів країн 

Західної Європи у цьому контексті, підготовка такого фахівця сприяє йому 

(фахівцю) працевлаштуватись, його соціальній адаптації [51, с. 63]. 

Однак в Україні, як відзначає О.М. Левченко, питання працевлаштування 

випускників залишається одним з найбільш проблемних до теперішнього часу. 

Через неадекватність навантаження і заробітної  плати, відсутність соціальних 

гарантій, незабезпеченість житлом, значна кількість молодих фахівців, 

підготовлених за рахунок коштів державного бюджету, не бажають займати або 

швидко залишають посади, запропоновані їм при розподіленні  [53, с. 260]. 

Ефективність взаємодії і взаємозв'язку механізму економічної системи та 

системи вищої освіти відіграє принципову роль та має суттєвий вплив на 

соціально-економічний розвиток країни на сучасному етапі. Як відомо, вища 

освіта якісно визначає національний розвиток економіки, з іншого боку, 

економічні умови детермінують розвиток освіти, тобто спостерігається 

взаємний вплив розвитку вищої освіти і економіки.  

У зв'язку з вищевикладеним, значної уваги набуває не стільки надання 

учням знань (навчання), скільки розвиток здібностей до навчання, в тому числі 

самостійного навчання, тобто освіта. Саме отримання високоякісної освіти, яка 

навчить використовувати набуті знання, дозволить людині протягом усього 

життя розвиватися, підвищувати або змінювати кваліфікацію і, таким чином, 

відповідати постійно мінливим умовам соціально-економічного розвитку 

суспільства. У такому разі цілком слушним є зауваження, що освіта виступає 
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провідним інститутом соціалізації індивідів, включення їх до суспільного життя 

в усіх його проявах. З іншого боку, ступінь включення людей до суспільного 

життя залежить від здатності і вміння людей використовувати свої знання і 

навички. Таким чином, у цій парадигмі виробництва, знання є центральним 

елементом, освіта вирішальною умовою забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку. 

У цілому, трансформація концепцій освіти, побудова інноваційної 

освітньої системи кардинально змінює і завдання, і функції освіти в суспільстві. 

Головне завдання освіти полягає в тому, аби навчити людину вчитися протягом 

всього життя. 

Зупинимося на розкритті змісту функцій освіти в економіці і, як наслідок, 

в суспільному розвиткові. 

Так, О. А. Комарова здійснює класифікацію функцій освіти на підставі 

виокремлення двох груп: за змістом (економічні, соціальні та суспільні функції) 

і за напрямом дії (функції оновлення, стабілізації і трансформації) [45, с. 11]. 

Серед багатьох функцій освіти науковці особливо виділяють пізнавальну 

і виховну. Виховна функція передбачає здійснення активного, 

цілеспрямованого впливу на людину з метою формування у неї певних 

соціально необхідних особистісних якостей. Причому ці особистісні якості є 

різноманітними, оскільки сама виховна функція є, на думку І. Каленюк, 

багатоплановою і включає виховання: особисте, розумове, соціальне, статеве, 

екологічне, економічне, правове, трудове, естетичне, фізичне [40, с. 18]. 

На нашу думку, в умовах переходу до суспільства інформаційного типу 

особливої ваги набувають гуманітарні цінності. Тому, до перелічених вище 

різновидів виховання слід обов'язково додати гуманістичне виховання, тобто 

формування гуманітарних цінностей, виховання і розвиток пізнавальних і 

духовних потреб людини. 

Логічно взаємопов'язаною функцією виступає пізнавальна функція. Зміст 

її полягає у наданні та засвоєнні індивідом глибоких знань різноманітного 

характеру. Значення цієї функції особливо зростає зараз, коли перед людиною 



 21 

стоїть завдання засвоєння максимального обсягу знань в процесі здобуття 

освіти. Швидкі темпи інформатизації та глобалізації постійно збільшуватимуть 

загальний обсяг знань та інформації, нагромаджених суспільством, а також тих, 

які є мінімально необхідними для соціалізації людини. 

Пов'язаною з цими двома функціями є соціальна функція освіти. Вона 

полягає у підготовці кожного покоління людей до самостійного життя в 

мінливому навколишньому середовищі, підвищенні значущості освіченості 

людини для швидких темпів соціально-економічного розвитку, впливі на 

формування соціальної структури суспільства. 

Важливого значення в умовах етнічного різнобарв'я населення набуває 

так звана інтеграційна функція освіти. Її зміст полягає у забезпеченні 

взаєморозуміння та співіснування різних етнічних культур, її збереженні і 

якомога повнішому використанні в процесі надання знань. 

Крім цих функцій, освіта має виконувати й економічну функцію, що 

відобразилося у ототожненні освіти з ефективними соціальними інвестиціями. 

Економічна функція освіти полягає у забезпеченні нею більш високого доходу і 

сприяння зростанню життєвого рівня як окремої людини, так і всього 

суспільства. Зі змісту всіх цих функцій випливає цілком логічний висновок про 

таку ознаку сучасної освіти як людиноцентричність, коли професійні знання, 

культура і світогляд створюють цілісність особистості. З цим висновком 

корелює думка В. Огнев’юка, що складні і суперечливі процеси економічного 

розвитку вимагають від освіти перетворення її на системний, орієнтуючий 

фактор утвердження самостійної людини, свободи вибору та форм діяльності як 

способу самореалізації особистості та її подальшого саморозвитку [59, с. 66]. 

На наше переконання, крім зазначених функцій, у даний час вища освіта 

виконує також такі відносно нові для неї функції, як працересурсна 

(забезпечення ВНЗ підготовки кадрів та сприяння наявності і закріпленню 

робочої на певній території для відповідних галузей), інформаційна (поширення 

інформації стосовно новітніх досліджень, технологій за рахунок трансферу 
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знань), профорієнтаційна (інформування абітурієнтів та інших зацікавлених 

осіб про реальний стан і потреби ринку праці).  

Швидкий розвиток науки і техніки у другій половині ХХ ст. і на початку 

ХХІ ст. наділяє освіту ще й такою, раніше не властивою їй функцією, як 

інноваційна. Без високоосвічених, висококваліфікованих людей, які є 

генераторами ідей і від яких залежить практична реалізація здійснених 

відкриттів, неможливим є подальший розвиток науки і техніки.  

Отже, сучасні функції вищої освіти можна відобразити за допомогою 

схеми, наведеної на рис. 1.1, а їх детальне розкриття наведено в Додатку А.1. 

 

 

Рис. 1.1. Функції вищої освіти в умовах становлення інноваційної 

моделі економіки 

Джерело: розроблено автором. 

 

Академік НАН України В.М. Геєць стверджує, що зниження вимог до 

вищої освіти з боку держави значно послаблює конкуренцію, «оскільки в 

гонитві за коштами ВНЗ не підвищують, а знижують вимоги до знань. У такому 

випадку має місце конкуренція не за рівень надання знань, а за одержання 

доходу від освітянських послуг за рахунок їх масовості» [70, с. 118]. 

Характерною рисою трансформаційної економіки стало погіршення 

економічного і соціального становища багатьох фахівців вищої кваліфікації. 

Зменшення реальних доходів переважної більшості осіб з вищою освітою, 
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особливо зайнятих у бюджетних структурах, поєднується з одночасним 

збільшенням, причому швидкими темпами, доходів в комерційних структурах. 

Нерівні можливості для підвищення заробітків (доходів) характерні не тільки в 

рамках відмінностей між комерційними та бюджетними сферами економіки, 

але й всередині бюджетного сектора. Заробітна плата фахівців виражається не 

стільки кінцевими результатами їх специфічної висококваліфікованої трудової 

діяльності, скільки соціальною та політичною активністю представників даних 

груп, статусом підприємств (фірм), на яких вони працюють. 

Особливістю освітніх послуг і наукової продукції, вироблених у сфері 

вищої школи, є те, що вони належать до змішаних суспільних благ, коли ефект 

одержує одночасно і суспільство в цілому, і окремий споживач. Освітні послуги 

як продукт діяльності ВНЗ споживаються в самому процесі виробництва. 

З іншого боку, як підкреслює Л. Антошкіна [3, с. 68], світові тенденції 

розвитку освіти зумовлені необхідністю реалізації на практиці інноваційних 

тенденцій, що мають місце практично в усіх видах економічної діяльності, а 

головним чинником приросту суспільного багатства є збільшення 

накопиченого об'єму знань. Виходячи з цього, найбільша увага має приділятися 

інноваційним процесам у вищій освіті, їх розвитку й ефективності. 

Тому, цілі інвестиційної діяльності в освіті мають бути певною мірою 

практичними – надати людині якісні знання, навички і вміння їх 

використовувати протягом всього життя.  

Якість професійної підготовки і компетентності є результатом якості 

системи вищої освіти. Сукупність вимог до випускника ВНЗ на ринку праці 

(табл. 1.1) можна розподілити на групи: особисті риси та професійні якості 

(компетентності). 

Категорію «якість освіти» можна розглядати як ступінь досконалості, 

придатності освіти до суспільства в цілому, а також до кожної окремої людини.  

Найчастіше, коли мова йде про якість освіти, використовують визначення 

категорії «якість» як відповідність стандартам. 

 



Таблиця 1.1 

Структура основних вимог до випускника ВНЗ на сучасному ринку праці в Україні 

Особистісні риси (задатки, здібності, навички, уміння) Спеціальні професійні якості (компетентності) 

інтелектуальні 

риси 

навички  

міжособистісної  

комунікації 

ділові 

якості 

сприйняття  

корпоративної  

культури 

специфічні 

для певного 

виду діяльності 

«вузлові»  

компетентності 

Загальна освіче-

ність, аналітичне 

мислення, на-

явність власної 

думки, ерудиція, 

гнучкість розуму, 

швидкість мис-

лення, здатність 

до сприйняття 

нового, до 

навчання, винахід-

ливість, уміння 

бачити проблему, 

новаторство, 

прагнення до 

самовдосконалення 

Чіткий усний і 

письмовий виклад 

думок, моральність, 

уміння зрозуміло 

викласти 

інформацію, 

уважність у 

спілкуванні з 

клієнтами, уміння 

вислухати, уміння 

ставити запитання, 

повага до спів-

розмовника, готов-

ність до взаємодії, 

увічливість 

Працьовитість, від-

повідальність, 

наполегливість, ентузіазм, 

захопленість, 

ініціативність, 

організованість, дис-

циплінованість, ці-

леспрямованість, 

пунктуальність, 

порядність, упевненість у 

собі, старанність, 

амбіційність, відданість, 

швидка реакція на 

проблеми, здатність до 

аналізу комплексних 

проблем, воля, 

самоконтроль 

Визнання цінностей 

інших людей, 

терпимість до 

відмінностей, уміння 

конструктивно 

працювати в команді, 

визнання загальних 

інтересів колективу, 

дипломатичність, 

здатність до компромісу, 

надійність, 

стриманість, 

неконфліктність, уміння 

підкорятися 

Знання ринкової 

ситуації та 

тенденцій, 

спеціальні знання, 

які потребують 

постійного 

вдосконалення 

(наприклад, у 

галузі фінансів, 

податків, права, 

технологій тощо) 

Володіння ком-

п’ютерною техні-

кою, інформацій-

ними технологіями, 

уміння рахувати, 

техніка 

персонального 

продажу, організація 

бізнесу, планування, 

техніка прийняття 

рішень, допоміжні 

знання (наприклад, 

іноземна мова, 

водіння автомобіля) 

 

Джерело: [41, с. 15]. 
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Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що 

відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 

спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні та 

матеріальні потреби, так і потреби суспільства [75, с. 63]. 

Також, на нашу думку, не слід відкидати в сучасних умовах й 

інституційний характер інновацій, тобто їх здатність стимулювати процеси 

взаємодії господарюючих суб'єктів. Ця риса інновацій тісно пов'язана з такими 

її ознаками, як практичне втілення й комерційна реалізованість, що є цілком 

логічним. Аби змусити знання працювати, перетворювати в продукти, що 

мають ринкову вартість, слід втілити їх зміни у поведінку чи-то конкретної 

особи, чи-то організації, чи-то всіх суб'єктів економічної та позаекономічної 

діяльності або навіть суспільства в цілому. У цьому зв'язку, ми повинні 

говорити про соціальне навчання – навчити людей і організації приймати 

цінність й необхідність надбання нових знань і вмінь. Причому, хотілося б 

наголосити, що саме цю ознаку інноваційного розвитку ми вважаємо 

провідною. Так, ефективність використання знань є пріоритетним фактором 

при переході до ринкової системи господарювання. Оскільки інституційні 

перетворення вимагають багато часу, то правильне, вміле, вірне і доцільне 

використання знань може забезпечити швидке прискорення темпів змін. 

Створення нових знань коштує доволі дорого, тоді як їх копіювання і 

розповсюдження є справою набагато дешевшою. 

Виходячи з цього, центральною темою державної соціально-економічної 

політики має бути розвиток індустрії знань на основі інноваційного розвитку 

вищої освіти України. Мова йде про те, що в умовах формування стратегії 

розвитку освіти, як складової стійкого соціально-економічного розвитку, 

нагальною є її переорієнтація на інноваційну діяльність, альтернатив якій, як 

наголошувалося раніше, немає. 

У сучасному швидко мінливому світі ноу-хау навіть великі компанії вже 

не в змозі охопити всі необхідні науково-технічні дисципліни, як це було 30-40 

років тому (приклад ІВМ, АТ&Т та інші). Тому, для успішного здійснення 
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третього етапу інноваційного процесу – дифузії інновацій, тобто їх 

розповсюдження і застосування в нових умовах і місцях, ці компанії 

посилюють спеціалізацію корпоративних дослідницьких лабораторій. З іншого 

боку, вони все активніше вступають в різні кооперативні зв'язки. Останні 

проявляються у формі технологічних альянсів, сіток, венчурних компаній, 

злиття і придбання; контрактів з університетськими і дослідницькими 

центрами; залучення спеціальних дослідницьких, консалтингових, тренінгових 

послуг, а також придбання технологій. 

Звідси випливає, що інноваційний процес є послідовним ланцюгом подій 

від появи нової ідеї до її реалізації в конкретному продукті, послузі або 

технології, а також подальше розповсюдження технологій. 

Ключовим ресурсом кожного окремо взятого підприємства, яке здійснює 

інноваційну діяльність, є знання, досвід і навички персоналу, тому на рівні 

організації сфера освіти відіграє вирішальну роль. Причому у сфері вищої 

освіти ця роль є вдвічі більше відповідальною. Пояснюється це тим, що у вищій 

освіті важливу роль мають знання, досвід і навички викладачів і науковців, а з 

іншого боку - важливості набувають ті навички і знання, які вони передають 

учням, а також те як вони (учні) використовують їх в подальшому. 

У процесі здійснення і розповсюдження інновацій у сфері освіти 

формується і розвивається сучасна освітня система. Причому така еволюція 

системи освіти має узгоджуватися з напрямами, темпами змін в науці, техніці, 

суспільному устрої, процесами глобалізації та інформатизації. Концепція 

інноваційного розвитку інноваційної вищої освіти передбачає в якості 

необхідної умови свого успішного розвитку об'єктивний взаємозв'язок з 

соціально-економічними процесами в державі й світі, спрямованість на прогрес 

і примноження не тільки суспільного, а що найважливіше особистого 

добробуту кожного громадянина.  Тому, освітня система має стати глобальною 

системою відкритого, гнучкого, індивідуалізованого, креативного знання, 

безперервної освіти людини протягом усього її життя. Використовуючи надане 

К. Фрідменом поняття інноваційної системи для пояснення відмінностей у 
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рівнях технологічного розвитку країн [77, c. 15], зауважимо, що інноваційна 

освітня система є сукупністю різних елементів, які кожен нарізно і спільно 

здійснюють свій внесок в створення і розповсюдження нових технологій, нових 

знань, принципів безперервної освіти. Вони слугують основою формування і 

реалізації політики, яка впливає на інноваційні процеси в освіті.  

Таким чином, у зв'язку із застосуванням в освітньому процесі 

технологічних, педагогічних інновацій відбуваються суттєві зміни у 

викладацькій діяльності, місці і ролі викладача в учбовому, навчальному 

процесі, його основних функціях. Поява і застосування в освіті нових 

телекомунікаційних, інформаційних технологій в освіті в першу чергу 

відбивається не на кількості робочих місць для викладачів, а на вимогах до 

якості їх праці. Причому, для кожного із видів викладацької діяльності 

характерні проблеми. Наприклад, розробка курсів на базі сучасних технологій 

вимагає від викладача вільного володіння не тільки навчальною дисципліною, з 

якої розробляється курс, а й технологічних навичок, досвіду роботи з 

технічними засобами. 

Зауважимо також наступне. Інновації в сферу вищої освіти поширюють її 

доступність для населення всіх вікових категорій. Так, технологічні інвестиції 

підвищують доступність інформаційних ресурсів для потенційних студентів, 

доступність до викладачів з різних країн, до нових досягнень не тільки в освіті, 

айв інших сферах і галузях економіки. Економічні і фінансово-кредитні 

інновації розширюють доступність не тільки вітчизняної, а й зарубіжної освіти 

для населення країни. Пояснюється це тим, що широка система кредитних 

програм на навчання та здешевлення освітніх послуг для споживачів здатні 

значно посилити мотивацію і шанси малозабезпечених верств населення до 

здобуття вищої освіти, підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо. 

Стратегія управління інноваціями у вищих навчальних закладах полягає у 

забезпеченні підготовки спеціалістів світового рівня на основі сучасних 

освітніх програм і стійкої їх роботи за рахунок того, що капітал, вкладений в 

освіту, має приносити навчальному закладу дохід, який дозволить йому 
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здійснювати свою діяльність та постійно впроваджувати в навчальний процес 

інноваційні технології навчання. 

В Україні інноваційна діяльність ВНЗ має здійснюватися у напрямках, які 

забезпечують конкурентоздатність і якість підготовки фахівців на ринку праці. 

Стратегічне управління інноваційними процесами в освітній сфері передбачає 

використання інноваційного вектора у навчанні студентів, зокрема, широке 

проведення науково-дослідної роботи у ВНЗ, що дозволяє підвищити рівень 

професійної підготовки спеціалістів для різних  видів економічної діяльності. 

Умови розвитку суспільства змінюють людину, характер її роботи і 

вимоги до фахової підготовки. Причому знань, отриманих людиною за період 

навчання в школі та університеті замало, щоб бути конкурентоспроможною і 

успішною людиною в швидкозмінному суспільстві. Короткий життєвий цикл 

знань, навиків і професій ставить перед людьми й освітою вимогу 

безперервності освіти та постійного оновлення індивідуальної здатності і 

підвищення кваліфікації [17, с. 57]. 

Отже, забезпечення економічної і соціальної стабільності в країні 

взаємопов'язане з підвищенням конкурентоспроможності національної 

економіки та мобільності всіх соціальних верств і груп громадян на ринку 

праці. Освітня сфера у передових за рівнем економічного розвитку країнах є 

важливим чинником економічного зростання. Звідси особлива актуальність 

навчання. Це зумовлено зростаючими вимогами роботодавців до компетенції 

працівників; старінням робочої сили, появою нових технологій та ін. 

 

1.2. Теоретичні аспекти зайнятості фахівців з вищою освітою в 

інноваційному секторі економіки 

 

На сьогодні особливої уваги потребує проблематика стратегічного 

регулювання зайнятісті населення в інноваційному секторі національної 

економіки як основного елементу досягнення довгострокових конкурентних 

переваг. З позиції відтворення робочої сили можна виділити сукупність 
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соціально-трудових відносин щодо умов зайнятості, використання працівників 

у суспільному виробництві.  

Законом України «Про зайнятість населення» категорія зайнятості 

визначається як «діяльність громадян, пов’язана із задоволенням їх особистих 

та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або 

іншій формі» [27].  

Відмінними рисами зайнятості населення (Додаток А.2) у її традиційному 

трактуванні, на думку фахівців, є те, що вона виступає «джерелом трудового 

доходу» [66, с. 15], «прибутку в грошовій або іншій формі: у вигляді заробітної 

плати, додаткових допомог чи виплат у натуральній формі» [8], а також «не 

порушує чинне законодавство і має на меті задоволення особистих та 

суспільних потреб» [9, с.177-178]. 

Проте, сучасне розуміння сутності зайнятості, на наш погляд, більш 

слушно відображає підхід І.Ф. Гнибіденка, який характеризує дану категорію як 

«соціально-трудову систему, метою функціонування якої є відтворення 

людського капіталу відповідно до рівня розвитку продуктивних сил та 

соціального і науково-технічного прогресу» [14], а також А.С. Лук'янова, який 

підкреслює, що «структура зайнятості, її мета, способи функціонування та інші 

характеристики не залишаються незмінними, а залежать від рівня розвитку 

суспільства, системи його потреб, рівня розвитку продуктивних сил, 

виробничих відносин і самої людини» [56, с. 59]. Отже, за умов формування 

інноваційної моделі національної економіки виникає необхідність у 

трансформації підходів щодо регулювання зайнятості фахівців з вищою 

освітою, які, по-перше, виступають дедалі більш численною категорією на 

вітчизняному ринку праці, по-друге, є основними генераторами та ініціаторами 

інноваційних зрушень в цілому.  

Інновації активно впливають на структуру виробництва, а звідси – й на 

структуру зайнятості населення. Особливо відчутним є їх вплив у 

моногалузевих містах, оскільки переважна кількість їх населення зайнята на 

одному чи кількох підприємствах. Технічна модернізація цих підприємств, їх 
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перепрофілювання не лише змінюють структуру виробничого персоналу, а й 

сприяють зростанню структурного чи технологічного безробіття. Адже при 

технічному оновленні підприємства або його перепрофілюванні виникає 

об'єктивна необхідність зупинки на певний час всього виробничого процесу для 

переобладнання його окремих ланок. У цей період може бути задіяна невелика 

чисельність висококваліфікованих фахівців, які здатні налагодити та 

відрегулювати нове устаткування, перепрофілювати його на випуск нової 

продукції. Інша частина працівників або знаходиться в стані безробіття, або 

перебуває на перепідготовці. Тому, розробляючи програму щодо переводу 

підприємства, а тим більше всієї економіки країни на інноваційну модель 

розвитку, слід обов'язково враховувати її соціальні наслідки з тим, щоб 

попередити масове вивільнення працівників та довготривалість знаходження їх 

в стані вимушеного безробіття. Така постановка питання обумовлена 

відсутністю належної оцінки саме соціальних наслідків тих чи інших 

економічних перетворень, що здійснюються в Україні. Це ж стосується і оцінки 

впливу активної інноваційної діяльності на стан національного ринку праці. 

Між тим, навіть без здійснення масштабних заходів щодо переведення нашої 

держави на модель інноваційного розвитку на вітчизняному ринку праці досить 

гостро стоїть проблема забезпечення зайнятості населення. 

Безперечно, що низький рівень інноваційної діяльності у промисловості 

України не сприяє піднесенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, 

у тому числі й європейському. Дана проблема потребує особливої уваги і 

ґрунтовного дослідження з огляду на спрямованість вектору розвитку України 

до Світової організації торгівлі, Європейського Союзу та НАТО. На наш 

погляд, лише за умови досягнення існуючих стандартів у всіх сферах 

суспільного життя нашої держави, притаманних економічно розвиненим 

країнам, можна, якщо не попередити, то хоча б зменшити економічні, 

інвестиційні, екологічні, соціальні та інші ризики від вступу України у світові 

(наднаціональні) структури. При цьому, інноваційний розвиток країни слід 

розглядати в якості ключового елементу національної стратегії економічного 



 31 

зростання та забезпечення продуктивної зайнятості населення. У межах даної 

стратегії повинні бути чітко визначені пріоритети інноваційно-інвестиційної 

діяльності, окреслено коло конкретних заходів по її забезпеченню у тісному 

поєднанні з розвитком вітчизняної науки, системою національної освіти, 

підготовкою та перепідготовкою кадрів тощо. 

Система національної освіти також потребує змін, яких вимагає перехід 

країни на інноваційний ступінь розвитку. За умов запровадження моделі 

навчання упродовж життя необхідно, щоб центри навчання тісно 

співпрацювали з майбутніми працедавцями. За таких умов вища професійна 

освіта підніметься на новий рівень і вирішиться проблема кадрового дефіциту 

інноваційного спрямування, а структурна перебудова виробництва змінить 

параметри ринку праці і, зокрема, зайнятості. 

В економічній теорії прийнято розглядати виробничі здібності людини 

(запас, який виробляє трудові послуги) як людський капітал. Це певне 

поєднання якостей працівника, що визначають його здатність виконувати ту чи 

іншу конкретну роботу. Суть концепції людського капіталу полягає у 

застосуванні теорії капіталу щодо процесу формування здібностей людини до 

праці і використання робочої сили. При цьому, до найважливіших вкладень, що 

формують людський капітал, відносяться освіта і підготовка робочої сили на 

виробництві. 

Необхідно відзначити, що основою руху людського капіталу є 

інтелектуальна власність. Саме у формі інтелектуального продукту 

здійснюється виділення людського капіталу як окремої економічної категорії. 

Людський капітал виступає у двох формах: у предметній, як інформаційно-

комерційний людський капітал; а також у діяльній, як інтелектуально-освітній 

людський капітал. Вони реалізуються відповідно через інформаційний ринок та 

систему освіти. 

Основні зміни на ринках праці трапились протягом 1980-х років, коли 

стали скорочуватись винагороди від вищої освіти у розвинутих країнах, хоча 

переважна більшість емпіричних доказів припускала, що винагороди від вищої 
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освіти повинні були б збільшуватись. Ця тенденція встановилась в той час, 

коли нерівність у розмірах заробітної плати зростала невідомими досі темпами і 

середній рівень тривалості навчання робочої сили був дуже високий. 

Тривалість навчання і розміри заробітної плати не завжди співвідносяться 

відповідно, розміри заробітків можуть збільшуватись, незважаючи на 

збільшення або зменшення середнього рівня тривалості навчання. 

У нових теоріях економічного зростання припускається, що швидші 

технологічні зміни збільшують довготермінові темпи зростання. Технологічні 

зміни мають швидший ефект, в свою чергу, коли працівники мають вищу 

кваліфікацію. Таким чином, накопичення знань сприяє як розвитку, так і 

освоєнню нових технологій, а загальні інвестиції відіграють слабку роль в 

економічному зростанні тоді, коли належним чином не підтримуються 

освітніми капіталовкладеннями. Рівень отриманої освіти пов'язаний із 

складністю праці. Чим вищий рівень освіти буде у працівника, тим вищою буде 

продуктивність та інтенсивність праці, тим складніші виробничі завдання він 

зможе виконувати. Отже, роль освіти як фактора економічного зростання 

полягає у збільшенні як індивідуальної, так і суспільної продуктивності праці, 

яке спричинене надбанням умінь та навичок і накопиченням знань. 

Східно-азіатські країни для досягнення високих темпів зростання робили 

значні капіталовкладення у початкову та середню освіту з метою забезпечення 

підвищення якості праці. Ця спроба була доповнена зі сторони попиту моделлю 

зростання, яка робила продуктивнішим використання праці і доповнена 

капіталовкладенням в основний капітал. 

У дійсності, підхід «планування робочої сили» для підготовки персоналу 

вищого рівня був неефективним, і більшість вчених зараз погоджуються з тим, 

що норма віддачі від дорогої (зазвичай громадсько-фінансованої) вищої освіти 

у розвинутих країнах є недостатньою. Навіть якщо в країні існує потенціал для 

технічних нововведень, все одно вимагається відповідний рівень освітньої 

підготовки загальної кількості робітників для сприйняття цих інновацій. 
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Недостатньо освічена робоча сила не зможе ефективно використовувати 

інновації, - не має значення чи вони винайдені у країні, чи за кордоном. 

Зростаюча роль висококваліфікованої робочої сили в економіці цих 

країн обумовила випереджаючий ріст вкладень у людину (в освіту, здоров'я, 

умови життя) у порівнянні із вкладеннями в уречевлені елементи 

виробництва. Якщо у США до 1970 р. витрати на освіту, охорону здоров'я і 

соціальне забезпечення удвічі перевищували валові (приватні й державні) 

інвестиції у засоби виробництва, то до 1980 р. цей показник зріс у 3 рази, а 

до 2000 р. - у 4 рази. 

Праця фахівців з вищою освітою – форма реалізації людського капіталу; 

праця, що вимагає кваліфікованої підготовки, наявності творчого підходу, 

використання інновацій; вона характеризується постійними інвестиціями в 

освіту, що і забезпечує створення інтелектуального продукту. 

Висококваліфікована праця пов'язана з вищою освітою, кваліфікацією та 

професійною підготовкою, перепідготовкою до продуктивної діяльності. 

Академік НАН України В. Геєць виділив поняття економіки знань як 

економіки, в якій «і спеціалізовані, і повсякденні знання є джерелом 

зростання». В ній визначальним є інтелектуальний потенціал, що становить 

сукупність повсякденних та наукових знань [70, c. 53]. 

Підготовка молодих фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних 

на ринку праці, потребує значних витрат на їх навчання. Такі витрати на освіту 

є одним з найважливіших видів інвестицій у людський капітал. Людський 

капітал у сфері освіти формується за рахунок державних і приватних 

інвестицій, а також на особистісному рівні, оскільки здійснюються витрати 

часу і праці для саморозвитку майбутнього власника людського капіталу. При 

цьому навіть ті випускники ВНЗ, які навчаються за державним замовленням, 

несуть особисті витрати у вигляді «втрачених заробітків» – доходу, який вони 

могли б отримувати за умови працевлаштування.  

Як і будь-який інший вид інвестицій, вкладення в людський капітал є 

доцільними лише за умови їх економічної і соціальної ефективності, одним з 
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найвагоміших показників якої є капіталізація набутих знань у результатах 

практичної діяльності. За рахунок ефективного використання людського 

капіталу повинен збільшуватися як особистий дохід конкретних фахівців, так і 

доходи суб’єктів господарювання, що забезпечують їх робочими місцями, та 

національної економіки в цілому. Особливістю людського капіталу є те, що в 

процесі використання він не лише зменшується внаслідок застарівання знань, 

але й збагачується за рахунок набуття людиною професійного досвіду. Якщо ж 

під час використання  здійснюються також додаткові витрати, зокрема, на 

безперервну освіту, то якісні і кількісні характеристики людського капіталу 

можуть покращуватися майже упродовж усього життя людини [20, с. 32-33], 

постійно підтримуючи на належному рівні або підвищуючи 

конкурентоспроможність фахівця з вищою освітою. 

У сучасному світі розвинутих країн, де інтенсивно відбувається 

реформування економіки, головними поштовхами визнані інформатизація та 

запровадження комунікаційних технологій. Економічна доцільність нової 

сутності інформатизації полягає у тому, що вона не тільки є черговою стадією 

науково-технічної революції, яка набирає масштаби глобального розвитку, а 

також те, що вона прискорює усі соціально-економічні процеси, переводить їх у 

нові організаційні умови протікання. Відбувається формування нової 

організаційно-економічної системи управління, заснованої на широкому 

використанні інформації, впровадженні інформаційних технологій і 

телекомунікацій, систем інтелектуалізації людства, яка дістала назву 

інформаційної моделі економіки. 

Вважаємо, що важливий методологічний аспект дослідження економічної 

діяльності освіти як сфери економіки, яка має свій об'єкт і суб'єкт діяльності, 

пов'язаний з організацією надання освітніх послуг. Такий підхід не відкидає 

положень, зафіксованих у Законі України «Про освіту», в якому метою освіти є 

забезпечення всебічного розвитку людини як особистості, виходячи з її 

найвищої цінності в суспільстві і для цього сприяння розвитку її талантів, 
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фізичних та розумових здібностей [35]. Освіта розглядається як в аспекті її 

виховної функції, так і у формуванні громадського суспільства. 

Майбутнє України залежить від того, як ефективно будуть задіяні її 

головні економічні ресурси – інтелектуальні, творчі можливості народу, 

здібності кожного громадянина. Адже світовий досвід у контексті 

економічного розвитку свідчить, що одним із головних факторів 

економічного зростання є освітній, професійний та кваліфікаційний рівень 

населення, задіяного в економіці. Безумовно, він значною мірою залежить від 

наявного інфраструктурного потенціалу освіти, передусім вищої, котрий 

створює конкретні умови і можливості для формування 

висококваліфікованих кадрів. 

Зайнятість населення в інноваційній сфері тісно пов'язана з 

фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, 

по суті, виступає їх індикатором, визначає темпи економічного зростання та 

забезпечує якісні структурні зрушення в національній економіці. Якісне 

оновлення сфери зайнятості населення значною мірою стримується відсутністю 

ефективних державних регулюючих механізмів концентрації наявних ресурсів 

на перспективних напрямах соціально-економічного розвитку. Основні 

причини цих явищ полягають у відсутності досвіду регулювання зайнятості в 

ринкових умовах, а також обмеженості коштів на ці цілі. Аналіз цих проблем 

показує, що значні перешкоди виникають через негаразди в інноваційній сфері, 

яка не спрямована належним чином на підвищення конкурентоспроможності 

товарів та послуг вітчизняного товарного ринку в цілому. Відсутність в країні 

фінансування інноваційної діяльності перешкоджає процесу оновлення робочих 

місць та приведення їх стану у відповідність до вимог високотехнологічного 

виробництва. 

Причини повільних темпів оновлення робочих місць мають системний 

характер – вони криються в недоліках оподаткування, створенні 

адміністративних бар’єрів, недоступності малого підприємництва до значних 

кредитних ресурсів тощо. Перехід на шлях активного інвестиційного 
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забезпечення розвитку робочих місць вимагає опрацювання нових 

методологічних підходів до розробки державного механізму регулювання 

зайнятості населення відповідно в інноваційній сфері, виходячи з завдань 

сучасного етапу соціально-економічного розвитку. 

Ринкова система господарювання не є ідеальною моделлю суспільного 

розвитку, їй притаманні певні обмеження, ризики та загрози, які спричиняють 

такі соціальні негаразди, як безробіття, соціальну нерівність, нестабільність 

ринкової кон’юнктури. Процеси, що відбуваються у сфері зайнятості 

населення, опосередковуються ринковими відносинами, а це означає, що вони 

перебувають під впливом невизначеності та ризикованості, а відтак потребують 

активного регулювання з боку держави. 

Якісне оновлення сфери зайнятості населення стримується значною 

мірою відсутністю ефективних державних регулюючих механізмів концепції 

наявних ресурсів на перспективних напрямах соціально-економічного розвитку. 

Основні причини цих явищ полягають у відсутності досвіду регулювання 

зайнятості в ринкових умовах, а також обмеженості коштів на ці цілі. Аналіз 

цих проблем показує, що значні перешкоди виникають через негаразди в 

інноваційній сфері, які не спрямовані належним чином на підвищення 

конкурентоспроможності товарів та послуг вітчизняного товарного ринку в 

цілому. Відсутність в країні фінансування інноваційної діяльності перешкоджає 

процесу оновлення робочих місць та приведення їх стану у відповідність до 

вимог високотехнологічного виробництва. 

Причини повільних темпів оновлення робочих місць мають системний 

характер – вони криються в недоліках оподаткування, створенні 

адміністративних бар’єрів, недоступності малого підприємництва до значних 

кредитних ресурсів тощо. Перехід на шлях активного інвестиційного 

забезпечення розвитку робочих місць вимагає опрацювання нових 

методологічних підходів до розробки державного механізму регулювання 

зайнятості населення, відповідно, в інноваційній сфері, виходячи з завдань 

сучасного етапу соціально-економічного розвитку. 
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Згідно Конституції України засади регулювання праці і зайнятості 

населення визначаються виключно законами України. Такими законами є: 

Кодекс законів про працю України; Закон України «Про зайнятість населення»; 

Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про колективні договори і 

угоди»; Закон України «Про оплату праці»; інші законодавчі акти та 

міжнародні угоди. 

Зокрема, національне інноваційне законодавство включає також норми 

Конституції України, Господарського кодексу, Закону України «Про 

інноваційну діяльність», Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших 

нормативно-правових актів, які визначають правові, економічні та організаційні 

засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, 

встановлюють форми стимулювання державою інноваційних процесів і 

спрямовані на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Законодавча база України з питань регулювання зайнятості населення в 

інноваційній сфері 

Нормативний 

документ 

Характеристика 

Кодекс законів 

про працю 

України 

(від 10 грудня 

1971 р, в 

редакції від 

13.05.2014 р.) 

Визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права 

розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. 

Регулює трудові відносини всіх працiвникiв, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню 

ефективності суспільного виробництва i піднесенню на цій основі 

матеріального i культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни i поступовому перетворенню праці на благо суспільства в 

першу життєву потребу кожної працездатної людини. 

 

Закон України 

«Про зайнятість 

населення» 

(від 05.07.2012 р. 

№5067-VI, в 

редакції від 

17.04.2014 р.) 

 

В умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності 

визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення 

України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку 

держави в реалізації громадянами права на працю. 
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Продовження табл. 1.2 

Закон України «Про 

охорону праці» 

(від 14.10.1992 р. № 

2694-XII, в редакції 

від 09.04.2014 р.) 

Визначає основні положення щодо реалізації конституційного 

права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової 

діяльності, регулює за участю відповідних державних органів 

відносини між власником підприємства, установи і організації або 

уповноваженим ним органом (далі – власник) і працівником з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

Закон України «Про 

професійний розвиток  

працівників»  

(від 12.01.2012 р.  

№4312-VI, в редакції 

від 05.07.2012 р.) 

Визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування системи професійного розвитку працівників. 

Закон України «Про 

колективні договори і 

угоди» 

(від 01.07.1993 р. 

№3356-XII, в редакції 

від 02.07.2013 р.) 

Визначає правові засади розробки, укладення та виконання 

колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню 

трудових відносин та соціально-економічних інтересів 

працівників і власників. 

Закон України «Про 

оплату праці» 

(від 24.03.1995 р. 

№108/95-ВР, в 

редакції від 

04.07.2013 р.) 

Визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі 

трудового договору з підприємствами, установами, організаціями 

усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а 

також з окремими громадянами та сфери державного і 

договірного регулювання оплати праці і спрямований на 

забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної 

плати. 

Господарський кодекс 

(від 16 січня 2003 

року №436-IV, в 

редакції від 

13.05.2014 р.) 

Визначає основні засади господарювання в Україні і регулює 

господарські відносини, що виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між суб'єктами 

господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання.  

Встановлює відповідно до Конституції України правові основи 

господарської діяльності (господарювання), яка базується на 

різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.  

Має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів 

господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі 

підвищення ефективності суспільного виробництва, його 

соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції 

України, утвердити суспільний господарський порядок в 

економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими 

економічними системами.  

Закон України «Про 

інвестиційну 

діяльність» 

(від 18.09.1991 

№1560-XII, в редакції 

від 15.04.2014 р. ) 

Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови 

інвестиційної діяльності на території України. 

Спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і 

майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм 

власності, а також на ефективне інвестування народного 

господарства України, розвитку міжнародного економічного 

співробітництва та інтеграції. 

 



 39 

Продовження табл. 1.2 

Закон України 

«Про 

інноваційну 

діяльність» 

(від 04.07.2002 р. 

№40-IV, в 

редакції від 

16.10.2012 р.) 

Визначає правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 

стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на 

підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.  

Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти 

господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні 

проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус 

інноваційних.  

Закон України 

«Про наукову і 

науково-

технічну 

діяльність» 

(від 13.12.1991 р. 

№1977-XII, в 

редакції 

від16.10.2012 р. ) 

Визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і 

розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-

технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку. 

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, 

підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального 

зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки 

розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної 

складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації 

інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні 

використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для 

задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. 

Закон України 

«Про 

спеціальний 

режим 

інноваційної 

діяльності 

технологічних 

парків» 

(від 16.07.1999 р. 

№991-XIV, в 

редакції 

від16.10.2012 р. ) 

Визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування 

спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків 

«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 

техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» 

(м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» 

(м. Донецьк), «Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська 

політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформаційні технології» 

(м. Київ), «Укрінфотех» (м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-

Україна» (м. Донецьк), «Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), 

«Текстиль» (м. Херсон), «Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український 

мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) 

(м. Одеса), «Яворів» (Львівська область), «Машинобудівні технології» 

(м. Дніпропетровськ).  
 

Джерело: складено автором згідно з [15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43]. 

 

Державне регулювання зайнятості населення постає одним з 

найважливіших чинників забезпечення стійкого економічного зростання 

України, адже розвиток економіки держави визначається наявними людськими 

ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її 

здійснення. Враховуючи сучасний стан у сфері праці та зайнятості в Україні, 

спричинений економічною кризою, пріоритетними напрямами державного 

регулювання зайнятості мають стати проведення економічної політики в 

інтересах зайнятості та регулювання безробіття. 
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У контексті забезпечення стійкого економічного зростання України 

повинні бути визначені пріоритетні напрями державного регулювання 

зайнятості населення щодо створення нових і збереження існуючих робочих 

місць, а також підтримки і захисту безробітних мають бути спрямовані на 

вирішення їх щодо окремих регіонів країни з урахуванням збалансованості 

регіональної економіки.  

Механізм регулювання зайнятості населення включає сукупність 

правових, адміністративних та економічних важелів, що реалізуються на рівні 

держави, регіону та господарюючого суб'єкта для досягнення цілей, визначених 

державними програмами зайнятості. Без підтримки з боку держави 

вітчизняного виробника при реалізації ним інноваційних проектів переведення 

економіки на інноваційний шлях є нереальним. Саме держава повинна 

створювати умови для існування та постійного розширення інноваційної 

діяльності шляхом зменшення ставок оподаткування інноваційної продукції і 

прямої фінансової підтримки інноваційної діяльності та іншими шляхами.  

Сьогодні необхідність вирішення проблем, пов'язаних з інноваційним 

розвитком економіки України, набуває особливого значення. Та без здійснення 

державою рішучих кроків і дій у напрямку стимулювання інноваційної 

діяльності ці питання залишаються невирішеними. Держава як організатор і 

координатор структурних зрушень має створювати умови для активізації 

національного науково-технічного потенціалу й інноваційної діяльності, 

впровадження нових технологічних укладів, подолання розриву між наукою і 

виробництвом, забезпечення реального трансферу технологій. 

Реформування системи державного регулювання в інноваційній сфері, 

згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері» від 10 

вересня 2012 р. №691-р [64], повинне здійснюватися у напрямі створення 

сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, впровадження 

інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури, ринку інновацій та 

технологій шляхом: 
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 - розроблення та затвердження моделі інноваційного розвитку 

національної економіки, удосконалення правового механізму функціонування 

національної інноваційної системи та інноваційного розвитку національної 

економіки, системи моніторингу інноваційного розвитку, зокрема на 

регіональному рівні; 

 - створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації 

державної інноваційної політики та проведення моніторингу стану 

інноваційного розвитку національної економіки на основі мережі центрів 

науково-технічної і економічної інформації, центрів науки, інновацій та 

інформатизації, а також структурних підрозділів з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових 

установ та навчальних закладів; 

- проведення за участю суб'єктів господарювання систематичних 

прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень науково-

технологічного та інноваційного розвитку науково-дослідних установ та 

виробничих інноваційних підприємств з метою визначення пріоритетних 

напрямів розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності, переліку 

критичних технологій тощо. 

Відповідно до «Програми сприяння зайнятості населення та 

стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року», 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. 

№1008, забезпечення зайнятості населення в інноваційній сфері є одним з 

найбільш дієвих засобів щодо розширення сфери застосування праці в цілому. 

Зокрема, даною Програмою передбачено [63]: 

- надання державної підтримки розвитку та модернізації пріоритетних 

галузей (секторів) національної економіки і соціальної сфери на інноваційно-

інвестиційній основі; 

- стимулювання заінтересованості роботодавців у модернізації 

виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та 

рекреаційно-курортної інфраструктури; 
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- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів 

економічної діяльності та інфраструктури; 

- розбудову мережі індустріальних (промислових) парків; 

- запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення 

продуктивності праці тощо. 

Національна інноваційна система являє собою сукупність законодавчих,  

структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні  у процесі 

створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові,  

економічні,  організаційні та соціальні умови  для забезпечення інноваційного 

процесу [65]. Вона включає чотири основні підсистеми (табл. 1.3)  

Таблиця 1.3 

Суб’єкти національної інноваційної системи України 

Підсистема Суб’єкти 

д
ер

ж
ав

н
о
го

 

р
ег

у
л
ю

в
ан

н
я
 законодавчі, структурні і  функціональні  інституції,  які  встановлюють  та 

забезпечують дотримання норм,  правил,  вимог в інноваційній сфері та 

взаємодію всіх підсистем національної інноваційної системи 

о
св

іт
и

 вищі   навчальні   заклади,  науково-методичні  і   методичні   установи,   

науково-виробничі  підприємства,  державні  і місцеві органи управління 

освітою, навчальні    заклади,    які    проводять підготовку,  перепідготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів 

ге
н

ер
ац

ії
 

зн
ан

ь 

наукові  установи  та  організації незалежно від форми власності,  які 

проводять  наукові  дослідження   і  розробки  та  створюють  нові  наукові  

знання  і технології,  державні  наукові  центри,  академічні  та   галузеві 

інститути,  наукові підрозділи вищих навчальних закладів,  наукові  та 

конструкторські підрозділи підприємств 

ін
н

о
в
ац

ій
н

о
ї 

ін
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
и

 

виробничо-технологічні, фінансові,  інформаційно-аналітичні  та експертно-

консалтингові установи,  технополіси, технологічні та наукові парки,  

інноваційні центри та центри трансферу технологій,  бізнес-інкубатори та 

інноваційні структури інших  типів;  інформаційні  мережі  науково-технічної 

інформації, експертно-консалтингові  та  інжинірингові  фірми,  інституційні 

державні та приватні інвестори 

в
и

р
о
б

-

н
и

ц
тв

а організації та підприємства, які виробляють інноваційну продукцію і  надають  

послуги  та  (або)  є споживачами технологічних інновацій 

 

Джерело: складено на основі [65]. 
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Як бачимо, саме вищі навчальні заклади виступають одним з головних 

суб’єктів підсистеми «освіта» національної інноваційної системи, здійснюючи 

підготовку кваліфікованих кадрів для забезпечення потреб решти підсистем.  

Більше того, проаналізувавши взаємозв’язки між критеріями відбору 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в економіці та інноваційних 

проектів підприємств (рис. 1.2), можна зробити висновок про важливість 

соціального критерію, який на рівні держави характеризується таким 

показником, як «частка зайнятих у високо- і середньотехнологічних галузях за 

пріоритетним напрямом інноваційної діяльності» [58], а на рівні окремого 

суб’єкта господарювання полягає у «створенні на підприємстві, що виконує 

інноваційний проект, додаткових робочих місць або збереження існуючих» 

[62]. 

 

Рис. 1.2. Взаємозв’язки між критеріями відбору напрямів 

інноваційної діяльності в економіці та інноваційних проектів підприємств 

Джерело: складено автором на основі [58; 62]. 

Критерії оцінки пріоритетних   напрямів   

інноваційної діяльності національної економіки 

 

Критерії відбору 

інноваційних 

проектів 

підприємств 

 

глобалізаційний критерій 

(світові ринки наукоємних товарів та послуг, прогноз зростання 

ринків та появи технологічних ніш) 

 

 

окупність, 

прибутковість та інші 

показники 

ефективності 

 

науково-технічний критерій 

(витрати на виконання  наукових та    науково-технічних    робіт,   

оцінка   джерел   фінансування науково-технічних  робіт  за  

пріоритетним  напрямом  інноваційної діяльності,  оцінка  

технологічного  укладу,  кількість  виконаних  наукових розробок) 

 

 

вид  та  обсяг 

інноваційної продукції 

за проектом 

 

правовий   критерій 

(принципи   державної   інноваційної  політики, відповідність 

пріоритетам економічного розвитку держави, вимоги і норми 

чинного законодавства) 

 

економічний критерій 
(оцінка ринкової потреби, інноваційна діяльність  підприємств,   

обсяг   інноваційних   капіталовкладень відносно річного рівня 

амортизаційних відрахувань) 

 

 

створення на  

підприємстві,  що  

виконує інноваційний 

проект, додаткових 

робочих місць або 

збереження існуючих 

 

соціальний   критерій 

(частка  зайнятих  у  високо-  і  середньотехнологічних галузях     за  

пріоритетним     напрямом  інноваційної діяльності, зростання 

продуктивності праці) 

 
екологічний критерій 

(ступінь екологічної безпеки, ступінь екологічного ризику) 
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Вищевикладене дозволяє стверджувати про наявність особливостей 

стосовно розуміння сутності та підходів до регулювання зайнятості фахівців в 

інноваційному секторі економіки. При цьому необхідно підкреслити, що 

безпосереднє трактування вченими сутності таких категорій, як «інновація», 

«інноваційний розвиток» тощо є доволі неоднозначним (Додаток А.3). Так, 

«інновація» визначається як «нове явище, новаторство або будь-яка зміна» [1]; 

«нововведення в техніці і технології» [46, с. 179]; «втілення нових форм 

організації праці й управління» [60, с. 116]. Достатньо комплексно визначається 

сутність інновацій «керівництвом Осло», а саме як «введення у вживання будь-

якого  нового  або  значно  поліпшеного  продукту  (товару  або  послуги)  або 

процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу в 

діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язках» [67]. 

Поряд з цим, на даний час питання щодо розуміння сутності зайнятості в 

інноваційній сфері не знайшло належного теоретико-методичного 

обґрунтування, тоді як такі споріднені категорії, як «інноваційна праця», 

«інноваційна активність працівників» є предметом наукових пошуків багатьох 

провідних учених (Додаток А.4).   

Зокрема, А.М. Колот зазначає, що «інноваційна праця являє собою 

трудову діяльність з  високою  часткою  знаннєвої,  інтелектуальної,  творчої  

компоненти, яка  здатна задовольняти суспільні потреби з більшим корисним 

ефектом» [44].  

На думку М.В. Семикіної, «інноваційна  праця  –  це  трудова діяльність 

творчого змісту, яка спрямована на використання  досягнень  науково-

технічного  прогресу,  розробку  та  впровадження нових ідей, проектів для 

вдосконалення  технології,  якісного  оновлення асортименту  продукції  і  

послуг  з  метою  ефективної реалізації їх на ринку» [68]. 

С.В. Запель характеризує інноваційну  активність найманих працівників 

як «багаторівневу категорію, що відображає здатність та активне прагнення 

найманих працівників до розроблення  і  впровадження  інновацій  відповідно  
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до  ринкового  попиту  на основі набування новітніх знань, постійного 

професійного самовдосконалення та розвитку» [37, с. 225].   

Водночас, підхід до розуміння зайнятості у широкому змісті дозволяє 

стверджувати, що зайнятість, на відміну від праці, є все ж таки не діяльністю, а 

являє собою економічні і правові суспільні відносини, що виникають унаслідок 

включення працівника у визначену кооперацію праці на певному робочому 

місці. Тому з точки зору державного регулювання національної економіки, 

використання відповідних методів, важелів та інструментів державного 

регуляторного впливу, виправданим є використання поняття зайнятості 

фахівців в інноваційному секторі економіки. 

Отже, зайнятість в інноваційному секторі економіки пропонуємо 

розглядати як систему соціально-трудових відносин, яка спрямована на 

створення і впровадження інновацій (нових чи вдосконалених продуктів, 

процесів, методів) на основі організації економічно доцільної діяльності 

фахівців, творчого використання їх освітньо-професійних знань, 

інтелектуального потенціалу, що забезпечує задоволення соціально-

економічних та техніко-технологічних потреб особи і суспільства з більш 

високою ефективністю. 

Однак, вітчизняні реалії сьогодення призводять до домінуючого 

переважно негативного впливу на рівень зайнятості населення в інноваційному 

секторі економіки всіх груп факторів: політичного, економічного, соціального 

та технологічного характеру. Проте, наявність хоча б мінімальних можливостей 

і шансів свідчить про доцільність використання періоду кризи задля якісного 

реформування й підвищення ефективності національної економіки, 

забезпечення її розвитку на інноваційних засадах.  

Зважаючи на викладене, доцільно проаналізувати три ймовірних сценарії 

процесу регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі економіки. 

Найбільш песимістичний варіант розвитку подій можливий за умов подальшого 

загострення військово-політичного конфлікту, поглиблення економічної кризи 

та руйнації усіх сфер національної економіки. Реалізація даного сценарію 
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призведе як до втрати зацікавленості та повної відсутності можливостей для 

забезпечення зайнятості населення в інноваційній сфері  з боку бізнес-структур, 

так і відсутності державного регуляторного впливу у зазначеній сфері. За таких 

умов неможливими є не лише підвищення рівня зайнятості населення в 

інноваційному секторі, а й просте збереження досягнутого докризового її рівня. 

Саморегулюючий (інерційний) сценарій передбачає прояви активності 

щодо підвищення рівня зайнятості населення  в інноваційному секторі 

переважно з боку великих бізнес-структур, корпорацій з присутністю 

іноземного капіталу. Державне регулювання при цьому зводиться до розробки 

декларативних законодавчих і нормативних актів, не підкріплених 

конкретними механізмами їх практичної реалізації. 

Оптимістичний сценарій орієнтований на створення передумов для 

виходу національної економіки з кризового стану швидшими темпами та 

подальшого інтенсивного її розвитку на інноваційних засадах. Для реалізації 

такого сценарію необхідна консолідована та ефективна діяльність усіх суб’єктів 

національної економіки, таких як: державні органи усіх гілок влади, органи 

місцевого самоврядування, бізнесові структури та їх об’єднання, освітні, 

наукові, фінансові, посередницькі та інші установи. Лише за умов 

цілеспрямованої підтримки державою суб’єктів національної економіки, 

перспективних з точки зору інноваційного розвитку, є можливим і 

стимулювання рівня зайнятості населення в інноваційній сфері. Отже, лише в 

рамках третього – інноваційного сценарію з помітним державним регуляторним 

впливом – існує доцільність говорити про перспективи підвищення рівня 

зайнятості вітчизняних фахівців інноваційною працею. 

 

1.3. Професіональний потенціал як чинник становлення моделі 

економіки інноваційного типу 

 

У сучасній економіці основний людський капітал мають створювати в 

країні працівники інтелектуальної праці, або «працівники знань», які мають 
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вищу освіту, тому питання комплексного дослідження ефективності соціальних 

та економічних умов формування, розподілу, розвитку та використання даної 

категорії працівників як генераторів, носіїв, передавачів та користувачів нових 

знань буде постійно зростати. Останнє й обумовлює актуальність та 

необхідність уведення такого поняття як «професіональний потенціал». 

Відповідно до класифікатора професій (ДК 003-95) розділ 

«Професіонали» включає професії, які передбачають високий рівень знань у 

сфері фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, 

медичних чи гуманітарних наук. При цьому професіональні завдання 

полягають у підвищенні існуючого фонду (обсягу) знань, використанні певних 

концепцій, теорій і методів для вирішення визначених проблем чи в 

систематизованому викладі існуючих дисциплін у повному обсязі. 

До зазначеного розділу належать професії, які вимагають від працівника 

кваліфікації відповідно з: 

1) дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню спеціаліста, магістра; 

2) дипломом про присудження наукового ступеня: кандидата або доктора 

наук; 

3) атестатом про отримання наукового звання: старшого наукового 

співробітника, доцента або професора.  

Таким чином, до складу професіонального потенціалу належить частка 

економічно активного населення, яка має повну вищу освіту (магістр, 

спеціаліст). 

Методологічною відмінністю даного поняття від таких, як «трудовий 

потенціал» та «людський потенціал», є те, що об’єктом дослідження виступає 

не загалом усе, або економічно активне населення, а економічно активне 

населення з вищою освітою, діяльність якого спрямована на збір інформації, її 

обробку, формування нових знань та їх передачу. Дослідження особливостей 

відтворення професіонального потенціалу в умовах формування інноваційної 

моделі економіки полягає в тому, що розглядаються питання не лише 

відтворення якісних та кількісних характеристик економічно активного 
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населення з вищою освітою, а і їхня здатність забезпечувати актуальність своїх 

знань та навичок вимогам сфери праці, з одного боку, а з іншого – наявні 

можливості для здійснення своєї діяльності щодо генерування або пошуку 

нових знань, їх обробки та передачі. 

У зв’язку з цим І. Манцуров та І. Бондар відзначають, що «зміни, які 

відбуваються унаслідок заміщення праці знаннями полягають у тому, що під 

впливом використання знань як ресурсу все зводиться до того, що саме знання, 

а не праця виступають як джерело вартості. Це веде до того, що теорія трудової 

вартості замінюється теорією вартості, створюваної знаннями» [6, с. 25].  

Таким чином, професіональний потенціал становить інтегральну 

здатність кількісних та якісних характеристик економічно активного населення 

(підприємства, галузі, території ) з вищою освітою з приводу його реальної та 

потенційної спроможності виробляти, накопичувати, передавати та 

реалізовувати знання в матеріальних та духовних цінностях за визначених 

соціально-економічних умов.  

З одного боку, він є складовою людського та трудового потенціалів 

(рис. 1.3), але з іншого, – необхідність його окремого розгляду пояснюється 

тим, що на відміну від таких категорій, як робоча сила, трудові ресурси, 

трудовий та людський потенціал, дане поняття характеризує ресурси та резерви 

праці з певними якісними та кількісними характеристиками, передусім 

здатністю економічно активного населення щодо отримання відповідного 

професійно-освітнього рівня, а також подальшого професійного розвитку.  

Характеризуючи співвідношення економічної сутності таких категорій як 

«людський капітал» та «професіональний потенціал», необхідно зазначити, що 

людський капітал виражає економічну природу професіонального потенціалу. 

Він характеризує здатність кваліфікованих працівників з вищою освітою 

заробляти кошти завдяки своїм знанням та навичкам, які пропонуються на 

ринку праці у формі послуг кваліфікованої праці.  

У зв’язку з цим, на думку Н. Ушенко, першопочаткова профінансована 

вартість робочої сили не тільки зберігається в процесі обігу, але змінює форму 
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ресурсу на капітал, відтворює в процесі праці свою і додаткову вартість 

людського капіталу [71, с. 11]. 

 

 

Рис. 1.3. Місце професіонального потенціалу в структурі людського 

та трудового потенціалів 

 

Джерело: складено автором. 

 

Проте, акцентуючи увагу на економічній природі людського капіталу, 

необхідно зазначити:  

– по-перше, не всі знання та навички, які становлять професіональний 

потенціал фахівця, можуть бути трансформовані в людський капітал, а лише ті, 

які прямо чи опосередковано можуть бути капіталізовані, тобто втілені у 

послуги праці та забезпечувати отримання додаткової вартості;  

– по-друге, за умов, коли вартість кваліфікованої праці вища за ціну 

необхідно відзначити, що знання та навички фахівців можна розглядати як 

товар на ринку праці, проте неможливо у подальшому сприймати їх як капітал, 

оскільки вони не здатні приносити дохід протягом певного періоду. 
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Людський капітал пов’язаний із споживанням ресурсів, а значить – з 

витратами. Задля того, щоб інвестування у людський капітал, його накопичення 

могли здійснюватися, майбутні вигоди повинні компенсувати необхідні 

витрати [2, с. 13]. 

Сучасний погляд на трансформацію парадигми розгляду знань і навичок 

та, відповідно, трансформацію величини ціни робочої сили з урахуванням 

еволюції моделей економічного розвитку наведено на рис. 1.4. 

 

 

Рис. 1.4. Трансформація економічного змісту людського фактору у 

вимірі еволюційних моделей економічного розвитку 

 

Джерело: складено автором 

* Періодизацію циклів моделей економічного розвитку здійснено з урахуванням  [73, с. 13]. 

 

У рамках доіндустріальної (аграрної) економіки ціна робочої сили (ЦР.С.) 

була значно меншою за її реальну вартість (ВР.С.), тобто виконувалася 

нерівність ЦР.С. << ВР.С. Як правило, використовувалася проста некваліфікована 

праця, а домінуюче положення мав фізичний капітал. Рання та середня 
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індустріальна стадії економіки характеризується деяким зростанням ціни 

робочої сили – ЦР.С. ≤ ВР.С., що пояснювалося розвитком науково-технічного 

прогресу, зростанням продуктивності праці та відповідно вимог до професійно-

кваліфікаційного рівня робочої сили. Основною відмінністю пізньої 

індустріальної економіки від попередніх стадій розвитку є значне зростання 

якісних характеристик робочої сили та як наслідок –  перевищення ціни робочої 

сили на ринку праці над її вартістю (ЦР.С. > ВР.С.), тобто, на даному етапі стало 

можливим розглядати фізичні та розумові здібності, а також знання і навички 

не лише як товар, а і як людський капітал, що дозволяє отримувати додану 

вартість її власнику.  

Значне підвищення якісного рівня людських ресурсів та продуктивності 

праці, а також суттєве перевищення ціни робочої сили над її вартістю на етапі 

постіндустріального економічного устрою (ЦР.С. >> ВР.С.) обумовили появу 

концепції людського розвитку, яка проголошує первинність всебічного 

розвитку саме людського потенціалу. Якщо концепція людського капіталу 

більшою мірою обґрунтовує лише домінуюче значення людського капіталу 

серед факторів економічного розвитку, то концепція людського розвитку 

розглядає розвиток людини одночасно як головний ресурс економічного 

розвитку, так і його кінцеву мету. 

За умов зростання якісного рівня людських ресурсів та прискорення 

темпів старіння професійних знань відбувається не лише зростання ціни 

робочої сили, а і трансформується зміст трудової діяльності та структура 

вартості робочої сили. На етапі постіндустріальної економіки не просто фізичні 

або розумові здібності, а професійні знання стають головною продуктивною 

силою, за допомогою яких відбувається створення матеріальних та духовних 

цінностей.  

Отже, процес засвоєння нових знань працівниками стає такою ж 

продуктивною діяльністю як і виробництво продукції чи послуг, що має 

відбиватися відповідно на структурі вартості робочої сили.  
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Як зазначалося, принциповою умовою розгляду набутих знань, навичок 

та інших якісних характеристик фахівця як капіталу є здатність отримувати їх 

власнику не лише компенсацію за витрачений час праці для забезпечення 

простого відтворення, але й додану вартість на вкладений капітал. Тобто, у 

даному випадку йдеться про розширене відтворення. 

Отже, у той час як у розвинених країнах світу людський капітал виступає 

основним джерелом формування конкурентних переваг та багатства нації, в 

Україні, поки що складно говорити про те, що якісні складові, зокрема 

професіонального потенціалу, можуть розглядатися повною мірою як людський 

капітал.  

При цьому ситуація ускладнюється і тим фактом, що, за умов низького 

рівня оплати праці, в нашій країні має місце диференціація в оплаті праці не 

відповідно до освітнього та кваліфікаційного рівня робочої сили, а носить 

галузевий та регіональний характер, що додатково знецінює орієнтацію 

населення до отримання та використання у своїй професійній діяльності 

сучасних знань. У той же час в економічно розвинених країнах має місце пряма 

залежність між рівнем оплати праці та рівнем освіти (табл. 1.4). 

Як результат, за останні роки, маючи позитивну динаміку щодо 

чисельності студентів ВНЗ та зайнятого населення з вищою освітою 

спостерігається, одночасно, постійне зниження рівня інноваційної активності 

підприємств, що можна трактувати як неспроможність вітчизняного 

професіонального потенціалу виступати повноцінно у ролі акумулятора та 

матеріалізатора сучасних знань, а відповідно і носія основного людського 

капіталу суспільства. 

Таким чином, зазначені обставини обумовлюють актуальність розгляду 

професіонального потенціалу, з урахуванням постійного зростання його впливу 

на розвиток продуктивних сил та трансформацію виробничих відносин, як 

самостійного економічного поняття, а також спричиняють необхідність 

диференційованого підходу щодо напрямів забезпечення його відтворення, на 
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відміну від решти категорій економічно активного населення, які входять до 

складу трудового потенціалу.  

Таблиця 1.4 

Співвідношення середнього трудового доходу працівників різного 

освітнього рівня в економічно розвинених країнах*, %  

Країни 
Основна базова 

освіта 

Середня спеціальна 

освіта і професійна 

вища школа 

Університетська 

освіта 

Португалія 100 147 269 

США 100 147 256 

Великобританія 100 133 239 

Чехія 100 152 239 

Швейцарія 100 149 234 

Франція 100 125 219 

Ірландія 100 118 215 

Нідерланди 100 130 210 

Німеччина 100 128 209 

Фінляндія 100 108 201 

Нова Зеландія 100 122 201 

Норвегія 100 122 182 

Канада 100 115 179 

Італія 100 130 174 

Швеція 100 112 170 

Австрія 100 112 160 

Данія 100 120 160 

В середньому по країнах 100 127 205 

 

* основна базова освіта  = 100% 

Джерело: [78, с. 7] 

 

В цілому впровадження такого поняття, як «професіональний 

потенціал», дозволяє цілеспрямовано досліджувати процес відтворення 

економічно активної частки населення з вищою освітою, яка має  забезпечувати 

формування в Україні моделі національної економіки інноваційного типу. 

Результати інноваційних процесів залежать від інноваційної 

спроможності суспільства, певних його структур, тобто від потужності їх 
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інноваційного потенціалу. При цьому інноваційна діяльність працівників з 

вищою освітою, зокрема, організація та практичне впровадження ними такої 

діяльності –  визначальний чинник побудови інноваційної моделі вітчизняної 

економіки та трансформаційного переходу до такого типу економіки, де 

головними економічними ресурсами стануть знання та інформація. 

Ось чому актуальність упровадження механізму державного регулювання 

інноваційного розвитку професіонального потенціалу обумовлюється тим 

фактом, що професіональний потенціал, як основний носій якісних 

характеристик людського капіталу, більш ефективно впливає на власний 

розвиток та економічний розвиток країни передусім шляхом засвоєння 

сучасних знань економічно активним населенням та внаслідок використання 

нових технологій.  

Отже, подальше підвищення конкурентоспроможності національного 

господарства за рахунок інтенсивних факторів можливе лише за умов 

кардинальної трансформації державної політики у сфері регулювання процесів 

інноваційного розвитку як самої національної економіки, так і її 

професіонального потенціалу як головного носія якісних характеристик 

людського капіталу суспільства. Це вимагає формування відповідного 

механізму державного регулювання інноваційного розвитку професіонального 

потенціалу. 

Даний механізм, з одного боку, має бути спрямованим на забезпечення 

ефективного формування, розподілу, використання та розвитку 

професіонального потенціалу із застосуванням сучасних інноваційних підходів 

та забезпечувати формування стійкої мотивації у самих висококваліфікованих 

фахівців до власного безперервного розвитку. З іншого боку, він має бути 

орієнтованим на створення середовища для реалізації професіонального 

потенціалу, яке б забезпечувало «розвиваючу» реалізацію та формувало високу 

інноваційну культуру, а отже, і підвищувало б рівень сприйняття новацій 

працівниками з вищою освітою.  
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Головною метою формування та подальшого функціонування механізму 

інноваційного розвитку професіонального потенціалу країни є, передусім, 

забезпечення відтворення кількісних та якісних характеристик 

професіонального потенціалу і створення соціальних, економічних та 

організаційних умов для його безперервного інноваційного розвитку. Даний 

механізм має стати невід’ємною частиною національної інноваційної системи 

та сприяти якісному кадровому забезпеченню інноваційної діяльності 

вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Враховуючи величезні потреби та, відповідно, дефіцит фінансових 

ресурсів, зокрема у сфері формування людських ресурсів, особливого значення 

набуває створення інвестиційно-орієнтованої моделі інноваційного розвитку 

професіонального потенціалу, за якої держава має не просто витрачати ресурси 

на сферу вищої освіти та науки, а виступати в ролі інвестора, який вкладає 

кошти у сферу розвитку людських ресурсів. За такої моделі мають 

забезпечуватися як ефективність використання державних коштів, так і 

створюватися соціальні, економічні, організаційно-інституціональні й 

законодавчо-правові умови для стимулювання вітчизняних і зарубіжних 

приватних інвесторів вкладати ресурси у розвиток якісних характеристик 

національної робочої сили та, відповідно, вищої освіти.  Дана модель має 

кореспондуватися з процесами формування загального інвестиційного 

механізму формування інноваційної моделі економіки України. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФЕР ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

2.1. Теоретичні засади формування моделі інноваційного розвитку 

професіонального потенціалу 

 

На початку XXI століття за умов, коли розвинені країни світу вступили 

до постіндустріальної, інформаційної епохи, світ стає все більш розділений вже 

не ідеологічно, а передусім технологічно, і це вимагає цілком нового, 

інноваційного підходу до питання розвитку держави. Країни, що не встигають 

за розвитком глобальних технологій, нездатні утримувати свої життєві 

стандарти навіть на існуючому рівні, не говорячи про його підвищення.  

Тому одним з першочергових завдань урядів країн з транзитивною 

економікою є «галузева й технологічна перебудова економіки відповідно 

науково-технічному процесу й особливостям поширення глобалізації в 

економічній сфері, що потребує стимулювання впровадження новітніх 

технологій, досягнень науки й техніки у виробництво, тобто структурно-

інноваційна перебудова економіки» [23, с. 48]. 

Так, аналізуючи досвід та великі досягнення щодо розвитку 

національної економіки Південної Кореї у порівнянні з Мексикою експерти 

Світового банку дійшли до висновків, що значна частка зростання ВВП на 

душу населення протягом 1960-2000 рр. була досягнута за рахунок 

накопичення нових знань (рис. 2.1).  

До висновків про важливість накопичення нових знань в економіці, а 

також освіти як ключового фактору економічного зростання прийшли багато 

вчених, результати досліджень яких наведено у табл. 2.1. 
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Рис. 2.1. ВВП на душу населення в Кореї та Мексиці, 1960-2000 рр. 

 

Джерело: [40, с. 4]. 

 

Таблиця 2.1 

Результати досліджень впливу різних факторів 

на економічне зростання держав 

 

Джерело: [45, с. 119]. 

 

При цьому Роберт Барро на підставі економетричного аналізу залежності 

економічного зростання від низки факторів доводить, що внесок початкової 

Дослідження 

Залежні 

змінні 

зростання 

Накопи-

чення/ 

інвестиції 

Зростання 

чисельнос-

ті насе-

лення 

Освіта 

Зміна 

урядових 

витрат 

Політична 

нестабіль-

ність 

Фіскальні 

та 

монетарні 

змінні 

Інфляція 

Барро 

(1991) 

Зростання 

середньо-

душового 

доходу 

Не 

розгля-

дається 

Не розгля-

дається 

Вагома 

(+) 

Вагома 

(-) 

Не розгля-

дається 

Не розгля-

дається 

Не 

розгля-

дається 

Менкью, 

Ромер, Уейл 

(1992) 

Рівень 

середньо-

душового 

доходу 

Вагома 

(+) 
Вагома (+) 

Вагома 

(+) 

Не 

розгля-

дається 

Не розгля-

дається 

Не розгля-

дається 

Не 

розгля-

дається 

Найт, 

Лойаза, 

Виллануева 

(1993) 

Зростання 

випуску 

продукції на 

одного 

працюю-

чого 

Вагома 

(+) 
Вагома (+) 

Вагома 

(+) 

Не 

розгля-

дається 

Не розгля-
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освіти майже не виокремлюється, але мають вагомий позитивний вплив 

середня та вища освіта [35, с. 13, 19-20, 34]. 

Загалом еволюція якісного розвитку людських ресурсів (рис. 2.2) свідчить 

про перманентні тенденції зростання їх освітнього та кваліфікаційного рівня, а 

також постійне збільшення частки фахівців, які будуть зайняті інноваційною 

працею. 

 

Рис. 2.2. Еволюційна модель якісного розвитку людських ресурсів  

 

Джерело: складено автором. 
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У зв’язку з цим Д. Белл характерними ознаками сучасного 

постіндустріального суспільства вважає такі: центральне місце займає 

теоретичне знання як основа інновацій; створюються нові інтелектуальні 

технології; зростає клас людей, які володіють знаннями; відбувається перехід 

від споживання благ до споживання послуг, у першу чергу інтелектуальних; 

змінюється характер праці тощо [36]. 

Ось чому протягом останнього десятиліття для більшості розвинених 

країн світу характерне зростання інтелектуальної складової в економіці, що 

передбачає прискорений розвиток галузей з інтенсивним використанням знань 

як фактора виробництва. Дана ідея підтверджується новим напрямом у 

економічній теорії еволюційною економікою, початок якої був закладений у 

працях Р.Нельсона та С.Уінтера [43]. У той же час головним чинником 

розвитку таких галузей буде їх забезпеченість відповідним професіональним 

потенціалом, який має впроваджувати в дію наявні технології та створювати, 

передавати, а також використовувати необхідні знання.  

Свідченням вірності даного висловлювання є той факт, що у 

високорозвинених країнах частка витрат на фінансування науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт складає 2-3% до ВВП (табл. 2.2). 

У той же час Україна продовжує боротьбу із соціально-економічною 

кризою економіки індустріального типу. Проте ми повинні шукати свій шлях 

розвитку в напрямку до моделі економіки держав-лідерів. Єдино можливим 

шляхом формування сучасної економіки знань, як переконує світова практика, є 

інноваційний.  

При цьому слід зазначити, що за світовими стандартами інноваційною 

вважають таку модель розвитку країни, яка безпосередньо ґрунтується на 

отриманні нових наукових результатів та їх технологічному впровадженні у 

виробництво, забезпечуючи приріст ВВП, головним чином, за рахунок 

виробництва і реалізації наукоємної продукції  та послуг.  
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Таблиця 2.2 

Витрати на НДДКР у деяких країнах світу, % до ВВП (2008-2012 рр.) 

Країни 

Витрати на НДДКР у % до 

ВВП (2008-2012 рр.) 

Швейцарія  2,99   

Швеція   3,43    

Японія   3,36   

Фінляндія   3,87   

Німеччина   2,82   

США   2,90   

Данія   3,06   

Нідерланди   1,83   

Великобританія   1,77   

Канада   1,80   

Франція   2,26   

Південна Корея 3,74   

Італія   1,26   

Китай   1,70   

Іспанія   1,37   

Бразилія   1,02* 

Індія   0,71* 

Росія   1,16    

* Дані 2007 р.  

Джерело: [16].  

 

Для зазначеної моделі розвитку характерні такі риси [15; 33, c. 31]: 

– наявність державної політики і законодавства, спрямованого на 

стимулювання інноваційних процесів; 

– переважання п’ятого технологічного устрою і перехід до шостого 

(переважання електронної промисловості, виробництва комп’ютерів та 

програмного забезпечення, телекомунікацій, роботобудування, 
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інформаційних послуг, виробництва та переробки газу і перехід до нано- 

та біотехнологій); 

– безумовні пріоритети державної підтримки науки та освіти; 

– переважання інтелектуального характеру праці над індустріальним; 

– інтегровані технології; 

– високовартісна робоча сила. 

Україна, виходячи з більшості наведених ознак, не належить до країн, які 

мають інноваційну модель розвитку економіки, про що яскраво свідчить 

структура її виробництва та, особливо, інвестицій, що не розвиває за своєю 

структурою  сучасні технологічні уклади (5-й та 6-й) національної економіки. 

Значні напрацювання щодо розвитку технологічних укладів представлені у 

роботах  Г. Дозі, К. Перес-Перес, К. Фрімена [38]. 

Так, за даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, на 

випуск продукції економічного комплексу третього технологічного устрою в 

Україні сьогодні припадає майже 58% обсягу виробництва, 38% відповідає 

четвертому технологічному укладу і лише 4%  складає частка п’ятого 

технологічного укладу. При цьому, щодо інвестицій, які будуть визначати 

майбутнє економіки нашої країни в наступні 10-15 років, то 75% спрямовується 

на третій технологічний уклад, лише 20% – на четвертий; на п’ятий – лише 

4,5% [9, с. 29].  

Усе це свідчить про те, що сучасний процес реформ у нашій країні 

вимагає ще більш глибокого і серйозного характеру. Він не зводиться лише до 

впровадження ринкових засад. Сфера соціальних дій дедалі ускладнюється, 

оскільки крім розв’язання численних назрілих економічних і політичних 

проблем, потрібно перебороти відставання в технологічній сфері. 

Ось чому формування постіндустріальної моделі розвитку економіки 

нашої держави вимагає інтенсифікації розвитку професіонального потенціалу, 

зокрема шляхом формування моделі випереджаючої безперервної підготовки та 

розвитку «працівників знань», які й стануть активними агентами поширення 

інноваційних трансформацій в економіці нашої країни.  
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Загалом відтворення професіонального потенціалу, як і трудового, може 

відбуватися у відповідності до екстенсивної, або інтенсивної концепції.  

Отже, відтворення якісних характеристик професіонального потенціалу 

може відбуватися як за екстенсивною, так і інтенсивною моделями. 

Екстенсивним шляхом даний процес відбувається за рахунок збільшення 

частки населення з вищою освітою, тобто зростання кількісних показників 

освітнього рівня населення. Так, незважаючи на зростання кількісних 

показників охоплення населення вищою освітою даний процес може відбивати 

не прогресивні тенденції соціально-економічного розвитку, а бути проявом, за 

висловом Р. Нельсона та С. Уінтера, “рутинізації», тобто адаптації соціально-

економічної системи до  інновацій чи якісних трансформацій, зокрема у сфері 

людських ресурсів [43, с. 31]. Даний процес може бути як орієнтованим на 

потреби традиційної економіки, так і навпаки відбуватися неконтрольовано 

приводячи до дисбалансу між ринком освітніх послуг та ринком праці. При 

цьому при поступовому зростанні освітнього рівня населення та відсутності 

інтенсивного технологічного розвитку економіки даний дисбаланс є 

закономірним. Інтенсивна, або інноваційно орієнтована модель розвитку 

якісних характеристик професіонального потенціалу спрямована на підвищення 

ефективності використання людських ресурсів в економіці як за рахунок 

підвищення освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня, так і за рахунок 

формування сучасної технологічної бази та інноваційної інфраструктури 

національного господарства. При цьому якісний розвиток професіонального 

потенціалу має бути обов’язково взаємопов’язаний з поточними та 

перспективними якісними структурними зрушеннями у розвитку економіки. 

Основні характеристики інтенсивної (інноваційно орієнтованої) та екстенсивної 

моделей відтворення професіонального потенціалу наведено в табл. 2.3. 

Характеризуючи інноваційно орієнтовану модель відтворення 

професіонального потенціалу, необхідно зазначити, що сам термін «інновація» 

австрійський вчений Й. Шумпетер, з чиїм ім’ям й асоціюється дане поняття, 

трактував як змінення з метою впровадження та використання нових видів 
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споживчих товарів, нових промислових і транспортних засобів, ринків та форм 

організації промисловості [4]. 

Таблиця 2.3 

Особливості екстенсивної та інтенсивної (інноваційно орієнтованої) 

моделей відтворення професіонального потенціалу 

Характеристики Екстенсивна модель 

розвитку ПП 

Інтенсивна (інноваційно 

орієнтована) модель 

розвитку ПП 

Чисельність економічно 

активного населення з вищою 

освітою 

  зростає зростає 

Ринок кваліфікованої праці чітко несформований сформований, зростає  

Відповідність структури 

підготовки фахівців потребам 

працедавців 

існують значні 

відхилення 

в цілому відповідає, існують 

певні відхилення 

Якість підготовки у ВНЗ поступово  знижується стабільна, або підвищується 

Технології навчання переважно традиційні переважно інноваційні 

 

Рівень інтеграції між ВНЗ та 

виробництвом 

 

переважно низький 

 

постійно зростає 

Технологічний рівень 

підприємств 

переважно низький переважно високий 

Потреба у  фахівцях з високим 

професійно-кваліфікаційним 

рівнем підготовки 

 

 мала 

 

постійно зростає 

Рівень оплати праці фахівців з 

вищою освітою 

 

низький 

 

високий 

Рівень участі працедавців у 

процесі підготовки фахівців  

 

низький (незацікавлені) 

 

переважно високий 

Підвищення кваліфікації кадрів Формально -  

періодичність більше 5 

років. 

Формально (1-3 роки), 

неформальними методами - 

безперервно 

Джерело: розроблено автором. 

 

Із визначенням Й. Шумпетера погоджується П. Самуельсон [25], який 

вважає, що інновація означає виведення на ринок нового чи удосконаленого 

товару; впровадження нової технології виробництва; освоєння нового ринку.  

Аналогічне визначення використовують Макконел Кемпбелл та Стенлі 

Л. Брю [17], які визначають інновацію як запуск у виробництво нового 

продукту, нового виробничого методу чи використання нової форми організації 

бізнесу.  
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Угорський економіст Б. Санто визначає інновацію як суспільно-технічно-

економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів 

призводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій і, 

у випадку, якщо інновації орієнтуються на економічну вигоду, на прибуток, її 

поява може принести на ринку додатковий дохід [26]. 

Розрізняючи поняття «новація» та «інновація», Р. Фатхудінов, на відміну 

від попередніх авторів, визначає інновацію як кінцевий результат 

впровадження новації з метою зміни об’єкта управління й отримання 

економічного, соціального, екологічного, науково-технічного й іншого ефекту 

[32]. Даний підхід дозволяє чітко відокремити саму інновацію від ідеї, проекту, 

які потребують свого впровадження. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» поняття «інновації» 

трактується як «новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні  технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного, або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери» [11]. 

Інновації, як правило, виникають на стикові кількох проблем і вирішують 

принципово нові завдання, ведуть до безперервного відновлення освітнього 

процесу. Зазвичай, інновація носить системний характер, приводячи до зміни 

всіх або декількох елементів виробничо-технічної, організаційно-економічної 

або соціально-економічної системи підприємства (організації), галузі, регіону, 

країни.  

У той же час, незважаючи на наявність багатьох підходів до визначення 

поняття «інновація», жоден з них не пов’язує інновацію з процесом 

виробництва та накопичення знань.  

Проте, в умовах формування постіндустріальної економіки під 

інновацією доцільно розуміти, на нашу думку, процес накопичення та 

використання базових знань (новацій) з метою їх матеріалізації у формі нових 

технологій, методів, продуктів, організаційних удосконалень тощо, які 
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спрямовані на отримання конкретного позитивного економічного, або 

соціального результату, а також продукування, відповідно, нових додаткових 

науково-технологічних, організаційних, економічних та інших знань. 

Соціальний результат стає за сучасних умов не менш важливим у процесі 

інноваційної діяльності, аніж економічний, оскільки забезпечує необхідну 

атмосферу для подальшого поширення інноваційної діяльності на всіх рівнях, 

тобто є невід’ємною складовою мотиваційної компоненти інноваційного 

процесу. У ролі соціального результату може виступати, зокрема, заздалегідь 

запланований соціальний ефект у вигляді зростання відповідальності 

працівників підприємства, поглиблення процесу залучення останніх до 

формальних та неформальних заходів із професійного розвитку, а також 

відповідного підвищення рівня їхньої інноваційної культури. 

Поряд з цим зазначимо, що у даний час основним критерієм ефективної 

зайнятості виступає наявність не лише економічного, а й соціального ефекту, 

що виявляється у підвищенні рівня та якості трудового життя, утвердженні 

соціальної справедливості, зростанні соціальних інвестицій у розвиток 

людського капіталу [27, с. 21]. 

Формування та реалізація інновацій відбуваються в ході інноваційного 

процесу. Сам інноваційний процес – це процес перетворення наукового знання 

в інновацію, тобто послідовний ланцюг подій, у ході якого інновація визріває 

від ідеї до конкретного продукту, технології чи послуги і поширюється при 

практичному використанні [13, с. 7]. На нашу думку, сучасний інноваційний 

процес не закінчується повністю так званим впровадженням – першою появою 

на ринку нового продукту, послуги чи доведенням до проектної потужності 

нової технології. Цей процес не переривається після впровадження, тому що в 

міру дифузії (поширення) новий продукт удосконалюється, стає більш 

ефективним, набуває нових споживчих якостей. Це відкриває для нього нові 

сфери застосування, нові ринки, а, отже, і нових споживачів, які сприймають 

даний продукт, технологію чи послугу як нові саме для себе. Таким чином, цей 

процес спрямований на створення необхідних ринків продуктів, технологій чи 
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послуг і здійснюється в тісній єдності із соціально-економічним середовищем, у 

якому він функціонує і розвивається.  

На початку інноваційного процесу лежать вихідні, накопичені базові 

знання. На основі базових знань на кожному етапі інноваційного процесу 

створюються додаткові нові знання. Самі базові знання не можуть розглядатися 

як інновації, а виступають як «новації». Новація, як початковий компонент 

інноваційного процесу, являє собою результат завершених наукових 

досліджень, як фундаментальних, так і прикладних, конструкторських 

розробок, різних науково-технічних розробок тощо, які якісно відмінні від 

попередніх аналогів [24, с. 7]. 

Таким чином, інноваційний процес закінчується виходом нового 

продукту (технології), який певною мірою становить суму матеріалізованих 

базових і нових додаткових знань. При цьому з виходом нового продукту не 

закінчується процес обігу знань. В момент матеріалізації знань у новому 

продукті (технології) вони стають базовими знаннями для нових інноваційних 

процесів як всередині структури, яка матеріалізувала знання, так і для інших 

структур, які реагують на нововведення (рис. 2.3).  

Так може відбуватися трансфер нових знань до інших підприємств та 

організацій, які використовуватимуть їх на договірній чи бездоговірній основі. 

Базові знання також неоднорідні і можуть відрізнятися за ступенем новизни, 

джерелом утворення (наукові, інженерно-технічні), терміном актуальності.   

 

Рис. 2.3. Цикл обертання знань в інноваційному процесі 

Джерело: складено автором. 
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При цьому особливість даного підходу до розгляду інновації та 

інноваційного процесу полягає в тому, що за умов технократичної парадигми, 

ефект від інновацій розглядався, насамперед, у формі створеного нового 

продукту та його комерційної реалізації.  

У той же час за умов формування постіндустріальної економіки сумарний 

ефект від інновацій має вже оцінюватися як сума нових знань, які були 

матеріалізовані у процесі, так і тих, які сприяли даній матеріалізації і складають 

потенціал для подальшого продовження інноваційної діяльності.  

Отже, сумарний ефект від інновації, на нашу думку, необхідно розглядати 

як ефект від нових знань, які були безпосередньо матеріалізовані у формі 

певного продукту,  знайшли свою відповідну реалізацію (Ефiр) та ефект від 

(базових та нових) знань, які не були прямо використані, але формують 

потенціал для подальшого продовження інноваційної діяльності підприємства 

(організації) (Ефп): 

 

Ефі =  Ефір + Ефп                                                       (2.1) 

 

Саме цим пояснюється той факт, що радикальні, масштабні інновації 

породжують хвилі, ланцюгову реакцію у вигляді численних подальших більш 

або менш значних інновацій. Саме радикальні інновації створюють основу та 

потенціал для нового циклу науково-технічної революції.  

У зв’язку з цим максимальний ефект від своєї інноваційної діяльності 

мають ті компанії, які максимально ефективно можуть виробляти, 

накопичувати та використовувати свої базові та нові знання. Загалом 

підраховано, що на частку нових знань (базових та додаткових нових), які 

втілюються в устаткуванні, технологіях, організації виробництва та навчанні, 

припадає більш ніж 70-85% приросту ВНП економічно розвинених країн світу. 

При цьому, за оцінками OECР (Організація економічної співпраці й розвитку), 

сьогодні понад 50% ВВП найбільших країн OECР створюється в галузях, що 

базуються на знаннях [28, с. 210]. 
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Ось чому з метою управління процесом виробництва, накопичення та 

реалізації більшості знань організації у формі результатів наукових та 

інженерно-прикладних досліджень, ноу-хау, ідей, практичних 

неформалізованих знань окремих спеціалістів, зв’язків тощо в провідних 

корпораціях світу набув свого поширення менеджмент знань, а вони самі вже 

регулярно оцінюють динаміку своїх нематеріальних активів.   

За умов зростання якісного рівня людських ресурсів та прискорення 

темпів старіння професійних знань, в умовах розвитку інноваційної моделі 

економіки, відбувається не лише зростання ціни робочої сили, а і 

трансформується зміст трудової діяльності та структура вартості робочої 

сили. На етапі постіндустріальної економіки не просто фізичні або розумові 

здібності, а професійні знання стають головною продуктивною силою, за 

допомогою яких відбувається створення матеріальних та духовних 

цінностей.  

Саме тому, на сучасному етапі науковці розглядають таке поняття як 

“інноваційна праця». Так, на думку А.М. Колота її необхідно трактувати як 

трудову діяльність, для якої характерна висока частка знаннєвої, 

інтелектуальної, творчої компоненти і яка здатна задовольнити потреби з 

великим корисним ефектом [19]. 

Погоджуючись з таким визначенням, у той же час, характеризуючи 

особливості інноваційної праці сучасних фахівців, необхідно зазначити, що 

вона має матеріалізуватися в результати як у формі конкретних продуктів або 

послуг, так і у формі набутих нових знань та навичок (рис. 2.4).  

Отже, процес засвоєння нових знань працівниками стає такою ж 

продуктивною діяльністю як і виробництво продукції чи послуг.  

Таким чином, на нашу думку, інноваційну працю необхідно розглядати 

як інтелектуальноємну трудову діяльність творчого характеру, яка спрямована 

як на використання сучасних знань у процесі виробництва продукції або 

послуг, так і на створення нових знань з метою отримання конкретного 

позитивного економічного або соціального ефекту. 
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Рис. 2.4.  Модель сучасного процесу інноваційної праці фахівців 

Джерело: складено автором.  

 

Як свідчить практика, сьогодні у світі найбільш динамічний розвиток 

мають ті регіони, де сформувалися так звані промислові чи інноваційні 

кластери – комплекси підприємств (промислових компаній, дослідницьких 

центрів, наукових установ), органів державного управління, громадських 

організацій тощо. Ці комплекси виступають альтернативою відомому 

галузевому підходу. 

Як відзначає Л.І. Федулова, «кластерний підхід не тільки є засобом 

досягнення цілей економічної політики (структурні зміни, підвищення 

конкурентоспроможності, посилення інноваційної спрямованості), але також і 

могутнім інструментом для регіонального розвитку, індикаторами якого є 

збільшення зайнятості, заробітної плати, відрахувань до бюджетів різних рівнів, 

підвищення стійкості й конкурентоспроможності регіонального виробництва» 

[31, с. 325]. 

Ось чому у 90-х роках у розвинених країнах, зокрема в державній 

інноваційній політиці починає превалювати кластерна філософія – уряд 

концентрує зусилля на підтримці існуючих кластерів та створенні нових мереж 

компаній, що раніше не контактували між собою. Держава при цьому не тільки 

сприяє формуванню кластерів, а й сама стає учасником мереж.  
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У програмі ОЕСР промислові кластери визначаються як виробничі 

мережі взаємозалежних фірм, об’єднаних одна з одною у виробничий 

ланцюжок, у рамках якого створюється додана вартість [44]. У тих випадках, 

коли вони мають інноваційний характер, вони, як правило, містять у собі 

стратегічні альянси з університетами, дослідницькими установами, 

споживачами, технологічними брокерами і консультантами.   

При цьому головним результатом інноваційного розвитку наприкінці ХХ 

ст. стало виникнення у національних господарствах нового організму – 

національних інноваційних систем, у рамках яких постійно виникають і 

реалізуються кластери радикальних нововведень, що вимагає не тільки 

наявності сильної науки й освіти, але й цілого комплексу інших 

інституціональних умов, які б забезпечували тісну та взаємовигідну співпрацю 

наукових та освітніх інституцій з підприємствами у різних галузях 

господарського комплексу [14, с. 195]. Значний внесок у розвиток теоретичних 

засад формування національних інноваційних систем внесли такі дослідники як 

Дж. Дозі, Б. Лундвалл, Р. Нельсон, К. Фрімен [37; 42; 38; 41].  

Саме дані інноваційні моделі і стали уособленням інноваційних моделей 

економік на національному та регіональному рівнях. 

Головним ресурсом інноваційної системи є людський капітал. При цьому 

слід зазначити, що головними активними носіями знань є «працівники знання», 

які складають професіональний потенціал підприємства, регіону, країни. Саме 

від їх знань, навичок та вмінь обробляти інформацію та створювати нові 

знання, а також використовувати вже наявні базові знання і буде залежати 

інтенсивність та результативність інноваційного процесу. Так, за даними 

ЮНЕСКО, в двадцяти країнах працює 95% всіх вчених світу, й саме в цих 

країнах  дохід на душу населення зростає щорічно на 200 дол. США; в решті 

країн працює всього 5% вчених світу та щорічний приріст складає лише 10 дол. 

США [21]. 

Ось чому головною передумовою накопичення «критичної маси» на 

шляху щодо створення нової економіки є інновації у сфері вищої освіти. Так, на 
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думку Д. Белла, в епоху формування та подальшого розвитку суспільства знань, 

особливе значення буде належати університетам як формі інституціоналізації 

знання, які стають центральними інститутами «...у наступні сотні років, завдяки 

своїй ролі джерела знань та інновацій» [36].  

У зв’язку з необхідністю впровадження інноваційного підходу до 

навчального процесу, ще в кінці 70-х рр. автори Докладу Римському Клубу 

сформулювали уявлення про «Інноваційне навчання» (іnnovative learning) як 

про процес та результат такої навчальної й освітньої діяльності, яка стимулює 

вносити інноваційні зміни в існуючу культуру, соціальне середовище [46].  

Такий тип навчання та освіти стимулює творчий пошук на основі 

наявного досвіду та отриманої нової інформації. Головним завданням такого 

підходу не стільки є забезпечення отримання студентами знань та навичок як 

формування здатності самостійно їх здобувати. Нижче ми наводимо таблицю, 

що відображає особливості інноваційного і традиційного навчальних процесів 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Особливості традиційного та інноваційного навчальних процесів 

Характеристики 

навчального процесу 

Традиційний (орієнтований на 

знання)  навчальний процес 

Інноваційний (розвиваючий)  

навчальний процес 

Мета Передача знань, умінь, навичок Розвиток здібностей 

Характерний стиль 

взаємодії 

Суб'єктно-об'єктний: 

авторитарність, закритість, 

монологічність, відсутність 

рефлексивності 

Суб'єктно-суб'єктний: 

демократичність, відкритість, 

діалогічність 

Форми організації Фронтальні, індивідуальні Групові, колективні, 

індивідуальні 

Методи навчання Інформаційні, репродуктивні Проблемні, рефлексивні 

«Формула» навчання Знання – діяльність 

репродуктивна 

Діяльність, спілкування, 

пошукова діяльність 

Способи засвоєння  

інформації 

Завчання, репродукція Створення ситуації «успіху», 

пошукова 

Функція носія Носій інформації, розповсюд-

жувач предметно-дисциплінарних 

знань, охоронець норм і традицій 

Організатор співробітництва, 

консультант, тьютор, керівник, 

помічник 

Позиція студента Пасивність, слабка стимуляція 

розвитку інтересів 

Активність, наявність чіткої 

мотивації й інтересу 

Джерело: складено автором. 
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Саме перехід до такого пошукового підходу дозволить сформувати як 

ефективну систему «навчання протягом життя», за якої центром та головним 

суб’єктом навчання стає сама особа, якій потрібні нові знання та навички, так і 

необхідний рівень інноваційної культури у майбутніх фахівців. Ось чому, як 

свідчить досвід провідних країн світу, вже неможливо вважатися 

кваліфікованим спеціалістом лише закінчивши університет. Глобальною 

загрозою стало відставання здатності людей адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі від темпів цих змін. Отже, сучасні професійні 

знання потребують свого відтворення на регулярній основі. 

На думку В.Г. Кременя, людина розумна в ХХІ ст. –  це «людина, яка все 

життя навчається, пізнає навколишній світ та умови життєдіяльності, адекватно 

змінюючись у відповідності зі змінами «зовнішнього середовища» [20, c. 38-

43]. 

У зв’язку з цим у більшості провідних країн світу впроваджено концепцію 

неперервної освіти. Так в Німеччині одночасно навчається до 40% дорослого 

населення, а у США – до 60%. Традиційна система «навчання – робота – 

пенсія» трансформується в циклічну систему: «(навчання + робота) – пенсія». 

При цьому, важливою вимогою сьогодення є впровадження  моделі навчання 

«навчання, щоб навчатися», замість попередньої «навчання, щоб робити», що 

не означає нехтуванням вивчення змісту роботи, але обумовлює необхідність 

впровадження аналітично-пізнавальної моделі безперервного вивчення 

змінного робочого середовища, замість простого копіювання, або використання 

стандартних рецептів [21]. 

Таким чином, постійне навчання (формальне та неформальне) стають 

такою ж необхідною умовою відтворення професіонального потенціалу як і 

його зайнятість та відповідно отримання достатнього рівня заробітної плати. 

При цьому система вищої освіти та підготовки кадрів за умов 

формування інноваційної моделі економіки, як свідчать західні експерти, стає 

вже не лише високоприбутковою галуззю економіки, а й фундаментом 

формування засад нової економіки, на якому мають формуватися інші сектори 
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економіки, головним ресурсом яких стають знання, а головним генератором, 

носієм та розповсюджувачем цих знань – людина. 

Виходячи з цього, основною стратегією державної соціально-економічної 

політики щодо формування сучасної інноваційної моделі економіки, яку мають 

всі розвинені країни, має бути розвиток індустрії знань на основі інноваційного 

розвитку вищої освіти та підготовки кадрів України. 

При цьому, якщо взяти до уваги той факт, що темпи зростання обсягів 

інформації необхідної для засвоєння постійно зростають, а термін її 

актуальності зменшується, то стає зрозумілим, що лише за умов формування 

інноваційних механізмів у сфері вищої освіти та підготовки кадрів з метою 

якісного розвитку професіонального потенціалу буде можливим забезпечити 

його адекватність потребам працедавців. 

У цілому необхідно зазначити, що сучасна інноваційна модель розвитку 

професіонального потенціалу має передбачати комплексне використання 

інноваційних технологій з метою забезпечення формування його характеристик 

у відповідності до стратегічних потреб інноваційного розвитку економіки. 

Таким чином, інноваційний розвиток професіонального потенціалу 

характеризує імперативне підпорядкування процесу формування характеристик 

професіонального потенціалу загальній стратегії інноваційного розвитку 

економіки країни. У результаті такого підпорядкування національна система 

вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів має бути 

зорієнтована на формування якісно нового рівня професіонального потенціалу, 

за рахунок використання якого та завдяки створенню адекватних соціально-

економічних та організаційно-правових умов суспільство може досягти 

запланованого рівня інноваційності економіки та реалізувати стратегічно нову 

модель її розвитку. Результатом цього має бути створення принципово нової 

системи формування професіонального потенціалу, орієнтованої на досягнення 

стратегічних цілей розвитку економіки і суспільства України за рахунок 

систематичного отримання фахівцями новітніх професійних теоретичних та 
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практичних знань і навичок, а також розвитку мотиваційних орієнтацій до 

інноваційної трудової діяльності. 

Професіональний потенціал має залучатися до інноваційного процесу на 

етапі свого формування в якості як об’єкта, так і суб’єкта процесу навчання. 

Останнє обумовлюється тим, що сучасні фахівці з вищою освітою мають 

постійно свідомо протягом трудового життя планувати та отримувати необхідні 

знання шляхом формальної та неформальної освіти. Інноваційність процесу 

навчання має полягати у застосуванні інноваційних педагогічних, 

організаційно-економічних та інформаційно-комунікаційних технологій з 

метою формування фахівців, здатних займатися інноваційною працею. 

На етапі реалізації професіонального потенціалу мають створюватися такі 

умови та засади організації й оплати праці, які будуть спрямовувати фахівців з 

вищою освітою до використання інноваційних підходів у своїй діяльності та 

виступати організаторами, або брати участь у реалізації інноваційних проектів, 

що в кінцевому рахунку буде забезпечувати акумулювання, поширення та 

використання ними нових знань. 

Серед основних напрямів інноваційного впливу на процеси  формування 

та розвитку професіонального потенціалу слід визначити такі: 

1. Інноваційні заходи щодо модернізації змісту та методів організації 

функціонування системи вищої освіти. Це має забезпечити використання 

інноваційних педагогічних технологій та відповідних підходів до управління 

ВНЗ на всіх рівнях, зокрема впровадження сучасних підходів тотального 

менеджменту якості (TQM), поширення інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення ефективних механізмів трансферу сучасних знань із 

наукової та практичної сфер до навчального процесу. 

2. Створення сучасної системи післядипломної освіти як складової 

системи безперервної освіти, шляхом формування системи національних 

кваліфікацій. Остання має включати рамки національних кваліфікацій, у 

відповідності до європейських рамок кваліфікацій та відповідні інститути, які 
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будуть координувати діяльність із навчання й отримання професійних 

кваліфікацій.  

3. Трансформація системи матеріального стимулювання та соціально-

економічних умов відтворення професіонального потенціалу в контексті 

стимулювання кадрів з вищою освітою щодо свого постійного професійного 

розвитку. 

4. Впровадження сучасних підходів до організації робочих місць та 

виробничого процесу. Так, головним орієнтиром інноваційного розвитку 

професіонального потенціалу у сфері праці має бути безперервний якісний 

розвиток людських ресурсів та забезпечення їх конкурентоспроможності на 

внутрішньому (внутріфірмовому) та зовнішньому ринках праці. 

5. Створення пільгових соціально-економічних умов для формування 

інноваційної інфраструктури на макро- та мезорівнях: розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій; стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств; розвитку технополісів, технопарків, венчурних фірм, 

інноваційних бізнес-інкубаторів тощо). Без цих заходів неможливо сформувати 

ринковий попит на інноваційні характеристики професіонального потенціалу. 

6. Створення дієвих інститутів захисту та ринку інтелектуальної 

власності, з метою підняття комерційної та інвестиційної привабливості 

кваліфікованої праці та інтелектуальних продуктів. 

Таким чином, сучасна інноваційна модель розвитку професіонального 

потенціалу має виходити, з одного боку, з необхідності формування 

інноваційних механізмів випереджаючого забезпечення як студентів ВНЗ, так і 

працівників підприємств, необхідними знаннями у відповідності до постійних 

змін оточуючого соціально-економічного, техніко-технологічного середовищ, а 

з іншого,  – створення інноваційної системи на національному та регіональних 

рівнях, яка буде постійно потребувати таких кадрів.  
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2.2. Сутність та особливості формування сучасних освітньо-

професійних знань 

 

Сучасна точка зору трактує знання як інформацію, яка має практичну 

цінність, слугує для отримання конкретних результатів, які проявляються у 

суспільстві, в економіці або у розвитку самого знання [7]. 

Існує два підходи до визначення знання. Згідно з першим, знання – це 

комплекс ідей, методів, цінностей і норм у рамках однієї або кількох наукових 

дисциплін. Інший підхід застосовується в широкому соціальному й 

економічному контексті, для нього характерні прикладне застосування знань, 

міждисциплінарність, різнорідність та організаційне різноманіття (табл. 2.5).  

З позиції теорії пізнання є такі основні ознаки знання в організації: 

1) Знання – це здатність організації на основі внутрішніх і зовнішніх 

спостережень постійно розпізнавати явища у всіх сферах своєї діяльності.  

2) Знання – це стан постійної пильності організації, уважного й чутливого 

ставлення до найменших, «незначних» ознак змін, сигналів «раннього 

попередження». 

3) Знання є творцем мови. Нові досвід та ідеї часто не можуть бути з 

достатньою точністю виражені за допомогою загальноприйнятих символів і 

понять.  

У зв’язку з цим, як  підкреслює Л. Антошкіна, світові тенденції розвитку 

освіти зумовлені необхідністю реалізації на практиці інноваційних тенденцій, 

що мають місце практично в усіх видах економічної діяльності, а головним 

чинником приросту суспільного багатства є збільшення накопиченого обсягу 

знань [1, с. 68]. Виходячи з цього, найбільша увага має приділятися  процесам 

накопичення та поширення сучасних знань у сфері вищої освіти.   

З метою розгляду основних видів знань, які використовуються 

працівниками з вищою освітою протягом своєї трудової діяльності, а також 

відповідно визначення основних напрямів інноваційного впливу на процес 
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формування та розвитку професіонального потенціалу нами за основу була 

прийнята лінійна модель інноваційного ланцюга (табл. 2.6).  

Таблиця 2.5 

Підходи до розгляду поняття «знання» 

Автор Визначення 

В.В. Глухов,  

С.Б. Коробко,  

Т.В. Марініна  

Знання – це своєрідний об’єкт, він містить не лише окремі результати, але й налагоджені 

механізми внутрішньої взаємодії підрозділів і персоналу, зовнішньої взаємодії з 

партнерами, досвід раніше виконаних робіт [34, с. 85]. 

 

К. Джанетто,  

Е. Уілер 

 Поняття знань є значно ширшим, ніж дані та інформація. До знань належать також: 

переконання й моральні цінності; ідеї і винаходи; судження; навички й професійні 

знання; теорії; правила; відносини; думки; поняття; минулий досвід [6, с. 18] 

О. Вишневський Знання – найбільш «поверховий» рівень засвоєння інформації, який передбачає 

запам'ятовування певної суми фактів, образів, правил, числових даних тощо, а також 

інформації, виробленої нашим мисленням.  

Глибший рівень засвоєння інформації репрезентується вмінням, яке передбачає 

пристосування знань до дії, поєднання інформації і дії. Під умінням фактично розуміють 

здатність людини мобілізувати знання з метою виконання певних дій, необхідних для 

досягнення мети, і передати відповідні команди органам виконання [3, с. 41]. 

М. Марінічева  Знання – необхідна людям інформація, яка використовується ними за визначеними 

правилами у відповідності з певними процедурами та з урахуванням відношення 

(розуміння, схвалення, ігнорування, згода, заперечення та ін.) людей до цієї інформації 

[22]. 

П.Друкер Знання – це здатність застосовувати інформацію у конкретній сфері діяльності [2]. 

Г. Крог Знання – це те, що охоплює усю сукупність відомостей і здібностей, які 

використовуються індивідуумом для вирішення задач, а також дозволяє інтерпретувати 

інформацію [2]. 

К. Екк Існує два підходи до визначення знання. Згідно з першим, знання – це комплекс ідей, 

методів, цінностей і норм у рамках однієї або декількох наукових дисциплін. Інший 

підхід застосовується в широкому соціальному й економічному контексті, для нього 

характерні прикладне застосування знань, міждисциплінарність, різнорідність й 

організаційне різноманіття.  

З позиції теорії пізнання є  п'ять основних ознак знання в організації: 

1) Знання – це здатність організації на основі внутрішніх і зовнішніх спостережень 

постійно розпізнавати явища у всіх сферах своєї діяльності.  

2) Знання – це стан постійної пильності організації, уважного й чутливого ставлення до 

самих «незначних» ознак змін, сигналів «раннього попередження».  

3) Знання є творцем мови. Нові досвід та ідеї часто не можуть бути з достатньою 

точністю виражені за допомогою загальноприйнятих символів і понять.  

4) Знання означає також здатність організації попереджати події, «формувати» майбутнє. 

Динаміка знань повинна бути спрямована на розвиток здатності організації до бачення 

майбутнього [2]. 

В.Г. Кокоєв Знання – характеристика реальної дійсності, що виражає ступінь упорядкованості її 

відображення в індивідуальній або суспільній свідомості. Знання – форма існування та 

систематизації результатів пізнавально-перетворюючої діяльності людини  [18, с. 15-19]. 

М. Згуровський У  суспільстві, побудованому на знаннях, знання мають такі ознаки: їм притаманний 

людський вимір; знання, що креативно виробляються людьми, є товаром, який може 

купуватися, зберігатися, розповсюджуватися, продаватися, бути предметом обміну; нові 

глобальні знання змінюють конфігурацію геополітичних сфер впливу у світі; знання вже 

неможливо визначити в термінах класичних дисциплін, вони стають більш 

комплексними, проблемно-орієнтованими та міждисциплінарними; знання є одночасно 

індивідуальними і колективними; знання набувають синергетичного характеру; процес 

створення і розповсюдження нових знань має сітьовий характер [12]. 

Джерело: складено автором. 
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Таблиця 2.6 

Роль знань в процесі інноваційного розвитку  

професіонального потенціалу 

Етап 

інноваційного 

процесу 

Характеристика знань 

Період впливу 

знань 

на розвиток 

ПП 

Рівень 

комерційної 

цінності 

знань 

Фундаментальні 

дослідження 

Систематизація, поглиблення, 

розширення базових знань, створення 

нових теоретичних знань 

Дуже тривалий 

(більше 10 

років) 

Дуже низький 

Пошукові 

науково-дослідні 

роботи 

Визначення шляхів та методів 

практичного використання знань 

Тривалий 

(5-10 років) 
Низький 

Прикладні НДР 

та ДКР 

Матеріалізація знань відповідно  

до конкретного нового продукту  

чи технології 

Середній 

(3-5 років) 
Середній 

Освоєння 

виробництва, 

комерціалізація 

інновацій 

Об’єктивізація (матеріалізація)  

знань у вигляді нового продукту 

(технології) 

Короткий 

(1-3 роки) 
Високий 

Джерело: складено автором. 

 

Дана модель включає такі етапи інноваційної діяльності: фундаментальні 

дослідження; пошукові науково-дослідні роботи; прикладні науково-дослідні та 

дослідно(випробувально)-конструкторські роботи; освоєння виробництва нової 

промислової продукції (запуск серійного виробництва), інтелектуальних 

продуктів, нових послуг та комерціалізація інновацій. При цьому 

комерціалізація знань (використання знань з метою отримання прибутку) 

можлива практично на всіх етапах інноваційної діяльності, але більшою 

мірою – після завершення останнього етапу.  

Процес виробництва, накопичення та використання знань є неперервним 

та пронизує всі сфери життєдіяльності. Сферою, де процес виробництва й 

накопичення знань структурується, є наука. Впровадження та засвоєння 

здійснюється шляхом інноваційної діяльності. Можна констатувати, що з точки 

зору формалізації знань стосовно економічної діяльності, наука є формою 

виробництва й накопичення знань, а інновація – формою їх використання. 

Фундаментальні дослідження проводяться з метою розширення, 

поглиблення та систематизації знань з визначеної наукової проблеми, 
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формулювання теорії й створення наукового резерву знань. На даному етапі 

можливі відкриття, які пояснюють раніше невідомі науці, але об’єктивно 

існуючі закономірності, властивості, явища, ефекти, які вносять корінні зміни 

чи доповнення в систему наукових знань. Завершуються вони створенням 

звітів, оглядів та рекомендацій, які характеризують сучасний стан проблеми, а 

також перспективи її еволюції та вирішення. Результати цих досліджень 

публікуються в наукових виданнях, навчальній та навчально-методичній 

літературі, використовуються для підвищення кваліфікації наукових, 

педагогічних та інженерних кадрів. 

Незважаючи на невелику комерційну цінність фундаментальних знань, в 

умовах зростання інтенсивності прикладних та інженерних знань їх цінність 

також зростає, про що свідчить підвищення ефективності провідних країн у 

фінансуванні таких досліджень. 

При цьому слід зазначити, що, на відміну від інших знань, дані знання 

накопичуються  без вибуття, а час життя результатів прикладних досліджень та 

розробок визначається показником вибуття 10-12% [10, с. 235]. 

Прикладні наукові дослідження – дослідження, які спрямовані переважно 

на використання нових знань для досягнення практичних цілей і вирішення 

конкретних завдань. Практично прикладні НДР та ДКР здійснюються 

одночасно й разом вченими та інженерами. На даному етапі можуть виникати 

нові проблеми, для вирішення яких будуть потрібні додаткові НДР, що у свою 

чергу відбивається на ДКР. Отже, розмежування між цими видами робіт досить 

часто є умовним. Отримані таким чином нові знання вже представляють більшу 

цінність для приватних інвесторів, венчурних фондів, самих підприємств тощо, 

оскільки мають вже реальні перспективи подальшої комерційної реалізації. 

На останньому етапі освоєння виробництва нової продукції та 

комерціалізації інновацій відбувається створення нових та реконструкція 

наявних виробничих потужностей, організація збуту, підготовка та 

перепідготовка технічних, інженерних, управлінських та комерційних кадрів 
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тощо. На дані цілі необхідно в 6-8 разів більше витрат ніж на дослідження та 

розробки. 

Взагалі можна зазначити, що результатом всіх цих етапів інноваційного 

ланцюгу є створення на кожному з них відповідних знань, які втілюються у 

відповідних інтелектуальних продуктах. Відмінність у даному випадку 

інтелектуальних продуктів від конкретних знань полягає у цілеспрямованій 

практичній орієнтації перших для надання певних послуг чи використання в 

подальших розробках. 

Окрім матеріалізації наукових (фундаментальних та прикладних) 

інженерних, організаційно-економічних та інших знань в нових  

інтелектуальних продуктах поступово відбувається також їх трансформація в 

освітньо-професійні знання. Саме якість цих знань і впливає на процес 

формування професіонального потенціалу, зокрема у сфері вищої освіти. 

Істотною властивістю сучасних знань є моральне старіння. Найбільше 

моральне старіння характерне для прикладних знань. Менше застарівають 

морально фундаментальні наукові та освітні знання. В останньому випадку це 

пов'язано з тим, що постійно змінюється споживач освітньо-професійних знань 

без аналогічної зміни вимог до змісту навчального продукту. Протягом 

визначеного періоду часу «нові» споживачі мають потреби в тих же освітньо-

професійних знаннях, що і «старі». Проте це абсолютно не значить, що існуючі 

знання не мають постійно удосконалюватися. Так, освітньо-професійні знання 

загального базового рівня менше потребують постійних трансформацій. У той 

же час знання, які використовуються для викладання більш спеціалізованих 

дисциплін на старших курсах ВНЗ або для підвищення кваліфікації 

працівників, потребують вже більш частого оновлення свого змісту у 

відповідності до технологічних, соціально-економічних, законодавчих змін 

тощо. 

Освітньо-професійні знання, на відміну від інших, мають бути 

опрацьовані, систематизовані та підготовлені (адаптовані) для сприйняття 

відповідною категорією споживачів (студенти, науковці, викладачі, інженери, 
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управлінці тощо) з метою їхнього подальшого використання як теоретичного 

матеріалу для можливості засвоєння інших знань, так і для практичного 

використання у поточній чи майбутній професійній діяльності.  

Матеріалізація освітньо-професійних знань відбувається, зокрема, у 

процесі створення навчально-методичного забезпечення, яке входить до складу 

певного освітнього продукту та надається у формі освітньої послуги. Саме 

попит на освітні послуги і свідчить про реальну цінність для споживачів різних 

освітньо-професійних знань.  

Не всякі нові знання придатні до використання в сфері освіти. Важливою 

умовою такої готовності є їх зрілість або завершеність. Як правило, наукове 

дослідження проводиться в ряд етапів, багато з яких представляють собою так 

звані проміжні результати. Немає необхідності передавати ці проміжні 

підсумки наукової діяльності в сферу освіти, тому що вони можуть бути надалі 

багаторазово уточнені й змінені. 

Для того, щоб наукові або прикладні знання стали освітньо-

професійними, необхідне виконання певних умов: наявність споживчої вартості 

для цілей навчання, тобто їх використання повинне підвищувати рівень якості 

освітніх послуг; відсутність власника, що володіє правами на даний продукт і 

перешкоджає його передачі в розглянуту сферу.  

 

2.3. Трансфер освітньо-професійних знань як чинник інноваційного 

розвитку  професіонального потенціалу 

 

За умов формування інноваційної моделі економіки, особливе місце у 

процесі інтелектуалізації операційної діяльності підприємств і організацій 

різних галузей економіки має трансфер сучасних технологій та знань.  

Саме тому в умовах формування інноваційної моделі економіки особливе 

місце має займати питання інформаційного забезпечення процесу формування 

та подальшого професійного розвитку професіонального потенціалу. Це 

пояснюється тим, що, як вже зазначалося, темпи старіння знань постійно 
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зростають, а наявність у працівників нових знань стає головною конкурентною 

перевагою сучасних підприємств. Отже, основою сучасного інноваційного 

навчального процесу та інноваційного розвитку вищої освіти має стати 

формування механізму перманентного трансферу нових знань у навчальний 

процес у вищих навчальних закладах.  

У зв’язку з цим потрібно вже формувати інноваційні механізми не лише 

трансферу технологій, що властиво для технократичної парадигми розвитку 

економіки, а й трансферу знань в цілому.  

Під поняттям «трансфер технологій», як правило, розуміють передачу 

науково-технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг, 

використання технологічних процесів, випуску продукції як на бездоговірній 

основі, так і на умовах, визначених договором, укладеним між сторонами [5; 8; 

29]. При цьому передача технологій вважається актом, що відбувся, тільки тоді, 

коли одержувач почав активно використовувати отриману технологію для 

виробничих цілей. До моменту її ефективного використання відбулась тільки 

передача інформації [15, с. 415]. Проте в умовах інтенсивного розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, сфери інтелектуальної праці, постає 

актуальність формування механізмів передачі не лише технологій та 

відповідних знань з метою конкретної матеріалізації та подальшої 

комерціалізації, а трансферу нових технологічних знань, які будуть сприяти 

формуванню цілого кластеру інноваційної продукції та послуг . 

Саме «трансфер знань» є за цих умов більш ємним поняттям, яке включає 

як безпосередньо цілеспрямовану передачу технологій, так і нових знань [39]. 

Особливістю сучасного розуміння трансферу знань, в умовах поширення 

гуманістичної парадигми, є те, що необхідно розглядати, з одного боку, 

традиційний трансфер технологічних знань із сфер науки та вищої освіти у 

виробництво, так і навпаки – перенесення нових наукових та прикладних 

(практичних) знань у сферу вищої освіти, або трансфер освітньо-професійних 

знань (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Схема трансферу знань 

Джерело: складено автором. 

 

При цьому процес трансферу знань має гармонійно поєднувати як сферу 

прикладання інтелектуальної праці, так і самих працівників, що за умов 

прискорення у світі темпів упровадження постійних радикальних 

технологічних новацій вимагає від останніх достатньо інтенсивних темпів 

засвоєння нових освітньо-професійних знань.  

Якість цих знань залежить від тривалості трансформації наукових та 

прикладних (практичних) знань у, відповідно, освітньо-професійні знання, або 

процесу трансферу освітньо-професійних знань. Тобто під трансфером 

освітньо-професійних знань необхідно розуміти процес перетворення наукових 

та прикладних знань в освітньо-професійні знання, які підлягають цільовому 

використанню у навчальному процесі. 

Характеризуючи сам процес трансферу освітньо-професійних знань 

(рис. 2.6) слід зазначити, що він складається з таких основних етапів: створення 

Наука 

Вища 

освіта 

Трансфер знань 

Трансфер освітньо-

професійних знань 

Трансфер технологічних 

знань 

 
Виробництво 
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або отримання нових (наукових, інженерних, організаційних) знань; адаптація 

нових знань до навчального процесу; впровадження та регулярне використання 

нових знань; поширення нових знань. 

 

  

   

 

 

Рис. 2.6. Процес трансферу освітньо-професійних знань 

Джерело: розроблено автором. 

 

Характеризуючи етап створення або отримання нових знань, необхідно 

зазначити, що університети можуть залучати сучасні знання такими основними 

шляхами: по-перше, вивчати сучасні досягнення в різних галузях науки й 

техніки (в Україні та закордоном) та використовувати їх у навчальному процесі 

(табл. 2.7).  

По-друге, самостійно генерувати нові знання шляхом активного 

проведення науково-дослідної діяльності за рахунок бюджетних та приватних 

джерел фінансування та використовувати їх результати для формування 

сучасного навчального продукту. 

При розгляді процесу трансферу освітньо-професійних знань та напрямів 

його впровадження необхідно виокремлювати його прямий та непрямий види. 

У першому випадку відбувається трансфер нових знань шляхом отримання їх 

студентом під час: проходження виробничої практики, а також практики, 

стажування чи навчання за кордоном; участі у науково-дослідній роботі, 

семінарах, конференціях та олімпіадах; вивченні вітчизняних та зарубіжних 

наукових джерел. 

При цьому принциповим фактором розвитку процесу трансферу освітньо-

професійних знань стає залучення студентів до науково-дослідної діяльності у 

ВНЗ. Саме під час таких досліджень останні зможуть отримати знання та 
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практичний досвід, які вони використають у майбутньому після закінчення 

навчального закладу. 

Таблиця 2.7 

Джерела трансферу освітньо-професійних знань 

Види знань 

Джерела  трансферу 

освітньо-професійних 

знань 

Рівень 

комерційної 

цінності знань 

Шляхи отримання 

для ВНЗ 

Фундаментальні 

Наукові 

фундаментальні, 

пошукові науково-

дослідні роботи,  

дослідження (участь 

або отримання 

доступу до 

результатів) 

Низький 

Проведення власних наукових 

досліджень із залученням 

професорсько-викладацького складу 

та студентів, укладання угод щодо 

проведення спільних досліджень(або 

проходження стажувань викладачів з 

використанням інформаційної бази 

НДІ), участь у наукових конференціях 

та семінарах, підключення до 

наукових електронних інформаційних 

дослідницьких мереж (журнали, 

бібліотеки), оплата підписки наукових 

журналів тощо. 

Прикладні 
Дослідницькі та 

інноваційні проекти 
Середній 

Співпраця з НДІ та провідними 

підприємствами, на договірних 

засадах, з метою підвищення рівня 

кваліфікації професорсько-

викладацького складу, наукового 

рівня дисертацій та магістерських 

робіт. Залучення студентів до участі у 

дослідницьких та інноваційних 

проектах. Участь у науково-

практичних конференціях та 

семінарах, підключення до наукових 

електронних інформаційних 

дослідницьких мереж (журнали, 

бібліотеки), оплата підписки наукових 

журналів тощо. 

Знання з 

освоєння 

виробництва, 

комерціалізації 

інновацій 

Інноваційні 

 бізнес-проекти 
Високий 

Співпраця з провідними 

підприємствами та організаціями на 

договірних засадах із залученням як 

професорсько-викладацького складу, 

так і студентів. Участь у практичних 

семінарах, підключення до наукових 

електронних інформаційних 

дослідницьких мереж (журнали, 

бібліотеки), оплата підписки наукових 

журналів тощо. 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Характеристика науково-дослідної роботи студентів дає підстави для 

висновку, що найбільша частка останніх зайнята, як правило, у  наукових 
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гуртках (45,5%) та проблемних гуртках (29,6%). Проте така діяльність досить 

часто не носить системного дослідницького характеру, оскільки обсяги 

науково-дослідних робіт, які виконуються ВНЗ самостійно, часто обмежені. 

У другому випадку має місце отримання нових знань викладачем, який 

включає їх, залежно від вимог навчальної програми та навчального плану, в 

навчальний продукт для надання студентам у формі лекційних, лабораторних 

або практичних занять. 

Поширення нових освітньо-професійних знань відбувається шляхом 

друкування навчально-методичної літератури, тез конференцій, наукових 

статей тощо.  

Важливою науковою і практичною проблемою є виявлення факторів, що 

визначають тривалість трансферу освітньо-професійних знань та формування 

навчального продукту. 

Такими, на нашу думку, є:  

– наявність інтелектуальної і технологічної монополії на результат наукової 

й інженерної праці;  

– доступ до інформаційних джерел; 

– ступінь завершеності інтелектуального продукту;  

– можливості матеріального сприйняття інтелектуального продукту 

сферою освіти;  

– наявність доступу до інформаційно-комунікаційних технологій;   

– кадрова взаємозамінність та готовність до сприйняття наукових та 

практичних знань;  

– передача освітньо-професійних знань має здійснюватися, як правило, на 

безоплатній основі або на пільгових умовах  

– готовність студентів до сприйняття удосконалених чи нових освітньо-

професійних знань;  

– наявність реального попиту на якісні навчальні продукти.  

Таким чином, за умов підвищення темпів оновлення технологічних 

процесів, постійного швидкого накопичення нової інформації, різких змін 
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ситуацій на ринках різних товарів, все більшого значення  набуває процес 

передачі (трансферу) наукових та практичних знань у сферу вищої освіти або 

«трансфер освітньо-професійних знань».  

Проте відсутність розвинутої інфраструктури та інтегрованості різних 

секторів виробництва, акумулювання та використання знань, до яких входять 

науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, консалтингові компанії, 

підприємства сфери матеріального виробництва та послуг тощо, спричиняє той 

факт, що всі ці сектори на сьогодні працюють відокремлено.  

При цьому, незважаючи на велику чисельність науковців ефективність 

їхньої дослідницької діяльності є дуже малою. Так, за кількістю вчених та 

інженерів у секторі НДДКР рівень України можна приблизно прирівняти до 

Ірландії, Австрії, де показник патентної діяльності вищий відповідно у 5,5 та у 

13 разів, а видатки на фінансування НДДКР становлять 1,2% та 1,8% проти 

0,9% ВВП в Україні [28, с. 213]. 

З іншого боку, самі підприємства намагаються вирішувати самостійно 

свої питання щодо набору та розвитку кадрів, а також впровадження нових 

науково-технічних розробок. Теж саме досить часто стосується органів 

державної влади, зокрема в регіонах, або органів місцевого самоврядування, які 

аргументують таку ситуацію дефіцитом коштів на дані цілі.  

Саме тому в сучасних умовах завдання забезпечення інноваційного 

розвитку вищої освіти та професіонального потенціалу вимагає створення 

інноваційних інтегрованих структур, які будуть об’єднувати підприємства, 

тобто споживачів нових знань, та ті інституції, які забезпечуватимуть їх 

виробництво, акумулювання та подальшу передачу у формі, придатній для 

комерціалізації. 

Таким чином, можна відзначити, що в умовах формування інноваційної 

моделі економіки якість освітніх послуг великою мірою буде визначатися 

якістю інформаційного наповнення освітніх послуг, а також швидкістю процесу 

трансферу освітньо-професійних знань, тобто швидкістю процесу передачі 

сучасних наукових та інженерних знань до сфери вищої освіти. 
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При цьому слід розуміти, що генераторами таких нових знань є як ВНЗ, 

так і окремі підприємства та організації, які одночасно і споживають професійні 

знання для виконання певних професійних завдань, так і створюють нові у 

процесі удосконалення операційного процесу, або апробації нових технологій.  

Проте значення закладів вищої освіти за цих умов не зменшується. Слід 

зазначити, що інноваційний розвиток професіонального потенціалу в межах 

національної інноваційної системи вимагає приділення уваги передусім 

інноваційному розвиткові системи вищої освіти та підготовки кадрів, які мають 

забезпечувати формування та подальший безперервний професійний розвиток 

кадрів з вищою освітою. При цьому місце університетів вже визначається як 

установ, які стають центрами становлення та перспективного розвитку як 

національної, так і регіональних інноваційних систем. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Соціально-економічні передумови підготовки фахівців з вищою 

освітою в Україні 

 

Вирішення завдань підвищення якості надання освітніх послуг, 

забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти, удосконалення 

механізму управління та фінансового забезпечення галузі освіти в умовах 

створення моделі інноваційного розвитку нашої країни та формування 

економіки знань потребують першочергового вирішення.  

Соціально-економічні зміни, які відбувають в Україні з моменту здобуття 

незалежності до теперішнього часу, актуалізують постановку питання щодо 

забезпечення високої конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів на ринку праці. Це пов’язано насамперед з тим, що отримання вищої 

освіти, на відміну від загальної, не гарантується державою усім громадянам, 

однак в умовах формування інноваційного суспільства, розвитку і широкого 

впровадження наукомістких технологій та забезпечення стійкого економічного 

зростання детального аналізу потребують питання якості і доступності саме 

вищої освіти, а також конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів та відповідності професійної підготовки молодих фахівців вимогам та 

потребам підприємств, установ та організацій усіх галузей національної 

економіки.  

Слід відмітити, що в останні роки досить суттєві зміни відмічаються і у 

самій системі вищої освіти. Зокрема, до недавнього часу відбувалося швидке 

зростання як кількості вищих навчальних закладів, так і чисельності студентів у 

них. Запровадження отримання вищої освіти на платній основі справляє вплив 

на доступність її для різних верств населення. При цьому в умовах зростання 

обсягу пропозиції освітніх послуг першочергового значення набуває уже не 
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формальна наявність диплому про вищу освіту, а якість отриманих під час 

навчання знань, конкурентоспроможність молодих фахівців  на ринку праці та 

відповідність профілю їх професійної спрямованості реальним потребам 

господарюючих суб’єктів, тобто збалансованість двох ринків – праці та освіти. 

Забезпечення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів на ринку кваліфікованої праці можливе лише на основі дотримання 

нових вимог до системи освіти та забезпечення швидкого реагування на зміни 

умов і факторів впливу у соціально-економічному середовищі.  

Передумови розвитку, як правило, розглядають як сукупність умов і 

факторів [17, с. 17]. Категорія «умови» характеризує зовнішні чинники 

розвитку, тобто певне зовнішнє середовище. Фактори – це внутрішні джерела, 

внутрішні чинники розвитку. Сукупність усіх передумов визначає потенціал 

розвитку, використання якого залежить уже від управлінських рішень. 

У філософському розумінні «умови» – це об’єктивна закономірність, яка 

відображає об’єктивний стан речей і не може бути залежною від волі людини, 

колективу, держави, але в той же час це те, від чого залежить інше 

(обумовлене), що робить можливим існування речі, стану, процесу, на відміну 

від причини, яка дає що-небудь (дію, результат дії), та від підстав, які є 

логічною умовою наслідку [33, с. 453]. 

Соціальні умови являють собою сукупність параметрів, які 

характеризують рівень, якість та спосіб життя населення; реальні доходи 

населення, рівень споживання матеріальних благ та послуг, забезпеченість 

населення матеріальними благами та послугами. Умови соціальні також 

характеризуються умовами праці, кваліфікацією та професіоналізмом 

працівників, загальноосвітнім і культурним рівнем населення та ін. До 

основних напрямів державного регулювання соціальних умов відносяться: 

регулювання доходів населення, розробка та реалізація програм для розвитку 

освіти, охорони здоров’я, боротьба з бідністю  [1, с. 656].  

На думку Плахотнікової Л.О., поняття «соціальні умови» є складовою 

поняття «економічні умови», і між ними не існує певного розмежування, 
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оскільки, наприклад, рівень життя населення є як економічним, так і 

соціальним показником, а виділення поняття «соціальні умови» 

використовується в аналітичних цілях. В системі всіх умов найбільш вагомими 

є саме економічні умови, оскільки  вища освіта і економічні умови 

взаємозалежні. З одного боку, економічні умови можуть прискорювати або 

гальмувати розвиток вищої освіти, з іншого – система вищої освіти може 

прискорювати або гальмувати трансформацію економіки [11, с. 8]. 

При здійсненні характеристики соціально-економічних передумов 

забезпечення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в країні, на нашу 

думку, доцільним є аналіз:  

– демографічних тенденцій; 

– кількісних та якісних характеристик молодих фахівців; 

– рівня оплати праці, доходів населення та якості життя; 

– стану системи освіти; 

– ринку праці, у тому числі збалансованості обсягів підготовки фахівців 

у системі вищої освіти з реальними потребами ринку праці, та 

відповідності наявних робочих місць очікуванням молодих фахівців; 

– рівня інноваційної активності як результату використання потенціалу 

фахівців з вищою освітою. 

За роки незалежності в Україні відбулися політичні, економічні та 

соціальні перетворення, пов’язані з демократизацією суспільства, становленням 

ринкових відносин, які стосуються всіх сфер економіки та соціальної сфери, 

зокрема, й системи вищої освіти. З огляду на це, важливо розглядати її не лише 

як соціальну інституцію держави, а й як сферу ринкової економіки, що 

забезпечує ефективність розвитку країни. Розвиток освіти, як і всієї соціальної 

сфери, базується на основі матеріального виробництва. Водночас, ця сфера 

діяльності суттєво впливає на зростання матеріального виробництва. Тому 

розвиток і вдосконалення освітньої сфери є важливою передумовою 

позитивних змін як в економіці, так і в суспільстві в цілому [4]. 
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Зазначене вище обумовлює необхідність стратегічного планування 

підготовки кадрів з вищою освітою, яке має враховувати [7]: 

– рівень забезпеченості галузей національної економіки фахівцями з вищою 

освітою; 

– поточну та середньострокову потребу у фахівцях з вищої освітою у 

розрізі спеціальностей і професій у галузях та регіонах; 

– фактори впливу на формування загальної і додаткової потреби у фахівцях 

в галузевому, регіональному розрізі за видами економічної діяльності 

(обсяги виробництва, обсяги інвестицій, чисельність зайнятих, рівень 

безробіття, вікова структура працюючих, середній рівень заробітної 

плати, демографічний аспект); 

– очікувані зміни в динаміці пропозиції фахівців на ринку праці за галузями 

економіки, в регіональному розрізі; 

– пропозиції роботодавців щодо підготовки фахівців за напрямами і 

спеціальностями. 

Оскільки зміни у кількості і структурі населення країни справляють  

безпосередній вплив на формування та використання економічно активного 

населення в цілому, трудового потенціалу фахівців з вищою освітою, особливе 

значення для розвитку економіки мають демографічні процеси. Об’єктом 

вивчення демографічних процесів в країні є відтворення населення, зміна 

поколінь, характер і темпи зростання (зменшення) населення, зміна рівнів 

народжуваності, смертності, статево-вікової структури, міграції [6, с.47].  

Аналіз показників природного відтворення населення України (табл. 3.1) 

свідчить, що впродовж останніх років в Україні відбувається звужене 

відтворення – відсутність природного приросту на фоні абсолютного 

зменшення населення за рахунок перевищення числа померлих над кількістю 

народжених на 1000 осіб населення, високого рівня смертності.  

Так, за період з 1991 по 2013 роки кількість населення країни зменшилась 

на 6,4 млн. осіб та склала 45,5 млн. осіб, а кількість пенсіонерів на 1000 

населення зросла з 253 до 301 осіб. 
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Таблиця 3.1 

Динаміка основних демографічних показників в Україні в 1991-2013 рр. (станом на початок року) 

Показник 

 

Роки 

Відхилення  

(2013/1991 рр.) 

1991 1996 2001 2005 2009 2010 2011 2012 2013 абсолютне 

(+/-) 

відносне, 

разів 

Наявне населення, млн. 51,9 51,3 48,9 47,3 46,1 46,0 45,8 45,6 45,5 -6,4 0,88 

у т.ч.:        міське  (%) 67,5 67,8 67,4 67,7 68,5 68,6 68,7 68,8 68,9 1,4 1,02 

                  сільське  (%) 32,5 32,2 32,6 32,3 31,5 31,4 31,3 31,2 31,1 -1,4 0,96 

Кількість пенсіонерів у 

розрахунку на 1000 населення 
253 284 295 299 299 300 301 304 

301 

48 1,19 

Природний приріст (скорочення) 

населення (на 1000 наявного 

населення) 

0,5 -5,8 -7,6 -7,0 -4,2 -4,4 -3,5 -3,1 

-3,5 

-4 -7,00 

Сумарний коефіцієнт 

народжуваності  
1,844 1,397 1,110 1,218 1,473 1,443 1,459 1,531 

1,506 

-0,34 0,82 

Коефіцієнт смертності населення 

(на 100 тис. постійного населення) 
1220,4 1551,4 1540,0 1610,4 1637,4 1540,6 1528,2 1459,8 

1456,1 

235,7 1,19 

Коефіцієнти смертності дітей у 

віці до одного року (на 1000 

народжених) 

12,8 14,7 11,9 9,5 9,4 9,1 9,0 8,4 

8,0 

-4,6 0,63 

Кількість дітей у дошкільних 

навчальних закладах, тис. 
2428 1536 983 996 1214 1273 1354 1428 

1471 

-957 0,61 

Кількість учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, тис. 
7132 7143 6764 5731 4617 4495 4299 4292 4222 

-2910 0,59 
 

Джерело: складено автором за даними [29-30]. 

1
0
6
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Специфіка демографічної ситуації, що склалася в країні, зумовлює 

суттєве зменшення чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах та 

учнів у загальноосвітніх школах (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Динаміка чисельності дітей у дошкільних навчальних  

закладах та учнів у загальноосвітніх школах України 

Джерело: складено автором за даними  [29-30]. 

 

Так, у 2013 році чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах 

зменшилася до 1471 тис. осіб, що на 957 тис. осіб менше, ніж у 1991 році (2428 

тис. осіб).  Чисельність учнів у загальноосвітніх школах за аналогічний період 

знизилася з 7132 тис. осіб до 4222 тис. осіб, тобто на 2910 тис. осіб. Це, в свою 

чергу, свідчить, що у найближчій і середньостроковій перспективі триватиме 

тенденція до зменшення кількості  осіб, які здобуватимуть освіту у ВНЗ.  

У віковій структурі населення України відбувається зростання питомої 

ваги осіб старшої вікової групи.  

Сучасній демографічній ситуації в країні притаманна тенденція до 

зменшення чисельності економічно активного населення. Частка осіб старше 

працездатного віку у його структурі склала 6,8% у 2013 р. (табл. 3.2).  

Упродовж 2000-2013 років економічно активна частина населення країни 

зменшилася на 850,2 тис. осіб, а чисельність осіб працездатного віку у 

структурі економічно активного населення зменшилася на 672,5 тис. осіб.  
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Таблиця 3.2 

Чисельність економічно-активного населення в Україні  

Показник 
Роки 

Відхилення  

(2013/2000 

рр.) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 
абсолютне 

(+/-) 

відносне, 

разів 

Економічно 

активне населення 

(ЕАН) у віці 15-70 

років, тис. осіб 

22830,8 22280,8 22051,6 22056,9 22011,5 21980,6 -850,2 0,96 

у тому числі:         

працездатного віку, 

тис. осіб 
21150,7 20481,7 20220,7 20247,9 20393,5 20478,2 -672,5 0,97 

           у % до ЕАН 92,6 91,9 91,7 91,8 92,6 93,2 0,6 1,01 

старше 

працездатного віку, 

тис. осіб 

1680,1 1799,1 1830,9 1809,0 1618,0 1502,4 -177,7 0,89 

            у % до ЕАН 7,4 8,1 8,3 8,2 7,4 6,8 -0,6 0,92 
 

Джерело: складено автором за даними [9-10]. 

 

Найвищий  рівень  економічної  активності у 2013 році був  характерним  

для  осіб  віком 30-34 роки (78,4%), 35-39 років (81,3%),  40-49 років (80,5%), 

найнижчий – для молоді віком 15-24 років (32,5%) та осіб віком 60-70 років 

(23,8%) [9-10]. 

Отже, у даний час відсутній відтворювальний потенціал для заміщення 

поколінь. Це свідчить про  необхідність  впровадження більш активних заходів 

для забезпечення інтенсивного типу відтворення, зокрема, шляхом зростання 

освітнього рівня працівників та їх кваліфікації, забезпечення відповідності 

структури підготовки кадрів сучасним та майбутнім потребам ринку праці. 

Однією з найскладніших соціально-економічних проблем є формування 

національного ринку праці, процес становлення якого визначається впливом 

багатьох чинників. Серед них необхідно виокремити ті, що сформувались в 

умовах командно-планової економіки та ті, що пов’язані з ринковою 

трансформацією вітчизняної економіки. До першої групи належать успадкована 

директивно-планова економіка, негнучка система оплати праці, низький рівень 

мобільності робочої сили.  
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Друга група чинників формування ринку праці в Україні пов’язана з 

трансформаційними процесами в економіці, вплив яких зумовлював кризову 

ситуацію у сфері зайнятості. Це, зокрема, підтверджує зростання у національній 

економіці  до 2000 року включно кількості безробітних та скорочення попиту 

на працю. Дана  тенденція зумовлена була такими чинниками, як зниження 

реального ВВП, ліквідація надлишкової кількості робочих місць, зменшення 

обсягів сукупного попиту, високі ставки оподаткування фонду оплати праці 

найманих робітників. 

У 2013 році майже кожен четвертий з числа зайнятих (23,7%) займав 

робочі місця, що відносяться до класу найпростіших професій, 15,3% зайнятих 

становили працівники сфери торгівлі та послуг, 14,9% – професіонали, майже 

12,0% – кваліфіковані робітники з інструментом, 11,2% – робітники з 

обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного 

устаткування та машин [9-10].  

Серед зайнятого населення найбільш поширеними були професії, що 

відносяться до найпростіших у сільському господарстві та подібних галузях, 

професії продавців та демонстраторів, водіїв та робітників з обслуговування 

пересувної техніки та установок, працівників, що надають персональні та 

захисні послуги, робітників металургійних та машинобудівних професій тощо. 

Найбільша кількість зайнятого населення у 2013 році була зосереджена, в 

основному, у Донецькій (1968,1 тис. осіб), Дніпропетровській (1531,0 тис. осіб), 

Харківській (1282,8 тис. осіб) областях та м. Києві (1413,1 тис. осіб) [9-10].  

За останнє десятиріччя збільшилася кількість зайнятих у неформальному 

секторі економіки: з 3,3 млн. осіб у 2001 році, до 4,8 млн. осіб у 2013 році, а їх 

частка у загальній кількості зайнятого населення віком 15-70 років зросла з 

16,4% до 23,6%. Серед осіб віком 60-70 років у неформальному секторі 

економіки в 2013 році було зайнято 58,7%, а серед молоді віком 15-24 років – 

майже кожний третій [9-10]. 

У структурі безробітних за професійним складом, за період з 2006 до 

2013 роки, відбулися наступні зміни. Збільшилася питома вага законодавців, 
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вищих державних службовців, керівників, менеджерів (з 3,9% до 4,6%), та 

одночасно зменшилася частка кваліфікованих робітників з інструментом (з 

14,4% до 13,6%), осіб без спеціальної підготовки (з 21,9% до 20,6 %), а також 

робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за експлуатацією 

устаткування, машин (з 21,9% до 17,2%) [9-10] .  

У 2013 році відбулися суттєві зміни у структурі безробітного населення 

за причинами незайнятості. Питома вага вивільнених з економічних причин, що 

у 2009 році становила майже половину всіх безробітних, зменшилася до 29,8%. 

Порівняно з 2009 роком, зросла частка осіб, які звільнилися за власним 

бажанням: з 27,0% до 37,7 %, а частка осіб, які не змогли знайти роботу після 

закінчення навчальних закладів, - з 14,1% до 17,5% [9-10]. 

Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за 

методологією Міжнародної організації праці (МОП), у 2013 році знизився, у 

порівнянні з 2010 роком, з 8,1% до 7,2% економічно активного населення 

(табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Зайнятість та безробіття населення в Україні  

Показник 

Роки 
Відхилення  

(2013/2000 рр.) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 
абсолютне 

(+/-) 

відносне, 

разів 

Зайняте населення, млн. осіб 20,2 20,7 20,3 20,3 20,4 20,4 0,2 1,01 

Безробітне населення (за 

методологією МОП), млн. осіб 
2,66 1,60 1,79 1,73 1,66 1,58 -1,08 0,59 

Рівень зайнятості населення, % 55,8 57,7 58,5 59,2 59,7 60,3 4,5 1,08 

Рівень безробіття населення (за 

методологією МОП), % 
11,6 7,2 8,1 7,9 7,5 7,2 -4,4 0,62 

 

Джерело: складено автором за даними [9-10]. 

 

Слід відзначити, що рівень безробіття в Україні був нижчим, ніж у 

середньому по країнах Євросоюзу, де він становив 9,7%, зокрема, в Угорщині – 

10,9%, Болгарії – 11,2%, Естонії – 12,5%, Португалії – 12,9%, Словаччині – 

13,5%, Ірландії – 14,4%, у Литві та Латвії – 15,4%, Греції – 17,7%, Іспанії  – 

21,7% [26-27]. 
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В Україні, як і в усьому світі, найвищий  рівень  безробіття 17,4% (за  

методологією  МОП)  спостерігався  серед  молоді  віком 15–24 роки [9-10]. 

В останні роки спостерігаються стійкі тенденції щодо зростання рівня 

безробіття серед молоді, в той час як серед громадян всіх інших вікових груп 

він зменшується. 

Серед основних причин незайнятості населення переважають такі, як:  

звільнення за власним бажанням;  вивільнення з економічних причин; 

непрацевлаштованість після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації. 

Середньооблікова кількість штатних працівників в середньому по Україні 

у 2013 році, порівняно з 2011 роком, зменшилася на 392,0 тис. осіб та становила 

10 млн. 164 тис. осіб. Зменшення кількості штатних працівників відбулося у 

більшості регіонах країни, зокрема, найбільше скорочення спостерігалось у  

Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Харківській областях та 

лише для Києва характерним стало збільшення чисельності працюючих [26-27]. 

За видами економічної діяльності найбільша кількість штатних 

працівників у 2013 році була зосереджена у торгівлі та ремонті (911тис. осіб), 

охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (1,2 млн. осіб), в освіті (1,6 

млн. осіб) та у промисловості (2,7 млн. осіб) [26-27].  

Демографічні тенденції відтворення населення обумовлюють особливості 

формування національного ринку праці. Зокрема, значна кількість працівників 

вітчизняних підприємств, установ та організацій знаходиться у 

передпенсійному та пенсійному віці (у 2013 році частка працюючих пенсіонерів 

становила 17,2% до облікової кількості штатних працівників). Частка 

працівників молодшої вікової групи (15-35 роки) на кінець 2013 р. склала 33,1% 

облікової кількості штатних працівників. У зв’язку з цим перед більшістю 

господарюючих суб’єктів країни постає проблема дефіциту фахівців у зв’язку з 

їх виходом на пенсію. Часто наявні умови праці, відсутність чіткого 

взаємозв’язку рівня оплати праці та освітньо-професійного рівня персоналу 

суттєво знижують зацікавленість молодих фахівців у працевлаштуванні. 
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За даними Державної служби статистики України, у 2013 році рівень 

зайнятості серед осіб у віці 25-29 років був вищий, ніж в середньому по Україні 

та становив 73,8%. Серед осіб у віці 15-24 роки цей показник склав лише 32,5%. 

Низький рівень зайнятості серед таких осіб обумовлений тим, що молодь у 

такому віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на ринку праці.  

В Україні, як і серед інших країн світу, найбільший рівень безробіття 

характерний для молоді у віці від 15 до 24 років. Хоча рівень безробіття серед 

таких осіб й знизився з 18,6% у 2011 році до 17,4% у 2013 році даний показник 

є критичним, адже, для порівняння, у докризовому 2007 році він становив лише 

12,5%. Цей показник серед молодих осіб 15-24 років зріс у сільській місцевості, 

а також, як  серед жінок, так і серед чоловіків. Високий рівень безробіття у 

молоді віком 15-24 років пояснюється тим, що значна частина молодих людей 

не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи. З іншого боку, наявні 

вакансії часто не відповідають очікуванням молоді щодо умов та оплати праці, 

стану соціальної інфраструктури, внаслідок чого відсутня зацікавленість 

молодих фахівців у працевлаштуванні на таких робочих місцях.  

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед молоді у віці 25-29 років 

скоротився з 9,9% у 2010 році до 8,7% у 2013 році, проте, він був вищим за 

середній рівень безробіття по Україні (7,2%).   

У 2013 році на обліку в державній службі зайнятості перебувало 

205,1 тис. незайнятих громадян у віці до 34 років (або 45,0% загальної 

чисельності осіб, які перебували на обліку), у тому числі 46,2 тис. випускників 

вищих та професійно-технічних закладів освіти, 2,4 тис. випускників середніх 

загальноосвітніх шкіл.  

Загальну ситуацію щодо попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, 

в тому числі осіб з вищою освітою (керівники, професіонали, фахівців, 

службовці) характеризують наступні дані (табл. 3.4). Як бачимо, за останні 

п’ять років ситуація щодо збалансованості обсягів попиту і пропозиції на ринку 

кваліфікованої праці, тобто категорій осіб, професійна діяльність яких вимагає 

наявності переважно вищої освіти, суттєво погіршилася.  
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Таблиця 3.4 

Попит і пропозиція на ринку кваліфікованої праці України 

  

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

особи 
у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 
особи 

у % до 

підсумку 

Чисельність незайнятих 

громадян, усього 
660 328 100,0 876 229 100,0 542 827 100,0 563 968 100,0 501 413 100,0 

 

526181 
 

100 
 

487691 100,0 

в тому числі               

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 
47 545 7,2 66 895 7,6 51 773 9,5 51 371 9,1 49 757 9,9 

 

53188 
 

10,1 
 

51578 
 

10,6 

Професіонали 38 100 5,7 54 606 6,2 45 015 8,3 48 146 8,5 45 661 9,1 45805 8,7 42640 8,7 

Фахівці 55 320 8,4 72 078 8,2 51 673 9,5 53 015 9,4 47 409 9,5 50601 9,6 46672 9,6 

Технічні службовці 36 248 5,5 46 193 5,3 31 210 5,7 31 819 5,6 27 480 5,5 28814 5,5 27040 5,5 

Кількість вакансій, усього 169 683 100,0 91 127 100,0 65 846 100,0 63 863 100,0 59 348 100,0 48587 100 47452 100,0 

в тому числі                 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 
11 089 6,6 6 940 7,6 6 496 9,9 5 644 8,8 5 350 9,0 

4307 8,9 4265 
9,0 

Професіонали 16 476 9,7 10 929 12,0 10 020 15,2 9 032 14,1 9 117 15,4 8182 16,8 8115 17,1 

Фахівці 15 638 9,2 12 133 13,3 9 148 13,9 7 418 11,6 6 980 11,8 5910 12,2 5366 11,3 

Технічні службовці 6 420 3,8 3 771 4,1 2 417 3,7 2 221 3,5 1 707 2,9 1292 2,7 1503 3,2 

Навантаження на одну 

вакансію, усього 
4 х 10 х 8 х 9 х 8 х 11 х 

 

10 х 

в тому числі                

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 
4 х 10 х 8 х 9 х 9 х 

 

12 
х 

 

12 
х 

Професіонали 2 х 5 х 4 х 5 х 5 х 6 х 5 х 

Фахівці 4 х 6 х 6 х 7 х 7 х 9 х 9 х 

Технічні службовці 6 х 12 х 13 х 14 х 16 х 22 х 18 х 

 Джерело: складено автором за даними [26-27]. 
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Так, якщо в 2007 р. частка законодавців, вищих державних службовців, 

керівників, менеджерів у загальній чисельності незайнятих громадян становила 

7,2%, то в 2013 р. – вже 10,6%. Частка професіоналів за аналогічний період 

зросла з 5,7% до 8,7%, а фахівців – з 8,4% до 9,6%. 

Одночасно відбулося значне зростання питомої ваги вакансій 

вищевказаних категорій працюючих: законодавців, вищих державних 

службовців, керівників, менеджерів – з 6,6% до 9,0%, професіоналів – з 9,7% до 

15,4%, фахівців – з 9,2% до 11,8%. 

За досліджуваний період навантаження на одне вільне робоче місце з 

боку законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів 

збільшилося з 4 до 9 осіб, професіоналів – з 2 до 5 осіб, фахівців – з 4 до 7 осіб, 

технічних службовців – з 6 до 16 осіб. 

Результати загострення дисбалансу на ринку кваліфікованої праці 

полягають у тому, що, з одного боку, наявна значна чисельність безробітних 

громадян, переважно з вищою освітою, а з іншого – значна кількість вакантних 

робочих місць, які безробітні фахівці не бажають займати. 

Необхідно підкреслити, що існуючі невідповідності між попитом і 

пропозицією на ринку кваліфікованої праці полягають у стрімкому зростанні як 

кількості випускників закладів вищої освіти, що перебували на обліку в центрі 

зайнятості, так і попиту на робочу силу для заміщення посад службовців (як 

правило, це особи з вищою освітою) при одночасному збільшенні обсягів 

вивільнення службовців (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Дисбаланс на ринку кваліфікованої праці в Україні 

Джерело: складено автором за даними [26-27]. 
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Серед зайнятого населення динаміка чисельності  працівників з вищою 

освітою усіх рівнів упродовж останніх  років має тенденцію до зростання. 

Починаючи з 2003 р., кількість працівників з вищою освітою складає понад 

половину усіх зайнятих. На відміну від попередніх років, коли співвідношення 

освічених кадрів було на користь працівників з неповною та базовою вищою 

освітою, з 2005 року більшою була частка працівників з повною вищою 

освітою.  

Динаміку кількості працівників з повною вищою освітою у порівнянні з 

чисельністю студентів та випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації упродовж 

2000-2013 рр. наведено на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.3. Динаміка чисельності студентів, випускників ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня акредитації та частки працівників з повною вищою освітою в 

Україні 

Джерело: [26-27]. 

 

Питома вага працівників з вищою освітою за галузями економіки значно 

диференціюється. До галузей економіки з найбільшою часткою кадрів з повною 

вищою освітою належать сфери державного управління (67,1% облікової 
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кількості штатних працівників), фінансової діяльності (67,1%), освіти (54,0%), 

науково-технічна діяльність (63,1 %). 

Разом з тим, досить низькою є питома вага кадрів з повною вищою 

освітою у галузі промисловості (24,6%),  а також транспорту і зв’язку (21,3%). 

Найменшою частка працівників з вищою освітою усіх рівнів у 2013 р. була у 

сільському господарстві (14,1% працюючих з повною вищою освітою).  

Отже, в Україні з-поміж окремих видів економічної діяльності порівняно 

низьким освітньо-кваліфікаційним рівнем зайнятих вирізняються: сільське 

господарство, транспорт і зв'язок, торгівля та послуги. До того ж трудомістке 

сільське господарство й торговельно-посередницька діяльність досі 

пред'являють значний попит на робочу силу низької кваліфікації, що 

підтверджує екстенсивний характер їх розвитку. У західних країнах швидке 

зростання чисельності зайнятих у традиційних галузях сфери торгівлі та послуг 

в умовах їх екстенсивного розвитку спостерігалося переважно у 60-70-х роках 

минулого сторіччя. У подальшому там розпочався етап реструктуризації 

виробництва, пов'язаний із прискореним розвитком тих галузей сфери послуг, 

що належать до «науково-інформаційної» складової економіки. 

Від умов зайнятості залежать ефективність діяльності освічених 

працівників, можливості нарощування якісних людських ресурсів, місце їх 

носіїв у соціальній структурі. Високоосвічені особи відзначаються вищим 

рівнем зайнятості та економічної активності. Із підвищенням рівня освіти 

збільшуються шанси отримання роботи, більш привабливої зайнятості та 

професійної самореалізації [14].  

Так, із загальної чисельності зареєстрованого безробітного населення 

(487,7 тис. осіб станом на кінець року), частка осіб з повною вищою освітою 

склала у 2013 р. 21,9%, або 106,9 тис. осіб (рис. 3.4). У той же час, частка 

безробітних із професійно-технічною освітою становила 36,1%.  
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повна вища
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базова вища
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36,1%

повна загальна 

середня

17,1%

базова та початкова 

загальна

3,9%

 
Рис. 3.4.  Структура безробіття населення за рівнем освіти в Україні у 

2013 році 

Джерело: складено автором за даними  [9-10]. 

 

Слід відмітити поступове збільшення розмірів середньомісячної 

заробітної плати упродовж останніх  років (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата та частка 

оплати праці у структурі ВВП України 

Джерело: складено автором за даними  [29-30]. 

 

Однак у перерахунку на долари США середньомісячна номінальна 

заробітна плата в Україні становила 330,5 дол., в той час у Російській Федерації 

– 801,8 дол., Азербайджані – 459,0 дол., Казахстані – 613,7 дол. [24-25]. 
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Слід відмітити, що заробітна плата, яка є основною складовою доходів 

населення (41,9% у 2012 році), залишається надто низькою для виконання нею 

своїх основних функцій. Так, частка фонду оплати праці найманих працівників 

у структурі валової доданої вартості у 2012 р. склала  50,5 %, у той час як для 

нормального функціонування економіки, за оцінками фахівців, частка фонду 

оплати праці у ВВП має становити 60-80%  [29-30]. 

Найнижчою оплата праці є для таких видів економічної діяльності, як 

поштова та кур’єрська діяльність –1915 грн  у 2013 р., діяльність закладів 

харчування – 2249 грн., охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 

2367 грн., найвищою – у фінансовій діяльності (6275 грн.). Крім того,  

продовжує зберігатись високий ступінь диференціації регіонів за рівнем оплати 

праці. Найвищий її рівень залишається у м. Києві –  5007 грн., найнижчий – у  

Тернопільській (2359 грн.) та інших аграрних регіонах.  

Результати проведеного групування видів економічної діяльності за 

рівнем оплати праці і часткою працівників з повною вищою освітою у 2011 р. 

(табл. 3.5) дозволяють зробити наступні висновки.  

Таблиця 3.5 

Групування видів економічної діяльності за рівнем оплати праці і 

часткою працівників з повною вищою освітою (ПВО) в Україні у 2013 р. 
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Освіта (24,6%)* 

Державне 

управління 

(35,7%) 

Фінансова 

діяльність 

(58,7%) 

се
р
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н

я
 

Комунальні послуги (25,7%) 

Торгівля і ремонт (53,1%) 

Операції з 

нерухомістю 

(33,8%) 

–  

н
и

зь
к

а
 Сільське господарство (24,4%) 

 Охорона здоров'я (27,5%) 

Готелі і ресторани (46,2%) 

Будівництво (29,4%) 

Промисловість 

(33,5%)  

Транспорт і зв'язок 

(31,6%) 

– 

  низький середній високий 

Рівень середньомісячної заробітної плати 
* - частка молодих працівників у віці 15-34 років 

Джерело: складено автором за даними  [29-30]. 
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Високий або середній рівень оплати праці сприяє концентрації більшої 

питомої ваги осіб з повною вищою освітою та молодих працівників, що 

характерне для таких видів економічної діяльності, як фінансова, державне 

управління, операції з нерухомістю. Протилежною (низький рівень усіх трьох 

показників) є  ситуація в таких галузях, як сільське господарство, охорона 

здоров’я, будівництво, комунальні послуги.  

У промисловості, діяльності транспорту і зв’язку за умов середнього 

рівня заробітної плати зберігається низька частка як фахівців з вищою освітою, 

так і молодих працівників, внаслідок непрестижності даних видів діяльності 

серед молоді, складних умов праці та ін.   

Найбільший дисбаланс демонструють такі види економічної діяльності, 

як торгівля і ремонт, діяльність готелів і ресторанів, в яких навіть за умов 

низької оплати праці сконцентрована значна кількість молодих працівників. Це 

свідчить про менш жорсткі вимоги при працевлаштуванні в зазначених сферах 

до осіб, які не мають досвіду попередньої роботи, можливості швидкої 

адаптації у разі влаштування на роботу не за фахом.  

І нарешті, в сфері освіти за рахунок специфіки галузі зберігається значна 

кількість працюючих з вищою освітою при низькій заробітній плати, однак 

частка молодих працівників є доволі невисокою, що у подальшому посилить 

проблему кадрового забезпечення даної галузі. 

Отже,  існуючий рівень оплати праці в Україні не сприяє значному 

зростанню зацікавленості у якісній та високопродуктивній праці та підвищенні 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Основною причиною цього є 

те, що у сфері регулювання оплати праці так і не було вирішено питання її 

адекватного диференціювання у відповідності до якісних характеристик 

робочої сили. В Україні домінує передусім галузева та регіональна 

диференціація в оплаті праці, а не диференціація за критеріями посади, рівня 

освіти та професійно-кваліфікаційної підготовки.  

Це, у свою чергу, сприяє появі професійно-кваліфікаційного дисбалансу 

на ринку праці, який проявляється у наявності значних за чисельністю 
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категорій населення, професії яких не мають попиту, у поєднанні з дефіцитом 

кваліфікованих фахівців багатьох професій та спеціальностей. 

Фактичний дисбаланс на ринку праці є значно вищим, оскільки велика 

кількість молодих людей, які отримали вищу освіту, не  знаходять роботу за 

фахом і вимушені або працевлаштовуватися в іншій професійній сфері, або ж 

виїжджати за межі України. За оцінками експертів, щорічний відплив закордон 

молодих спеціалістів (як правило, найбільш перспективних) становить 10-12%.  

Необхідно відмітити, що перехід до інноваційної моделі економіки має 

бути здійснений через поширення інноваційних процесів, у ході яких мають 

бути запроваджені базисні передові технології, які зумовлюватимуть відповідні 

прогресивні технологічні зміни в структурі національної економіки. Отже, 

результати функціонування сфери вищої освіти щодо підготовки 

кваліфікованих кадрів повинні відображатися на підвищенні рівня інноваційної 

активності підприємств.   

Реалізація технологічного переходу до постіндустріальної економіки 

вимагає відповідного забезпечення інноваційних процесів професійно 

підготовленими у сфері вищої освіти кадрами, які потенційно спроможні стати 

суб’єктами інноваційних процесів, усвідомлюють сутність та значущість цих 

процесів. Це передбачає організацію підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації за пріоритетними напрямами науково-технічного прогресу. 

Разом з тим, у системі вищої освіти України не провадиться підготовка 

фахівців у необхідній кількості не тільки на перспективу кадрового 

забезпечення структурно-інноваційної перебудови української економіки за 

напрямом розвитку наукоємних виробництв та галузей, віднесених до 

передових технологічних укладів, а навіть на забезпечення поточних потреб в 

інженерно-технічних кадрах для предметних галузей технологій індустріальних 

укладів, де зараз спостерігається стале економічне зростання, зокрема, за 

спеціальностями металургія та гірництво, хімічна технологія [7]. 

Унаслідок цього, динаміка основних показників результативності 

національної економіки демонструє не найкращі тенденції (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Динаміка основних показників результативності національної економіки в Україні 

Показник   Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Індекси фізичного обсягу ВВП, 

% до попереднього року 
104,1 113,6 105,8 110,7 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 

 

100,2 х 

ВВП у розрахунку на одну 

особу, грн. 
3436 3766 4239 5114 7273 9372 11630 15496 20495 19832 24429 29519 

 

32002 33095 

ВВП у розрахунку на одну 

особу, дол. США за ПКС 2005 р. 
3706 4085 4337 4793 5416 5605 6058 6578 6766 5793 6055 7141 

 

7298 7374 

Рівень рентабельності, % 2,7 4,5 4,2 4,3 6,4 7,0 6,6 6,8 3,9 3,3 4,0 5,9 5,0 3,9 

Інноваційна активність 

підприємств промисловості, % 
18,0 16,5 18,0 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 16,2 

 

17,4 16,8 

Темпи зростання обсягу прямих 

іноземних інвестицій в 

економіці, % до попереднього 

року 

х х х х 133,2 186,7 127,9 136,7 120,6 112,5 111,9 110,2 

 
 

112,3 109,9 

Індекси інвестицій в основний 

капітал, % до попереднього року 
114,4 120,8 108,9 131,3 128,0 101,9 119,0 129,8 97,4 58,5 99,4 122,4 х х 

Інвестиції в основний капітал на 

одну особу, грн. 
479,8 672,7 774,8 1070,9 1601,7 1983,9 2687,4 4068,4 5058,4 3308,6 3297,6 4593,7 х х 

Індекси основних засобів, % до 

попереднього року 
101,0 102,4 101,1 103,3 104,2 103,8 105,0 106,1 105,1 102,5 102,3 105,7 

 

106,2 х 

Ступінь зносу основних засобів, 

% 
43,7 45,0 47,2 48,0 49,3 49,0 51,5 52,6 61,2 60,0 74,9 75,9 

 

76,7 х 

Середньомісячна заробітна 

плата, дол. США 
42,3 57,9 70,7 76,7 110,9 159,6 206,2 267,5 342,9 244,6 282,2 330,5 

 

378,5 х 

 

Джерело: складено автором за даними [29-30].

 
1
2
1
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Так, якщо у 2013 р. порівняно з 2000 р. обсяг ВВП у розрахунку на одну 

особу в гривнях збільшився з 3436 до  33095 грн. (тобто в 9,6 раза), то за 

паритетом купівельної спроможності – лише в 2 рази.  

Низькими є значення рівня рентабельності та індексів основних засобів. 

Суттєво уповільнилися темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в 

економіці. Інноваційна активність підприємств промисловості, хоча й 

поступово збільшується в останні декілька років (до 16,8 % у 2013 р.), проте ще 

не досягнула навіть рівня 2000 р. – 18,0%. 

Критичною є ситуація щодо ступеня зносу основних засобів, який 

збільшився з 43,7% у 2000 р. до 76,7% у 2012 р. 

Доволі низьким залишається розмір середньомісячної заробітної плати у 

перерахунку на долари США, найвищий рівень якої (378,5 дол.) зафіксовано в 

2012 році. 

Отже, збільшення чисельності працюючих з вищою освітою в країні у 

даний час так і не стало основним чинником зростання національної економіки 

та забезпечення інноваційного характеру її розвитку. Більше того, ситуація на 

ринку кваліфікованої праці все більш загострюється в останні роки. 

Саме тому більш детального аналізу потребують питання стану 

вітчизняної системи вищої освіти,  визначення позитивних і негативних 

тенденцій розвитку цієї сфери. 

 

3.2. Особливості сучасних тенденцій підготовки кадрів у сфері вищої 

освіти: кількісні та якісні аспекти 

 

Вища освіта є складовою загальної системи освіти України, що 

регулюється Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

побудованої з орієнтацією на структуру освіти розвинених країн світу. 

Законом України «Про вищу освіту» передбачається перехід вищої школи 

України до ступеневої підготовки фахівців. У ринкових умовах доцільно 

готувати працівників за інтегрованими напрямами. Молоді фахівці з такою 
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освітою здатні в порівняно короткі строки пройти перепідготовку, окрім 

здобутої у ВНЗ освіти, й успішно виконувати свої обов’язки у межах нових 

проблем конкретної виробничої діяльності. Іншою причиною стала 

необхідність інтеграції освіти України в світову систему в умовах значного 

розширення міжнародних зв’язків [23, с. 118]. Тому важливе значення для 

сфери вищої освіти на сучасному етапі має участь України у Болонському 

процесі, який розпочався у 29 країнах світу в 1999 році, і являє собою процес 

створення Європейського простору вищої освіти на засадах цілей, 

сформульованих у Болонській декларації (1999) та подальших офіційних 

документах Болонського процесу – Празькому (2001) та Берлінському (2003) 

комюніке. 

 У Болонській декларації (1999) було проголошено шість цілей, які 

країни-учасниці планували досягти до 2010 року: 

– прийняття системи прозорих та порівнянних ступенів, зокрема, за 

допомогою додатка до диплома; 

– прийняття системи, заснованої на двох основних циклах вищої освіти; 

– запровадження системи кредитів, подібної до ECTS системи; 

– сприйняття мобільності студентів та викладачів; 

– сприяння європейській співпраці у забезпеченні якості освіти; 

– сприяння розвитку співпраці між європейськими закладами вищої освіти, 

особливо відносно розробки навчальних планів, схем мобільності і 

інтегрованих програм навчання і досліджень.  

У вітчизняній системі вищої освіти відбулися значні реформи, які у 

багатьох рисах подібні до цілей Болонської декларації [32, с. 18]: 

– введено ступені бакалавра і магістра, які є зрозумілими майже в усіх 

країнах світу (додаток до диплому було запроваджено значно раніше); 

– введено систему циклів вищої освіти (отримання повної вищої освіти – 

кваліфікації спеціаліста або магістра неможливо без завершення першого 

циклу - бакалаврату); 

– кредитний вимір трудомісткості навчальних дисциплін було 
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запроваджено ще у 1994 році; 

– все більша чисельність студентів, викладачів та науковців навчається і 

працює закордоном; 

– розширюється співпраця із закордонними навчальними закладами в галузі 

навчання і досліджень. 

Орієнтація на якість стала ключовим чинником розвитку країн Європи у 

сфері вищої освіти. Якість вищої освіти виступає провідним принципом 

Болонського процесу, який передбачає розпізнавання однієї освітньої системи 

іншою у європейському просторі. Оцінки Болонського процесу українськими 

фахівцями є дуже суперечливими та неоднозначними. Однак, з урахуванням 

усіх його переваг та недоліків, слід відмітити, що для країн, які прагнуть до 

економічного і суспільного розвитку і, зрештою, вступу до Європейського 

Союзу, альтернативи Болонському процесові немає. Водночас участь системи 

вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише 

на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, 

зниження національних стандартів її якості.  

Тому важливими для України є наступні положення у сфері якості освіти: 

моніторинг якості освіти має бути повним, постійним, прозорим, об'єктивним; 

якість і акредитація, які міцно пов'язані між собою, висувають перед  системою 

ліцензування й акредитації нові завдання щодо використання європейських 

стандартів якості, і тому участь в європейській мережі з гарантування якості у 

вищій освіті (ці стандарти в Європі розробляє і підтримує міжнародна 

організація, що має назву «Європейська мережа з гарантування якості» 

(European Network Quality Assurance – ENQA), обов'язкова вже в найближчий 

час; контроль якості повинен зосередитися не тільки на контролі навчального 

процесу, кадрів, науково-методичного забезпечення, матеріальної бази тощо, а, 

в першу чергу, на контролі знань студентів і особливо випускників, визначаючи 

їхню компетентність і спроможність задовольняти вимоги ринку праці; 

акредитуватися мають не тільки навчальні заклади і спеціальності, але й окремі 

освітні програми; окрім внутрішньої оцінки якості неминуча зовнішня оцінка, 



 125 

яку підтримує ENQA і яка надає можливість оцінювати навчальні програми за 

межами своєї країни за загальними критеріями.  

На вироблення узгодженої освітньої політики у межах Європи спрямовані 

також положення  Білої книги «Розвиток, значення і зайнятість. Учення і 

навчання: розвиток суспільства, що навчається»  (1995 р.) та Зеленої книги 

«Освіта – підготовка – дослідження: перепони для транснаціональної 

мобільності» (1996 р.). Дана політика повинна сприяти: створенню системи 

освіти, що охоплює все життя; підвищенню випереджувальної ролі освіти; 

виробленню знань; зближенню освіти та економіки; посиленню ролі освіти в 

розвитку особи; оволодінню випускниками не менше ніж трьома 

європейськими мовами; утвердженню рівної корисності інвестицій в економіку 

й освіту; подоланню проблем, які гальмують європейську мобільність. 

Політику країн ЄС щодо розвитку персоналу відображає стаття 127 Білої книги, 

згідно з якою інвестиції в освіту та навчання (людський капітал) є обов’язковою 

вимогою для конкурентоспроможності Союзу. Виходячи з цього, пріоритетами 

соціальної політики в ЄС визначено: забезпечення гарантії освіти молоді (до 18 

років); підвищення статусу професійно-технічної освіти та навчання; розвиток 

підприємницьких навичок та існуючих схем учнівства на підприємствах; 

розширення скоординованого управління зайнятістю на місцевому рівні. 

Діяльність ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2000-2013 рр.  

характеризується наступними показниками (табл. 3.7). 

Аналіз динаміки чисельності студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

засвідчив, що до останніх років чисельність студентів характеризувалася 

стійкою тенденцією до зростання. Однак, і в останні роки, незважаючи на 

обумовлене демографічними причинами зниження чисельності студентів, 

зазначений показник був відносно вищим за рівень 2000/01 навчального року. 

Станом на початок 2013/2014 навчального року, чисельність студентів є 

більшою порівняно з 2000/2001 н. р. у 1,23 раза, а у розрахунку на 10 тисяч 

населення – в 1,33 раза. При цьому, обсяги прийому студентів заочних 

відділень зменшилися на 23,8 тис. осіб.  
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Таблиця 3.7 

Показники діяльності ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 Показник  
Навчальний рік 

Відхилення 

(2013/14 до 

2000/01) 

2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
абсолютне  

(+/-) 

відносне, 

разів 

Кількість ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації 
315 345 330 326 316 309 

 

-6 
 

0,98 

у тому числі за 

формами власності: 
      

  

державною та 

комунальною 
223 232 231 227 220 218 

 

-5 
 

0,98 

приватною 92 113 99 99 96 96 4 1,04 

Чисельність 

студентів всього, осіб 
1402904 2203830 2129835 1954789 1824906 1723685 

 

320781 
 

1,23 

у тому числі на 

відділеннях: 
      

  

денних  859488 1233847 1250211 1144963 1104105 1070050 210562 1,24 

вечірніх 10671 9308 6119 5021 3913 3103 -7568 0,29 

заочних 532745 960675 873505 804805 716888 650532 117787 1,22 

Прийнято - всього, 

осіб 
346359 503034 392012 314530 341290 348051 

 

1692 
 

1,01 

у тому числі на 

відділення:  
      

  

денні 219455 305032 276239 203683 244542 247242 27787 1,13 

вечірні 2570 2027 740 417 323 294 -2276 0,11 

заочні 124334 195975 115033 110430 96425 100515 -23819 0,81 

Випущено - всього, 

осіб 
273622 372405 543743 529834 520662 485099 

 

211477 
 

1,77 

у тому числі з 

відділень: 
      

  

денних  189142 199576 275599 267860 264779 258925 69783 1,37 

вечірніх 3225 2054 2049 2000 1963 1566 -1659 0,49 

заочних 81255 170775 266095 259974 253920 224608 143353 2,76 

Чисельність студентів 

у розрахунку на 10000 

населення 
285 470 465 428 401 380 

 

95 

 

1,33 

 

Джерело: складено і розраховано автором за даними  [20-21]. 

 

Зважаючи на існуючі тенденції, найближчим часом слід очікувати 

подальшого скорочення  чисельності осіб, які здобувають вищу освіту, що 

призведе до загострення конкуренції між вищими навчальними закладами та 

зумовлюватиме необхідність в оптимізації їх мережі. 

Особливий практичний інтерес представляє оцінка діяльності ВНЗ 

стосовно структури чисельності студентів за галузями знань (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Прийом студентів до ВНЗ України за галузями знань у 2013 р. 

Галузі знань згідно з переліками 2006, 2007, 2010 рр. 
Чисельність 

студентів, осіб 

Освіта 36680 

Гуманітарні науки та мистецтво  43751 

Соціальні науки, бізнес і право  131487 

Природничі науки 17972 

Інженерія 69759 

Будівництво та архітектура 14438 

Транспорт 23114 

Геодезія та землеустрій 3612 

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції  12141 

Техніка та енергетика аграрного виробництва  8121 

Ветеринарія 3475 

Охорона здоров’я  43779 

Соціальне забезпечення  2224 

Сфера обслуговування  10048 

Державне управління  - 

Військові науки 643 

Безпека  2705 

Специфічні категорії - 
Джерело: складено та розраховано автором за даними  [20-21]. 

 

За даними табл. 3.8, стосовно показників чисельності студентів 

лідирують такі галузі знань, як соціальні науки, бізнес і право (31,0% від 

загального числа прийнятих згідно з переліками 2006, 2007, 2010 рр.) та 

інженерія (16,5%). Частка осіб, що навчаються за такими галузями, як 

гуманітарні науки та мистецтво, склала 10,3%, освіта – 8,7%, природничі науки 

– 4,2%, транспорт – 5,5%, будівництво та архітектура – 3,4%.  

Орієнтація молоді на престижні професії і сфери фахової діяльності, 

зокрема, фінансово-економічної та правової, продовжує відігравати вирішальну 

роль у виборі професії, попри насиченість ринку праці спеціалістами вказаних 

профілів, відсутність вакансій і навіть появу безробіття серед випускників 

вищих навчальних закладів відповідних факультетів.  

Отже, надзвичайно гострою у даний час є потреба у забезпеченні на 

державному рівні відповідності структури і обсягів підготовки спеціалістів   

потребам економічного розвитку як країни в цілому, так і територіальних 

ринків праці. 
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На кількісні та якісні показники підготовки фахівців у сфері вищої освіти 

впливають також трансформації в організації навчального процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Так, запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання не забезпечує у повній мірі комплексного підвищення 

якісного рівня підготовки під час вивчення шкільної програми, оскільки 

випускники шкіл орієнтуються передусім на освоєння тих предметів, з яких вони 

будуть розв’язувати тестові завдання під час ЗНО. Кількість зареєстрованих 

учасників ЗНО в останні роки має тенденцію до зниження: у 2008 р. було 

зареєстровано 512,6 тис., у 2009 р. – 462 тис., у 2010 р. – 433,6 тис. учасників [12, 

с. 9], у 2011 р. – 257,3 тис., у 2012 р. – 328,9 тис. та у 2013 р. 322,1 тис. учасників, 

що на 25,2 % більше, ніж в 2011 р., проте в 1,6 раза менше за рівень 2008 р. [16]. 

Значний вплив на якість підготовки випускників ВНЗ, а отже, і їх 

конкурентоспроможність на ринку праці, справляють обсяги фінансування 

сфери вищої освіти. Фактичні обсяги фінансування освіти в цілому та вищої 

освіти в України відображено на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Видатки на освіту в цілому та вищу освіту в Україні, млн. 

грн.  

Джерело: складено автором за даними  [20-21]. 
 

Незважаючи на тенденції зростання абсолютних показників фінансування 

освіти протягом попереднього періоду, станом на початок 2013/14 навчального 

року видатки на фінансування освіти скоротились до 7,3 % ВВП, в тому числі 

на вищу освіту – 2,1% ВВП, тобто були порівняно нижчими, ніж у 2009 та 2010 

роках (рис. 3.7) . 
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Рис. 3.7. Видатки на освіту у 2000-2013 рр. в Україні, % до ВВП 

Джерело: складено автором за даними  [20-21]. 
 

У таких умовах, внаслідок недостатньої фінансової підтримки з боку 

держави, високою є частка прийому абітурієнтів на комерційній основі до 

вітчизняних ВНЗ. Так, у 2013/14 навчальному році у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 50,9% осіб, 

прийнятих на початковий цикл навчання, навчались за рахунок коштів 

фізичних осіб, тоді як за рахунок державного бюджету – 47,7%, місцевих – 

лише 1,1% та за рахунок коштів органів державної влади, юридичних осіб – 

0,3%. 

Із загальної чисельності студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у 2013/14 р. 42,6% осіб 

навчались за рахунок коштів державного бюджету та 57,4% – за кошти 

фізичних осіб. У регіональному розрізі, як бачимо з рис. 3.8, частка студентів, 

що навчались за рахунок держбюджету, коливається від 25,0% у Автономній 

республіці Крим до 53,6% у Київській області. 

До основних проблемних питань у сфері формування, розміщення і 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців належать [15, 

с. 247-248]:  

– неефективне використання коштів Державного бюджету; 

– відсутність довгострокового і середньострокового прогнозування 

кадрових потреб ринку праці у розрізі напрямів підготовки за регіонами та 

галузями економіки; 
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Рис. 3.8. Частка студентів, що навчались за рахунок державного бюджету 

за регіонами України, % 

Джерело: розраховано автором за даними  [20-21]. 

 

– формальний підхід до розробки і використання критеріїв формування 

державного замовлення, відсутність механізму їх перегляду; 

– відсутність ефективного моніторингу працевлаштування молодих 

фахівців, підготовлених за рахунок бюджетних коштів; 

– невідпрацьованість механізму працевлаштування випускників, їх 

закріплення на робочих місцях; 

– недостатній рівень урахування показників якості роботи навчальних 

закладів як критерію розміщення державного замовлення; 

– відсутність механізму цільової підтримки, матеріального і ресурсного 

оновлення навчальних закладів, які забезпечують підготовку кадрів за 

пріоритетними напрямами підготовки, для потреб регіонів з низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку; 
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– низький рівень участі роботодавців у процесі формування обсягів 

замовлень на підготовку фахівців, визначенні вимог і критеріїв якості освіти;  

– відсутність стимулюючих заходів та недостатній рівень зацікавленості 

працедавців у питанні фінансування підготовки кадрів; 

– недостатній рівень роботи із професійної орієнтації молоді (майбутніх 

абітурієнтів); 

– орієнтація абітурієнтів на престижні напрями підготовки, їхня 

недостатня поінформованість щодо реальної ситуації на ринку праці та 

можливостей працевлаштування за певним напрямом підготовки. 

Не сприяє підвищенню якості освітніх послуг і досить низький рівень 

оплати праці працівників сфери освіти. Так, якщо у 1995 р. середня номінальна 

заробітна плата у сфері освіти складала 97,3% від середнього рівня в економіці 

країни, то у 2013 р. – 82,7% (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Динаміка співвідношення рівня оплати праці в освіті порівняно  

з іншими видами економічної діяльності в Україні 

 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього, грн.  73 230 806 1906 2239 2633 3026 3265 

Промисловість, грн. 89 302 967 2117 2570 3107 3478 3763 

Фінансова діяльність, грн.  172 560 1553 4038 4638 5377 6012 6275 

Державне управління, грн.  81 335 1087 2513 2722 3036 3415 3702 

Освіта, грн. 71 156 641 1611 1905 2079 2530 2700 

в тому числі:         

у % до середньої заробітної 

плати  в цілому по економіці 
97,3 67,8 79,5 84,5 

85,1 79,0 83,6 82,7 

у % до середньої заробітної 

плати  у промисловості 
79,8 51,7 66,3 76,1 

74,1 66,9 72,7 71,8 

у % до середньої заробітної 

плати  у фінансовій діяльності 
41,3 27,9 41,3 39,9 

41,1 38,7 42,1 43,0 

у % до середньої заробітної 

плати  в державному управлінні 
87,7 46,6 59,0 64,1 

70,0 68,5 74,1 72,9 

 

Джерело: складено та розраховано автором за даними  [29-30]. 

 

При цьому середньомісячна заробітна плата (СЗП) у сфері освіти у 

2013 р. складала лише 43,0% від СЗП у фінансовій діяльності,  72,9% від СЗП у 

державному управлінні та 71,8% від СЗП у промисловості.  Низький рівень 

оплати праці є причиною високої плинності кадрів ВНЗ з високим професійним 
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рівнем та вченими ступенями, передусім молодшого віку, зниження статусу 

професорсько-викладацького складу, незацікавленості персоналу ВНЗ у 

впровадженні інновацій в освітній процес тощо. 

Про якість діяльності закладів вищої освіти значною мірою свідчить 

частка працівників, що мають наукові ступені та вчені звання у структурі 

викладацького складу. Так, у 2013 році у  ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 44,4% 

усіх працюючих становили кандидати наук та 9,0,% – доктори наук (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Викладацький склад ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2013 році 

Показник 

Чисельність 

викладацького 

складу 

з них 

педагогічні 

працівники 

науково-

педагогічні 

працівники 

Всього по Україні, осіб 158521 23274 135247 

у тому числі ті, що мають науковий ступінь  

кандидата наук, осіб  70354 772 69582 

у відсотках до загальної чисельності, % 44,4 3,8 53,0 

доктора наук, осіб  14298 29 14269 

у відсотках до загальної чисельності, % 9,0 0,2 10,8 

у тому числі ті, що мають учене звання  

доцента, осіб 47680 264 47416 

у відсотках до загальної чисельності, % 30,1 1,2 36,4 

професора,осіб   12633 24 12609 

у відсотках до загальної чисельності, % 8,0 0,1 9,6 

Джерело: складено та розраховано автором за даними  [20-21]. 
 

Частка кандидатів наук у загальній чисельності викладачів за регіонами 

коливається від 35,8% (Рівненська обл.) до 56,0% у Волинській обл., а докторів 

наук – від 4,4% (Кіровоградська обл.) до 10,2% у м. Києві. 

Зважаючи на тенденції фінансування і оплати праці у сфері освіти, слід 

констатувати, що значний науковий кадровий потенціал вітчизняних ВНЗ не 

має адекватного фінансового підкріплення, не достатньо забезпечується 

необхідними сучасними матеріально-технічними засобами досліджень, має 

обмежений доступ до джерел світових інформаційних ресурсів. 

Про конкурентоспроможність випускників ВНЗ значною мірою можна 

судити за рівнем їх працевлаштування. Частка випускників ВНЗ від загальної 
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чисельності, які отримали направлення на роботу у 2013 році, за регіонами 

коливається від 20,0% у Запорізькій обл. до 54,4% у м. Севастополі. В 

середньому по Україні зазначений показник складав лише 27,4% (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Частка випускників ВНЗ за регіонами України, які отримали 

направлення на роботу у 2013 році, від загальної чисельності, % 

Джерело: складено автором за даними  [20-21]. 

 

Таким чином, необхідно відзначити, що у вітчизняній системі вищої 

освіти, присутня низка негативних тенденцій і явищ.  

По-перше, при плануванні розвитку вищої школи практично не 

враховуються демографічні прогнози. По-друге, мережа вищих навчальних 

закладів не завжди узгоджується з потребами регіонів у фахівцях. Неефективно 

використовується науковий потенціал ВНЗ для потреб регіонів. Послабився 

рівень контролю держави за діяльністю ВНЗ. Досить часто без будь-якої 

необхідності створюються численні асоціації, філії, які не забезпечені ні 

матеріальною базою, ні кадрами високої кваліфікацї, ні відповідною 

інфраструктурою. По-третє, спостерігається неузгодженість між 

функціонуванням систем середньої і вищої освіти, хоча обидві перебувають у 

підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. Відсутній ефективний 

механізм забезпечення наступності в процесі здобуття вищої освіти 
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випускниками середніх шкіл. Причому наступність повинна стосуватися не 

лише змістового аспекту, а й форм та методів навчання і виховання [3]. 

Спад життєвого рівня населення України ускладнив доступ переважної 

частини молоді до провідних вищих навчальних закладів, що сконцентрувалися 

у великих містах. Замість руху студентів до вищих навчальних закладів 

намітився зворотний процес — рух вищих навчальних закладів до місць 

проживання студентів. На відміну від високорозвинутих країн, де приватна 

освіта є головним чинником формування еліти постіндустріального 

суспільства, в Україні процес формування приватної освіти поки що 

супроводжується масовою девальвацією освіти. Національна система освіти 

України істотно відрізняється від європейської, тому із входженням до єдиного 

європейського освітнього простору має відбутися її глибока перебудова. 

Оскільки метою Болонського процесу є гармонізація освіти, а не слідування 

єдиному стандарту, доцільним є у рамках Болонського процесу зберегти все 

краще, що властиве вітчизняним системам вищої освіти [34]. 

Іншим проблемним аспектом є відсутність ефективних механізмів 

забезпечення і підвищення конкурентоспроможності осіб з вищою освітою на 

регіональних ринках праці,  а також відсутність на багатьох підприємствах 

відповідних умов, які б сприяли зацікавленості у працевлаштуванні кадрів з 

високим освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Оскільки найбільш проблемними у даний час є питання щодо 

забезпечення потреб ринку праці саме у фахівцях інженерно-технічного 

профілю, в роботі було здійснене дослідження ідеального та реального профілю 

сучасного інженера на основі опитування роботодавців малих, середніх і 

великих підприємств України (всього 150 роботодавців). В цілому серед усіх 

запропонованих ділових навичок та особистих якостей роботодавці вважають 

найбільш важливими такі характеристики ідеального профілю сучасного 

інженера, як: наявність базових технічних знань (середня оцінка – 9,4 бали), 

відповідальність (9,2 бали), постійне прагнення до саморозвитку (8,9 бала), 

уміння чітко виконувати поставлені завдання та працелюбність (8,8 бала), 
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уміння раціонально планувати свій робочий день та цілеспрямованість (8,3 

бала), вміння адаптуватися до змін (8,1 бала). 

Отримані результати (табл. 3.11) засвідчили наявність значних  відхилень 

між реальною та бажаною наявністю таких ділових навичок та особистих 

якостей, як: прагнення до саморозвитку (-2,3 бала), уміння раціонально 

планувати робочий день (-2,1 бала), уміння чітко виконувати поставлені 

завдання (-2,1 бала), цілеспрямованість (-2,1 бала), відповідальність (-2,0 бали), 

працелюбність (-2,0 бали), уміння збирати і систематизувати інформацію (-1,8 

бала), наявність базових технічних знань (-1,7 бала), наполегливість (-1,7 бала).  

Таблиця 3.11 

Відхилення між реальним та ідеальним профілем сучасного інженера 

 

Профіль сучасного інженера 

Оцінка, балів 
Відхилення 

(гр. 4 – гр. 3) 

ідеальний профіль 

(важливість 

навичок та 

якостей) 

реальний профіль 

(фактична 

наявність навичок 

та якостей) 

1 2 3 4 5 

Д
іл

о
в

і 
н

а
в

и
ч

к
и

  

- вміння орієнтуватися на вимоги клієнтів 7,4 6,3 -1,1 

- вміння працювати в команді 7,4 6,5 -0,9 

- уміння раціонально планувати свій робочий день  8,3 6,2 -2,1 

- уміння організовувати інших людей 6,9 5,6 -1,3 

- уміння збирати і систематизувати інформацію 7,9 6,1 -1,8 

- уміння чітко виконувати поставлені завдання 8,8 6,7 -2,1 

- знання іноземних мов 5,1 4,5 -0,6 

- володіння комп’ютерною технікою 7,9 6,6 -1,3 

- наявність базових економічних знань 4,4 3,7 -0,7 

- наявність базових технічних знань 9,4 7,7 -1,7 

О
со

б
и

ст
і 

я
к

о
ст

і 

- постійне прагнення до саморозвитку 8,9 6,6 -2,3 

- цілеспрямованість 8,3 6,2 -2,1 

- комунікабельність 6,6 5,7 -0,9 

- ініціативність 7,5 6,1 -1,4 

- відповідальність 9,2 7,2 -2 

- мобільність 6,7 5,9 -0,8 

- наполегливість 7,9 6,2 -1,7 

- неконфліктність 6,8 5,5 -1,3 

- працелюбність 8,8 6,8 -2 

- креативність 7,5 5,9 -1,6 

- вміння адаптуватися до змін 8,1 6,6 -1,5 

Джерело: розраховано автором на підставі результатів експертного опитування. 

Отже, на підставі проведеного опитування ідеальний та реальний профіль 

сучасного інженера мають наступний вигляд (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Ідеальний та реальний профіль сучасного інженера 
 

Профіль сучасного інженера 
Оцінка, балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д
іл

о
в

і 
н

а
в

и
ч

к
и

  

- вміння орієнтуватися на вимоги клієнтів           

- вміння працювати в команді           

- уміння раціонально планувати свій робочий 

день  

          

- уміння організовувати інших людей           

- уміння збирати і систематизувати інформацію           

- уміння чітко виконувати поставлені завдання           

- знання іноземних мов           

- володіння комп’ютерною технікою           

- наявність базових економічних знань           

- наявність базових технічних знань           

О
со

б
и

ст
і 

я
к

о
ст

і 

- постійне прагнення до саморозвитку           

- цілеспрямованість           

- комунікабельність           

- ініціативність           

- відповідальність           

- мобільність           

- наполегливість           

- неконфліктність           

- працелюбність           

- креативність           

- вміння адаптуватися до змін           

- ідеальний профіль сучасного інженера; 

- реальний профіль сучасного інженера. 

 

1
3
6
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У цілому, на думку роботодавців, найбільш високий рівень теоретичної і 

практичної підготовки мають фахівці з комп’ютерних технологій і 

інформаційних систем (7,5 балів). Теоретичний рівень підготовки фахівців 

технічного профілю оцінено в 7,2 бали, а практичний значно нижче –  в 5,8. 

Найнижчий рівень теоретичної і практичної підготовки, на думку роботодавців, 

мають фахівці економічного профілю – 6,6  і 5,3 балів  відповідно, й фахівці 

гуманітарного профілю – 6,8 і 6,3 балів. Підготовку фахівців юридичного 

профілю оцінено в 7 і 5,9 балів. В середньому ж рівень теоретичних знань 

молодих фахівців оцінено у 7,0 балів з можливих 10, а практичних навичок – у 

6,2 бали. 

Таким чином, враховуючи постійне зростання вимог з боку роботодавців 

до рівня підготовки студентів, ВНЗ повинні безперервно розробляти та 

впроваджувати заходи щодо підвищення ефективності та поглиблення зв’язків 

з реальним сектором економіки, найважливішими з яких, на нашу думку, мають 

бути: 

- впровадження в навчальний процес наскрізного курсового та дипломного 

проектування для безпосереднього вирішення задач практичної 

направленості; 

- залучення промисловців і підприємців до участі у науково-технічних 

семінарах, конференціях, круглих столах, виставках, забезпечення їх 

участі у рецензуванні дипломних проектів та у роботах Державних 

екзаменаційних комісій; 

- формування у студентів умінь та навичок роботи з іноземною 

літературою та технічною документацією; 

- впровадження новітніх технологій та засобів навчання. 

Разом з тим, потребують нагального вирішення також питання 

забезпечення відповідності робочих місць вимогам і очікуванням молодих 

фахівців щодо рівня оплати й умов праці, можливостей кар’єрного і 

професійного росту, подолання диспропорцій і територіальних асиметрій щодо 

якісного рівня підготовки фахівців та якісного рівня робочих місць. 
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3.3. Кластерний аналіз якісного рівня підготовки випускників вищих 

навчальних закладів на ринку праці 

 

У сучасних умовах подолання диспропорцій розвитку національної 

економіки виступає важливим завданням нашої держави, тому що 

диспропорція в економічному й соціальному аспектах є основним чинником 

зниження результативності й ефективності економіки в цілому [13]. Саме тому 

оцінювання рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку 

кваліфікованої праці доцільно проводити у територіальному вимірі, оскільки 

молоді фахівці, які є конкурентоспроможними у межах однієї території, можуть 

виявитися зовсім неконкурентоспроможними в іншому регіоні країни. 

Для вирішення такого завдання найбільш прийнятним є використання 

методу кластерного аналізу, що дозволить розподілити регіони країни на 

подібні групи за рівнем конкурентоспроможності випускників ВНЗ не за одним 

параметром, а за низкою показників. 

Головною перевагою кластерного аналізу є те, що він дає змогу 

проводити групування об’єктів не по одному параметру, а по ряду ознак. Крім 

того, кластерний аналіз на відміну від більшості математико-статистичних 

методів не накладає ніяких обмежень на вид об’єктів, що розглядаються й 

дозволяє досліджувати безліч вихідних даних практично довільної природи [5, 

с. 151]. 

«Кластер – англ.  cluster – група  об’єктів  у розпізнанні образів, 

об’єднаних загальними ознаками» [35, с. 294]. Кластерний  аналіз  є  

багатовимірною  статистичною  процедурою,  яка  «… передбачає збір даних, 

що зберігають інформацію про вибірку об’єктів, та упорядкування об’єктів у 

порівняно  однорідні  групи» [5, с. 518]. 

За  результатами  проведеного  аналізу  спеціальної літератури з питань 

узагальнення досвіду використання методів кластерного аналізу у  виконанні 

практичних завдань в економічній сфері діяльності можна зазначити, що [28, 

с. 245]:  
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а)  кластерний  аналіз  як  ефективний  спосіб  класифікації  об’єктів  за  

їх  ознаками  добре зарекомендував себе в усіх сферах суспільної діяльності;      

б)  доцільно дотримуватися певної послідовності у  проведенні 

кластерного аналізу,  яка містить такі етапи, як:  

- відбір вибірки для кластерного аналізу;  

- визначення множини критеріїв (ознак), за якими проводиться 

кластеризація (сукупність кількісних, рангових або якісних змінних, яка 

найкраще відображає подібності);  

- визначення відстані та міри  подібності,  до  якої  зараховують  

коефіцієнт  кореляції,  міру  відстані (відстань  Махаланобіса, звичайна 

Евклідова відстань, «зважена»  Евклідова  відстань,  Хеммінгова відстань),  

коефіцієнт асоціативності, імовірнісні коефіцієнти подібності;  

- проведення ієрархічної кластер-процедури для створення груп  подібних  

об’єктів,  використовуючи  для  визначення  подібності  відстані,  які  

заміряються:  за принципом  «найближчого сусіда», за принципом «середнього 

зв’язку», «по центрах тяжіння груп», за принципом «далекого сусіда»; 

-  перевірка достовірності отриманих результатів кластерного аналізу, яка 

полягає  у  проведенні  порівняльного  аналізу  якості  можливих  способів  

розподілу  обраної  сукупності об’єктів на кластери;  

в) відкривається реальна можливість застосування сучасних методів 

кластерного аналізу не тільки  для  виявлення  проблемних  ситуацій,  але  й  

для  оцінювання  ефективності  функціональних сфер діяльності, що 

забезпечить синергетичність очікуваних результатів.  

У загальному вигляді процедура проведення кластерного аналізу  

передбачає  вирішення  послідовності такої  типової задачі.  

Нехай  Х – множина  об’єктів,  які  необхідно  кластеризувати, Y – 

множина кластерів, Х
n
 – скінченна множина (вибірка) об’єктів, на яких 

проводиться навчання ( XX n  ).  

На множині Х задана метрика – функція визначення відстані між 

об’єктами. Кластеризація полягає в розбитті множини Х на підмножини 
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(кластери), які не перетинаються, таким чином, щоб кожен кластер містив  

об’єкти,  близькі  за  метрикою.  Об’єкти  з  різних  кластерів  повинні  суттєво  

відрізнятись (знаходитись на  значній  відстані  один  від одного).  

При цьому кожному об’єкту n

i Xx   ставиться у відповідність кластер 

Yy j  . Головне завдання кластеризації полягає у визначенні відображення   

YXa : ,                                                   (3.1)  

за яким кожному об’єкту Xxi    ставиться у відповідність кластер Yy j  . 

В окремих випадках множина Y може бути визначеною завчасно. Однак, 

зазвичай, її визначення проводять при кластеризації. У цьому випадку  

необхідно  знайти  потужність  множини  кластерів  і  об’єкти (кластери), які до 

неї входять [22, с. 80].  

Характеристику найбільш поширених підходів до вирішення задачі 

кластеризації інформації наведено в Додатку Б1. Враховуючи переваги та 

недоліки найбільш поширених методів кластеризації, найбільш прийнятним 

методом для вирішення задачі кластеризації регіонів країни за рівнем 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці є метод k-середніх. 

Метод k-середніх будує k кластерів, розташованих на найвіддаленішій 

відстані один від одного. Основний тип завдань, які вирішує зазначений 

алгоритм, - наявність припущень (гіпотез) відносно числа кластерів, при цьому 

вони мають бути різні настільки, наскільки це можливо. Вибір числа k-середніх 

може базуватися на результатах попередніх досліджень, теоретичних 

міркуваннях або інтуїції. Його перевагами є простота використання, 

зрозумілість та прозорість алгоритму [31, с. 174].   

Отже, кластерний аналіз допомагає побудувати науково обґрунтовані 

класифікації, виявити внутрішні зв’язки між одиницями досліджуваної 

сукупності.  Для проведення класифікації необхідно ввести поняття подібність 

об’єктів за спостережуваними змінними  (метрика).  Подібність  або  

відмінність  між  кластерами  встановлюється  в  залежності  від метричної 

відстані між ними.  



 141 

При побудові груп регіонів за рівнем конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ використаємо метод k-середніх і метрику евклідової відстані:  

  ,
1

2





m

k

jkikij XXD                                                    (3.2)  

де Dij – відстань між i-м та j-м кластерами;  

Xik,  Xjk  –  значення  показників  кожної  функціональної  складової  

стратегічного  потенціалу підприємств i-го та j-го кластера;  

K  –  кількість  показників,  які  характеризують  функціональну  складову  

стратегічного  потенціалу (k=1,2,3,…,m) [2, с. 10-14]. 

 Обравши метод кластеризації, на наступному етапі необхідно визначити 

множину критеріїв (ознак), за якими проводиться кластерний аналіз. 

Дослідження теоретико-методичних аспектів формування 

конкурентоспроможності  випускників ВНЗ, здійснені у першому розділі даної 

роботи, свідчать, що для комплексної оцінки територіальних відмінностей у 

рівні конкурентоспроможності за допомогою процедури кластерного аналізу 

доцільним є використання трьох груп показників:  

І. Показники якості вищої освіти і підготовки фахівців: 

Х1 – чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 

10000 осіб населення; 

Х2 – чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників з 

науковими ступенями у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 100 

студентів; 

Х3 – випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебували на обліку у 

регіональних центрах зайнятості, % до загальної чисельності безробітних 

випускників закладів освіти; 

Х4 – частка випускників    ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали 

направлення на роботу після закінчення навчання, %; 

ІІ. Показники стану ринку праці: 

Х5 – рівень безробіття за методологією МОП, % до економічно активного 

населення віком 15-70 років; 
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Х6 – навантаження на одне вільне робоче місце, осіб; 

Х7 – сальдо міжрегіональної міграції на 10000 осіб населення; 

Х8 – середньомісячна заробітна плата, грн.; 

Х9 – рівень охоплення зареєстрованих безробітних професійним 

навчанням, %; 

ІІІ. Показники конкурентоспроможності робочих місць та їхньої 

здатності задовольняти вимоги щодо працевлаштування молодих фахівців: 

Х10 – ступінь зносу основних засобів, %; 

Х11 – частка вакансій із рівнем заробітної плати понад середню заробітну 

плату у регіоні; 

Х12 – плинність кадрів,  % до середньооблікової чисельності штатних 

працівників. 

Аргументом на користь відбору вищенаведених показників є значні 

територіальні відмінності у їх значеннях. Так, чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації  у розрахунку на 10000 осіб населення в 2012 році 

коливається від 1560 осіб у м. Києві до 131 у Кіровоградській обл. (рис. 3.10). 
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чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 10000 осіб населення

чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковими ступенями у ВНЗ ІІІ -ІV рівнів 

акредитації  у розрахунку на 100 студентів

 

Рис. 3.10. Чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та викладачів з 

науковими ступенями за регіонами України у 2012 році 

Джерело: складено автором за даними  [20-21, с. 107]. 
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Чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників з 

науковими ступенями у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 100 

студентів коливається в межах від 3,1 у Київській обл. до 5,8 у Вінницькій обл. 

Частка випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебували на 

обліку у регіональних центрах зайнятості, у % до загальної чисельності 

безробітних випускників закладів освіти, становить від 41,2% у Закарпатській 

обл. до 83,7% у Київській обл. (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11. Частка випускників ВНЗ ІІІ-ІV р.а. на обліку у центрах 

зайнятості та випускників, які отримали направлення на роботу, за 

регіонами України у 2012 році, % 

Джерело: складено автором за даними  [20-21, с. 188]. 

 

Найнижча частка випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали 

направлення на роботу після закінчення навчання, зафіксована у 

Тернопільській обл. (14,1%), найвища – у м. Севастополі (51,5%). 
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Як бачимо з даних рис. 3.12, рівень безробіття за методологією МОП у 

2012 році коливається від 5,3% у м. Києві до 9,7% у Тернопільській та 

Чернігівській обл., а рівень охоплення безробітних професійним навчанням – 

від 9,4% у Житомирській обл. до 34,9% у м. Києві.   
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Рис. 3.12. Рівень безробіття за методологією МОП та охоплення 

безробітних професійним навчанням, за регіонами України у 2012 році, % 

Джерело: складено автором за даними  [26-27]. 

 

За показником навантаження на одне вільне робоче місце найвище його 

значення має місце у м. Києві (1 особа), найвище – у Черкаській обл. (140 осіб). 

Найбільше від’ємне сальдо міжрегіональної міграції на 10000 осіб 

населення спостерігалося у Кіровоградській обл. (-18,3), а найвище позитивне – 

у Київській обл. (45,9). 

Значною є диференціація регіонів України за рівнем середньомісячної 

заробітної плати (рис. 3.13), яка коливається від 4607 грн. у м. Києві до 2185 

грн. у Тернопільській обл. (різниця між мінімальним та максимальним значення 

складає понад 2 рази).  Необхідно підкреслити, що вищі за загальнодержавне 

значення розміри середньомісячної заробітної плати мали місце лише у п’яти 
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регіонах – м. Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Луганській 

обл., тоді як для решти територій характерні нижчі за середні значення.  
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Рис. 3.13. Середньомісячна заробітна плата за регіонами України у 2012 р., грн. 

Джерело: складено автором за даними  [24-25, с. 185]. 
 

Критичних розмірів набула ситуація щодо рівня зносу основних засобів 

(рис. 3.14), який коливається від 35,7% у Чернівецькій обл. до 97,0% у 

Вінницькій обл.  
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Рис. 3.14. Рівень зносу основних засобів за регіонами України*, % 

* - останні дані за 2010 рік 

Джерело: складено автором за даними  [29-30, с. 92]. 
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В цілому ж, у 21 регіоні країни ступінь зносу основних засобів перевищує 

50%, та лише у 6 регіонах є нижчим за половину (Волинська, Івано-

Франківська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька обл. та м. 

Севастополь).  

Вкрай незначною залишається частка вакансій з рівнем заробітної плати 

понад середню заробітну плату в регіоні: мінімальне значення складає 1,3% в 

Івано-Франківській обл., максимальне значення – 7,5% у м. Києві (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Частка вакансій із заробітною платою понад середню в 

регіоні та плинність кадрів за регіонами України у 2012 році, % 

Джерело: складено автором за даними  [26-27]. 

 

Попередній аналіз показників, за якими проводиться кластерний аналіз, 

дозволяє висунути гіпотезу про кількість кластерів, що є основною вимогою 

при використанні методі k-середніх, а саме п’ять кластерів. Вихідні дані для 

проведення кластерного аналізу за рівнем конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ на ринку кваліфікованої праці  представлені в Додатку Б2. 

Аргументом на користь відбору сукупності вищенаведених показників 

стали значні територіальні відмінності в їх значеннях. Так, наприклад, 

чисельність студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації з розрахунку на 10000 осіб 
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населення в 2012 р. коливалася від 1560 осіб у м. Києві до 131 у 

Кіровоградській обл.; чисельність науково-педагогічних та педагогічних 

працівників з науковими ступенями у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації з 

розрахунку на 100 студентів – у межах від 3,1 у Київській обл. до 5,8 у 

Вінницькій обл.; частка випускників ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, які 

перебували на обліку в регіональних центрах зайнятості, у % до загальної 

чисельності безробітних випускників закладів освіти, становить від 41,2% в 

Закарпатській обл. до 83,7% в Київській обл. Найнижча частка випускників 

ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, які отримали направлення на роботу після 

закінчення навчання, зафіксована у Тернопільській обл. (14,1%), найвища – у 

м. Севастополі (51,5%). Рівень безробіття за методологією МОП у 2012 році 

коливався від 5,3% у м. Києві до 9,7% у Тернопільській та Чернігівській обл., а 

рівень охоплення безробітних професійним навчанням – від 9,4% у 

Житомирській обл. до 34,9% у м. Києві. За показником навантаження на одне 

вільне робоче місце найнижче його значення було у м. Києві (1 особа), найвище 

– у Черкаській обл. (140 осіб). Найбільше від’ємне сальдо міжрегіональної 

міграції на 10000 осіб населення спостерігалося в Кіровоградській обл. (18,3), а 

найвище позитивне – у Київській обл. (45,9). Значною є також диференціація 

регіонів України за рівнем середньомісячної заробітної плати, яка в 2012 р. 

коливалася від 4607 грн. у м. Києві до 2185 грн. у Тернопільській обл. (різниця 

між мінімальним та максимальним значенням складає понад 2 рази).  

За допомогою процедури кластерного аналізу програми STATISTIKA 6.0 

проведемо групування регіонів за рівнем конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ на ринку праці.  

Критерії значущості показників і величини евклідових відстаней між 

кластерами представлені в табл. 3.13-3.14. Дисперсійний аналіз 

класифікаційних ознак дозволив зробити висновок, що найбільш значущими 

показниками стали середньомісячна заробітна плата (F=103,6), чисельність 

студентів у розрахунку на 10000 осіб населення (F=65,4), рівень охоплення 
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безробітних професійним навчанням (F=14,0), рівень безробіття за 

методологією МОП (F=9,3). 

Таблиця 3.13 

Критерії значущості показників групування регіонів України за 

рівнем конкурентоспроможності випускників ВНЗ у 2012 році 

Показники Критерій 

значущості  

(F-критерій) 

Чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 10000 

осіб населення 

65,4469 

Чисельність науково-педагогічних та педагогічних працівників з 

науковими ступенями у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  у розрахунку на 100 

студентів 

1,7367 

Випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебували на обліку у 

регіональних центрах зайнятості, % до загальної чисельності безробітних 

випускників закладів освіти 

3,1810 

Частка випускників    ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали 

направлення на роботу після закінчення навчання, % 

0,3524 

Рівень безробіття за методологією МОП, % до економічно активного 

населення віком 15-70 років 

9,3184 

Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 1,1429 

Сальдо міжрегіональної міграції на 10000 осіб населення 1,3855 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 103,6150 

Рівень охоплення зареєстрованих безробітних професійним навчанням, % 14,0402 

Ступінь зносу основних засобів, % 0,3835 

Частка вакансій із рівнем заробітної плати понад середню заробітну плату у 

регіоні 

3,4077 

Плинність кадрів,  % до середньооблікової чисельності штатних 

працівників 

2,7293 

 

Джерело: розраховано автором 
Таблиця 3.14 

Евклідові відстані між кластерами в результаті групування регіонів 

України за рівнем конкурентоспроможності випускників ВНЗ у 2012 році 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 

Кластер 1 0,0000 7109,111 16148,62 12892,33 391971,0 

Кластер 2 84,3155 0,000 15824,58 31466,46 392461,0 

Кластер 3 127,0772 125,796 0,00 56692,14 553434,8 

Кластер 4 113,5444 177,388 238,10 0,00 296631,2 

Кластер 5 626,0759 626,467 743,93 544,64 0,0 
Джерело: розраховано автором 
 

Для характеристики кожного з кластерів визначимо середні значення 

вихідних показників (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Середні значення показників за кластерами групування регіонів 

України за рівнем конкурентоспроможності випускників ВНЗ у 2012 році 

Показник Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 

5 
Чисельність студентів ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації  у розрахунку 

на 10000 осіб населення 

319,20 568,67 235,50 281,50 1560,00 

Чисельність науково-педагогічних 

та педагогічних працівників з 

науковими ступенями у ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації  у розрахунку 

на 100 студентів 

4,080 5,067 4,586 3,850 4,500 

Випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації, які перебували на 

обліку у регіональних центрах 

зайнятості, % до загальної 

чисельності безробітних 

випускників закладів освіти 

55,820 54,967 53,743 54,400 83,700 

Частка випускників    ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації, які отримали 

направлення на роботу після 

закінчення навчання, % 

31,420 29,467 29,343 29,500 21,600 

Рівень безробіття за методологією 

МОП, % до економічно активного 

населення віком 15-70 років 

6,760 6,567 8,643 6,725 5,300 

Навантаження на одне вільне 

робоче місце, осіб 
12,000 9,000 30,571 6,250 1,000 

Сальдо міжрегіональної міграції 

на 10000 осіб населення 
3,940 4,700 -5,007 3,575 28,500 

Середньомісячна заробітна плата, 

грн. 
2828,8 2677,0 2397,1 3220,3 4607,0 

Рівень охоплення зареєстрованих 

безробітних професійним 

навчанням, % 

13,780 16,867 14,543 16,650 34,900 

Ступінь зносу основних засобів, % 0,666 0,696 0,611 0,588 0,518 
Частка вакансій із рівнем 

заробітної плати понад середню 

заробітну плату у регіоні 

4,100 5,333 3,564 6,100 7,500 

Плинність кадрів,  % до 

середньооблікової чисельності 

штатних працівників 

20,340 17,833 16,936 18,800 24,200 

 

Джерело: розраховано автором. 
 

За результатами аналізу всіх територіальних відмінностей було 

виокремлено п’ять кластерів, які об’єднали певні регіони України залежно від 

оціненого рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці 

станом на 2012 р. (табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16  

Результати групування регіонів України  

за рівнем конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

 

Кластер 1 – 

найвищий рівень 

конкуренто-

спроможності 

Кластер 2 – 

вищий за середній 

рівень 

конкуренто-

спроможності 

Кластер 3 – 

середній рівень 

конкуренто-

спроможності 

Кластер 4 – 

нижчий за 

середній рівень 

конкуренто-

спроможності 

Кластер 5 – 

найнижчий рівень 

конкуренто-

спроможності 

С
к

л
а
д
 к

л
а
ст

ер
у

 

м. Київ 
Львівська, Одеська, 

Харківська обл. 

АР Крим, Запорізька, 

Миколаївська, 

Полтавська обл., 

м. Севастополь 

Дніпропетровська, 

Донецька, 

Київська, 

Луганська обл. 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, 

Закарпатська, Івано-

Франківська, 

Кіровоградська, 

Рівненська,  Сумська, 

Тернопільська, 

Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська 

обл. 

Х
а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

а
 к

л
а
ст

ер
у

 Концентрація 

значної частки 

фінансового та 

інтелектуального 

капіталу. 

Розвиток як 

ринку праці, так і 

системи вищої 

освіти на значно 

вищому рівні, ніж 

у більшості 

регіонів. 

Розвинена сфера 

туристичних 

послуг, 

індустріальний 

та аграрний 

сектори, еконо-

мічні зв’язки 

із зарубіжними 

країнами. 

Достатньо високий 

рівень розвитку 

ринку праці та 

вищої освіти. 

Значні можливості 

для інноваційної 

діяльності. 

Розвинені аграрний 

та індустріальний 

сектори, сфера 

туристичних 

послуг, економічні 

зв’язки із 

зарубіжними 

країнами. 

Високий 

інтелектуальний 

потенціал 

та середні 

можливості 

фінансування 

інноваційної 

діяльності. 

Переважає 

індустріальний 

сектор. 

Високі фінансові 

можливості для 

інвестицій в 

інноваційну 

діяльність. 

Вища за середню 

якість освітніх 

послуг. 

Низька якість 

робочих місць, 

зокрема через 

важкі та шкідливі 

умови праці. 

Переважає аграрний 

сектор. 

Обмежені фінансові 

можливості 

інвестування 

інноваційної 

діяльності. 

Низький рівень якості 

робочих місць, у т.ч. 

через невисоку 

заробітну плату. 

Низька якість вищої 

освіти. 

Джерело: складено автором. 
 

Отже, найвищими оцінками конкурентоспроможності відрізняються 

випускники ВНЗ м. Києва; випереджають інші регіони також Львівська, 

Одеська, Харківська обл. Для регіонів-лідерів характерні високий рівень 

розвитку ринку праці й ринку освітніх послуг, значні фінансові можливості для 

інноваційної діяльності, наявність сформованих наукових шкіл. Для регіонів-

аутсайдерів, які увійшли в кластер з найнижчою оцінкою 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ, притаманні найнижчі показники 

якості вищої освіти і підготовки фахівців, найвищий рівень безробіття, 

найнижчий рівень оплати праці, високий ступінь зносу основних засобів, 
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обмежені можливості інвестування інноваційної діяльності, низька якість 

робочих місць через невисоку заробітну плату.  

Здійснена кластеризація регіонів України за результатами оцінки 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ дозволила розробити рекомендації 

щодо впровадження більш диференційованої політики сприяння підвищенню 

якості підготовки молодих фахівців, їх працевлаштуванню з урахуванням 

регіональної специфіки і необхідності подолання гострих відмінностей. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

4.1. Сучасний стан зайнятості населення в інноваційному секторі 

економіки у міжнародному вимірі 

 

Досліджуючи зайнятість населення в інноваційному секторі економіки, 

доцільно розкрити порівняльний стан досягнутих Україною результатів на 

міжнародному рівні. Для цього необхідно, перш за все, визначити основні 

індекси та показники, за якими буде здійснюватись дослідження. 

На думку авторів, інноваційний сектор економіки країни на 

міжнародному рівні розкривають такі індекси, як: індекс розвитку людського 

потенціалу, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс освіти, індекс 

економіки знань, індекс знань, глобальний індекс інновацій, міжнародний 

індекс інновацій, індекс інноваційної спроможності (Додатки В1-В10). 

Обґрунтованість вибору даних індексів визначається тим, що вони 

містять складові, які у повній мірі дозволяють дослідити стан інноваційного 

сектора економіки країни та порівняти її з іншими країнами (табл. 4.1).     

Таблиця 4.1 

Міжнародні індекси інноваційного сектора економіки  

№ 

з/п 
Індекс Складові індексу Джерело 

1 2 3 4 

1 1) Індекс 

розвитку 

людського 

потенціалу 

(ІРЛП) 

 

 

1. Індекс доходу (рівень життя оцінений через ВВП 

на душу населення при паритеті купівельної 

спроможності (ПКС) в доларах США). 

2. Індекс освіти (індекс письменності дорослого 

населення - частка письменних серед населення 

старше 15 років, %; індекс охоплення освітою – 

початковою, середньою, професійно-технічною та 

вищою освітою, частка учнів і студентів у загальній 

чисельності населення, %). 

3. Індекс стану здоров'я (очікувана середня 

тривалість життя при народженні, років). 

Програма 

розвитку ООН 
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 

2 Індекс освіти  1. Рівень грамотності дорослого населення країни. 

2. Сукупна частка учнів та студентів. 

Програма 

розвитку ООН 

3 Індекс 

глобальної 

конкуренто-

спроможності  

1. Якість інститутів. 

2. Інфраструктура. 

3. Макроекономічна стабільність. 

4. Здоров'я і початкова освіта. 

5. Вища освіта і професійна підготовка. 

6. Ефективність ринку товарів і послуг. 

7. Ефективність ринку праці. 

8. Розвиненість фінансового ринку. 

9. Рівень технологічного розвитку. 

10. Розмір внутрішнього ринку. 

11. КС компанії. 

12. Інноваційний потенціал. 

Всесвітній 

економічний 

форум 

4 Індекс 

економіки 

знань  

1. Економічний та інституційний режим для 

інновацій. 

2. Інноваційна система. 

3. Освіта та професійні навички населення. 

4. Інформаційно-комунікативна інфраструктура. 

Світовий банк 

5 Індекс знань  1. Інноваційна система. 

2. Освіта та професійні навички населення. 

3. Інформаційно-комунікативна інфраструктура. 

Світовий банк 

6 Глобальний 

індекс 

інновацій 

(Global 

Innovation 

Index, GII)  

1. Індекс умов (факторів) інноваційного розвитку 

(Innovation Input Index), що складається з п’яти 

субіндексів: інститути; людський потенціал; ІКТ та 

загальна інфраструктура; розвинутість ринків; 

розвинутість бізнесу. 

2. Індекс результатів інноваційного 

розвитку(Innovation Output Index), який містить 

субіндекси: результати наукових досліджень; творчі 

досягнення та добробут. 

Розраховує 

аналітичний 

центр 

Лозаннської 

школи бізнесу 

INSEAD, 

Швейцарія 

7 Міжнародний 

індекс 

інновацій 

BCG 

(Intеrnational 

Innovation 

Index BCG, 

IntII BCG),  

1. Умови інноваційного розвитку: бюджетно-

податкова політика; інші політики (політика 

освіти, торгівельна політика, інфраструктурна 

політика тощо). 

2. Інноваційне середовище (освіта, кваліфікація 

робочої сили, якість інфраструктури, бізнесове 

середовище). 

3. Результати інноваційного розвитку: результати 

R&D (інвестиції в R&D, інтелектуальна власність 

(патенти), публікації, трансфер знань, 

комерціалізація інновацій); ефективність бізнесу 

(високотехнологічний експорт, продуктивність 

праці, ринкова капіталізація компаній); вплив 

інновацій на суспільство (зайнятість, інвестиції, 

мобільність бізнесу, економічне зростання). 

Розраховують 

експерти 

Бостонської 

консалтингової 

групи, США 
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 

8 Індекс 

інноваційної 

спроможності 

(Innovation 

Capacity 

Index, ICI)  

1. Інституційне середовище: ефективність уряду; 

якість державного управління; структурна 

політика; макроекономічна стабільність. 

2. Людський капітал, професійна підготовка та 

соціальна інклюзивність. 

3. Регуляторна політика, умови та правові засади 

ведення бізнесу. 

4. Дослідження та розробки (R&D): інноваційна 

інфраструктура, в т. ч. видатки на R&D та 

інформаційно-комунікаційні технології, зайняті в 

сфері R&D, кількість наукових публікацій; патенти 

та торговельні марки: кількість отриманих 

патентів, кількість зареєстрованих торговельних 

марок, доходи та виплати по роялті та ліцензіям. 

5. Сприйнятливість та використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Міжнародної 

дослідницької 

структури EFD 

— Global 

Consulting 

Network 

Джерело: складено автором. 

Щоб у повній мірі охарактеризувати та розкрити проблему дослідження, 

необхідно проаналізувати показники зайнятості населення на міжнародному 

рівні. Перелік показників зайнятості населення в міжнародній практиці досить 

широкий. Тому в межах дослідження, зайнятість населення у достатній мірі 

розкривають наступні показники: зайнятість населення від 15 років і старше, 

зайнятість населення від 25 років і старше, зайнятість молоді, безробіття 

молоді, зайнятість населення за секторами економіки, зайнятість за сферами 

економіки та продуктивність праці (рис. 4.1). 

Інноваційна спроможність та рівень зайнятості населення є невід'ємними 

складовими конкурентоспроможності національної економіки, яка визначається 

як набір інституцій, політик і факторів, що встановлюють рівень 

продуктивності економіки. Україна представлена у декількох доповідях, 

індексах та показниках, які оцінюють стан інноваційного сектора економіки та 

рівень зайнятості населення країн і здійснюють їх рейтинг. Розглянемо більш 

детально поточний стан міжнародних індексів інноваційного сектору економіки 

(табл. 4.2) та показників зайнятості населення (табл. 4.3). 



 159 

 

Рис. 4.1. Міжнародні показники зайнятості населення  

Джерело: складено автором. 

Щоб більш ґрунтовно дослідити світові тенденції та місце України серед 

інших країн, розділимо країни світу на чотири групи: розвинені країни світу, 

розвинені країни Європи, країни пострадянського простору та країни, що 

розвиваються. 

Аналіз індексів інноваційності економіки показує не найкращі позиції 

України серед рейтингів країн світу. Констатуємо факт, що інноваційна 

складова економіки знаходиться на низькому рівні. Станом на 2013 рік за 

індексом розвитку людського потенціалу Україна посідає 83 місце з рейтингу 

187 країн, тоді як Норвегія, Австралія та США займають першість лідерства 

[28]. 

Зайнятість економічно активного населення 

Зайнятість населення 

від 15 років і старше, 

% до населення 

Зайнятість населення 

від 25 років і старше, 

% до населення 

 

Зайнятість та безробіття молоді 

Зайнятість 

молоді в віці 

15-24 роки, % 

до населення 

Безробіття 

молоді в віці 

15-24 роки, % 

до населення 

Рівень безробіття серед молоді, % 

від молодіжної робочої сили 

Молодь, яка не працює та не 

навчається, % від молоді 

Зайнятість населення за секторами економіки 

Зайнятість населення 

у первинному 

секторі економіки, % 

Зайнятість населення 

у вторинному 

секторі економіки, % 

 

Зайнятість населення 

у третинному секторі 

економіки, % 

 

Зайнятість населення за сферами економіки 
 

Самозайняті, % Зайняті в С/Г, % Міська зайнятість, % 

Продуктивність праці 
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Таблиця 4.2 

Поточний стан міжнародних індексів інноваційного сектору   

Тип країн Країни 

Індекс 

розвитку 

людського 

потенціалу 

(ІРЛП) 

2013 р. 

187 країн 

[28] 

Індекс 

освіти 

(ІО) 

2013 р. 

187 

країн 

[28] 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

(ІГК) 

2014 р. 

148 країн [34] 

Індекс 

економіки 

знань 

(ІЕЗ) 

2012 р. 

145 країн 

[29] 

Індекс 

знань 

(ІЗ) 

2012 р. 

145 

країн 

[29] 

Глобальний 

індекс 

інновацій 

(ГІІ) 2013 р. 

142 країни 

[31] 

Міжнародний 

індекс 

інновацій 

(МІІ) 2009 р. 

110 країн [33] 

 

Індекс 

інноваційної 

спроможності 

(ІІС) 2012 р. 

130 країн [32] 

Розвинені 

країни світу 
Норвегія (1) 0,944 0,888 (11) 5,33 (5) 9,11 8,99 (14) 55,59 (18) 1,14 (12) 72,0 

Австралія (2) 0,933 0,910 (21) 5,09 (9) 8,88 8,98 (17) 55,01 (22) 1,02 (17) 69,4 

США (5) 0,914 0,830 (5) 5,48 (12) 8,77 8,89 (6) 60,09 (8) 1,80 (5) 74,8 

Японія (17) 0,890 0,648 (9) 5,40 (22) 8,28 8,53 (21) 52,41 (9) 1,79 (16) 70,2 
Розвинені 

країни 

Європи 

Німеччина (6) 0,911 0,863 (4)  5,51 (8) 8,90 8,83 (13) 56,02 (19) 1,12 (20) 68,9 

Франція (20) 0,884 0,745 (23) 5,05 (24) 8,21 8,36 (22) 52,18 (20) 1,12 (24) 65,3 

Італія (26) 0,872 0,697 (49) 4,41 (30) 7,89 7,94 (31) 45,65 (38) 0,21 (36) 56,7 

Великобританія (14) 0,892 0,838 (10) 5,37 (14) 8,76 8,61 (2) 62,37 (15) 1,42 (14) 71,3 
Країни 

постра-

дянського 

простору 

Російська 

Федерація 

(57) 0,788 0,764 (64) 4,25 (55) 5,78 6,96 (49) 39,14 (49) -0,09 (56) 52,8 

Казахстан (70) 0,757 0,717 (50) 4,41 (73) 5,04 5,40 (79) 32,75 (60) -0,23 (54) 53,1 

Грузія  (77) 0,745 0,745 (72) 4,15 (68) 5,19 4,49 (74) 34,53 (77) -0,72 (44) 55,0 

Латвія (48) 0,810 0,784 (52) 4,40 (37) 7,41 7,15 (34) 44,81 (43) 0,12 (30) 58,7 
Країни, що 

розвиваються  
Індія (135) 0,586 0,274 (60) 4,28 (110) 3,06 2,89 (76) 33,70 (46) -0,06 (88) 44,2 

Гондурас (129) 0,617 0,356 (111) 3,7 (109) 3,08 3,00 (118) 26,73 (82) -0,79 (92) 43,4 

Нігерія (152) 0,504 0,233 (120) 3,57 (119) 2,20 2,51 (110) 27,79 (88) -0,95 (116) 36,8 

Зімбабве (156) 0,492 0,411 (131) 3,44 (120) 2,17 2,85 (130) 24,31 (110) -1,63 (128) 29,6 
 Україна (83) 0,734 0,747 (84) 4,05 (56) 5,73 6,33 (63) 36,26 (64) -0,45 (61) 50,4 

 

Джерело: складено автором за даними [28, с. 160, 168; 34, с. 15; 31, с. 16; 29; 33, с. 27; 32] 

1
6
0
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За індексом глобальної конкурентоспроможності в першу трійку увійшли 

Швейцарія (1), Сінгапур (2), Фінляндія (3); Україна ж посіла 84 місце серед 148 

країн. Серед аутсайдерів за індексом глобальної конкурентоспроможності: 

Ємен (145), Гвінея (147), Чад (148). За індексом економіки знань та індексом 

знань Україна займає 56 місце із 145 країн, перші місця належать таким 

країнам,  як: Швеція (1), Фінляндія (2), Данія (3). Сусідами України за 

статистикою по цим індексам є Росія (55) та Македонія (57), Білорусія (59 

місце) [29]. Лише індекс освіти України серед 187 країн займає більш вдалі 

позиції і становить 0,747, тоді як у США і Норвегії він склав 0,830-0,888, 

відповідно. За такими індексами, як глобальний індекс інновацій, міжнародний 

індекс інновацій, індекс інноваційної спроможності, Україна в різних 

міжнародних статистичних збірниках посідає 63, 64, 61 місця, відповідно, а до 

першої трійки входять Швейцарія, Швеція та Сінгапур [31; 32; 33]. 

Аналіз показників зайнятості населення серед країн світу показав, що в 

Україні у віці 15-25 років і старше частка зайнятих становить 54-58 % до 

населення, тоді як у США 58-61% до населення країни. Дещо гірші показники 

зайнятості населення в Італії – 44-47 % населення [35; 27]. Важливим 

індикатором зайнятості є показник молодіжної зайнятості. В Україні 

працюючої молоді 34% від зайнятого населення. Кризу з молодіжною 

зайнятістю переживають більшість розвинених країн світу, таких як: Італія 

(20%), Франція (31%), Японія (39%) [35]. Це свідчить, що в цих країнах 

відбувається демографічна криза (старіння нації). 

На цьому фоні присутній і такий негативний показник, як безробіття 

молоді, і в Україні безробітними є 19 % молоді із загальної чисельності 

населення, тоді як у Франції та Італії цей показник, ще значно вищий 23-32%, 

та відображає кризовий стан на ринку праці молоді [27]. 

Для проведення більш глибокого дослідження зайнятості населення в 

інноваційному секторі економіки на макрорівні, необхідно також дослідити в 

динаміці вже згадані вище індекси та показники. 
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Таблиця 4.3 

Поточний стан міжнародних показників зайнятості населення  

Тип країни Країни 

Зайняте населення 

від 15 років і 

старше, 

% до населення 

[35] 

Зайнятість молоді 

в віці 15-24 роки, 

% до населення 

[35] 

Зайняте населення від 25 

років і старше, 

% до населення [35] 

Безробітні у віці 15-24 роки, 

% до населення [27] 

1991 рік 2010 рік 1991 рік 2010 рік 2005 рік 2009 рік 2011 рік 2005 рік 2009 рік 2011 рік 
Розвинені 

країни світу 
Норвегія 59 64 49 52 64,2 66,5 65,9 12 10 09 

Австралія 57 62 58 61 60,8 62,0 62,4 10 12 11 

США 61 58 54 42 64,3 61,6 61,2 12 20 18 

Японія 63 57 43 39 60,3 59,5 59,7 09 10 08 
Розвинені 

країни 

Європи 

Німеччина 56 55 58 47 53,5 56,2 57,2 16 12,0 09 

Франція 50 51 33 31 55,0 55,0 54,4 21 24,0 23 

Італія 45 44 33 20 47,8 47,8 47,5 27 28 32,0 

Великобританія 58 57 63 48 59,7 58,9 58,8 13 21 22,0 
Країни 

постра-

дянського 

простору 

Російська 

Федерація 

59 58 41 36 62,0 61,9 62,8 17 19,0 15 

Казахстан 64 67 45 44 71,2 73,9 75,0 - 08 5,0 

Грузія  55 54 23 20 62,9 61,1 62,8 30 38,7 35,6 

Латвія 59 49 43 27 57,1 55,4 55,1 16 37,5 29 
Країни, що 

розвиваються  
Індія 58 54 46 34 61,0 61,8 64,6 10 - - 

Гондурас 57 60 49 47 67,3 66,8 64,9 11 - - 

Нігерія 53 51 29 32 61,7 61,5 61,2 - - - 

Зімбабве 69 83 48 73 89,0 89,2 89,5 - - - 
 Україна 58 54 36 34 57,9 57,7 58,3 15 - 18 
 Світовий 

рівень 

62 60 52 43 66,6 66,0 65,8 18 22 19 

 

Джерело: складено автором за даними [27; 35].  

1
6
2
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До найбільш відомих та широко прийнятих у світовій теорії та практиці 

вимірювання та порівняльного аналізу інноваційного розвитку країн індексів 

належать: 

- Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index, GII), який 

розраховує аналітичний центр Лозаннської школи бізнесу INSEAD, Швейцарія 

[31]; 

- Міжнародний індекс інновацій BCG (Intеrnational Innovation Index BCG, 

IntII BCG), який розраховують експерти Бостонської консалтингової групи, 

США [33]; 

- Індекс інноваційної спроможності (Innovation Capacity Index, ICI) 

міжнародної дослідницької структури EFD — Global Consulting Network [32]. 

Названі індекси різняться своїми складовими, алгоритмом інтеграції та 

шкалою значень показників. 

Глобальний індекс інновацій INSEAD розраховується з 2007 р. 

експертами Бізнес – школи INSEAD на базі 142 країн. Автор концепції GII 

професор Сумітра Дутта наголошує на ключовій ролі інноваційного потенціалу 

та інноваційної політики країн, в контексті забезпечення їхньої 

конкурентоспроможності в глобальному середовищі, як провідної рушійної 

сили сучасних змін, двигуна розвитку та добробуту [31]. Методика розрахунку 

індексу обумовлює виокремлення двох груп показників: 

— Індекс умов (факторів) інноваційного розвитку (Innovation Input Index), 

що складається з п’яти субіндексів: Інститути; Людський потенціал; ІКТ та 

загальна інфраструктура; Розвинутість ринків; Розвинутість бізнесу; 

— Індекс результатів інноваційного розвитку (Innovation Output Index), 

який містить субіндекси: результати наукових досліджень; творчі досягнення та 

добробут. 

Названі субіндекси включають в себе 19 узагальнюючих показників та 

більш ніж 60 індикаторів, які висвітлюють різні аспекти інноваційного 

розвитку та отримані з чисельних джерел, у тому числі, з баз даних Світового 
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банку, Світового Економічного Форуму, Міжнародної Спілки Телекомунікацій 

тощо. Методика розрахунку названого індексу постійно вдосконалюється.  

Міжнародний індекс інновацій BCG для 110 країн розрахований у 

США за методикою Бостонської консалтингової групи, за участю Національної 

Асоціації виробників (National Association of Manufacturers) та Інституту 

промисловості (The Manufacturing Institute). Результати представлені в 2009 р. у 

доповіді «Інноваційний імператив у промисловості. Як США зможуть 

відновити конкурентні переваги» [33]. Індекс містить шість субіндексів, 

поділених на дві групи: 

1. Умови інноваційного розвитку: Бюджетно-податкова політика; Інші 

політики (політика освіти, торгівельна політика, інфраструктурна політика 

тощо); Інноваційне середовище (освіта, кваліфікація робочої сили, якість 

інфраструктури, бізнесове середовище). Названі умови здійснюють вплив на 

інноваційний розвиток шляхом підтримки або стримування зусиль компаній та 

галузей економіки. 

2. Результати інноваційного розвитку: Результати R&D (інвестиції в 

R&D, інтелектуальна власність (патенти), публікації, трансфер знань, 

комерціалізація інновацій); ефективність бізнесу (високотехнологічний 

експорт, продуктивність праці, ринкова капіталізація компаній); вплив 

інновацій на суспільство (зайнятість, інвестиції, мобільність бізнесу, 

економічне зростання). 

Індекс інноваційної спроможності, первісна концепція якого була 

розроблена Майклом Портером та запроваджена в Звіті про Глобальну 

конкурентоспроможність Всесвітнього Економічного Форуму в 2002 р., наразі 

розраховує міжнародна дослідницька структура EFD — Global Consulting 

Network очолювана професором Аугусто Лопесом Кларосом, на базі 130 країн. 

Рейтинг країн опублікований в аналітичних звітах The Іnnovation for 

Development Report [32]. У структурі Індексу інноваційної спроможності 

виокремлено п’ять базових факторів: 
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1. Інституційне середовище: ефективність уряду; якість державного 

управління; структурна політика; макроекономічна стабільність. 

2. Людський капітал, професійна підготовка та соціальна інклюзивність. 

3. Регуляторна політика, умови та правові засади ведення бізнесу. 

4. Дослідження та розробки (R&D): інноваційна інфраструктура, в т. ч. 

видатки на R&D та інформаційно-комунікаційні технології, зайняті в сфері 

R&D, кількість наукових публікацій; патенти та торговельні марки: кількість 

отриманих патентів, кількість зареєстрованих торговельних марок, доходи та 

виплати по роялті та ліцензіям. 

5. Сприйнятливість та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Структура зайнятості за секторами економіки досить чітко показує, 

наскільки взаємозалежними є зайнятість населення з інноваційною складовою 

економіки, вираженими через економічний стан країни та її рейтингу на 

міжнародному рівні. 

Поглиблюючись у сферу зайнятості, доцільно дослідити її за трьома 

секторами економіки. 

Гіпотезу трьох секторів економіки (англ. Sector Theory, Three-Sector 

Hypothesis) - економічна теорія, що ділить економічну діяльність на три 

сектори: видобуток сировини (первинний), виробництво (вторинний) і сферу 

послуг (третинний). Гіпотеза була розроблена Коліном Кларком і Жаном 

Фурастьє. За цією гіпотезою основний фокус економічної діяльності поступово 

зміщується від первинного сектора до вторинного, і далі - третинного. Жан 

Фурастьє оцінював цю тенденцію як позитивну. 

Розподіл робочої сили за Фурастьє має такий вигляд (рис. 4.2). 

Розвиток третинного сектору на третій фазі настільки значний, що в 

ньому науковці іноді виокремлюють два сектори: третинний та четвертинний 

(рис. 4.3). 

Інтерес викликає зайнятість в третинному секторі економіки, оскільки він 

є генератором розвитку країни. У розвинених країнах світу зайнятість 
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населення в третинному секторі економіки найбільша (60-80 %) і зростає 

найшвидшими темпами (рис. 4.4). Це говорить про те, що економіка знань, яка 

включає в себе наукові дослідження та інноваційні розробки, інформаційні 

технології та галузь освіти, знаходиться  на високому рівні.  

 

 

Рис. 4.2. Розподіл робочої сили за Жаном Фурастьє 

Джерело: складено за [10]. 

 

В Україні досить слабкий третинний сектор економіки хоч і займає 

найбільшу частину зайнятого населення (58,6%). В порівнянні з такими 

країнами як США (81,2), Великобританія (78,9%), Норвегія (77,6%), ми 

наближені за цим показником до Бразилії (60,9%), Колумбії (61,7%), Португалії 

(61,4%), Словаччини (59,6%), Словенії (58,3%), Польщі (56,9%). Досліджуючи 

динаміку зайнятості населення за секторами економіки можна сказати, що 

Українська економіка знаходиться на порозі до розвитку економіки знань. 

Відсоток робочої сили: 

Первинний сектор: 70 % 

Вторинний сектор: 20 % 

Третинний сектор: 10 % 

На цій фазі науковий розвиток суспільства 

ще недостатній, машини майже не 

використовуються. Цей рівень відповідає 

середньовічній Європі та сучасним країнам, що 

розвиваються. 

Відсоток робочої сили: 

Первинний сектор: 20 % 

Вторинний сектор: 50 % 

Третинний сектор: 30 % 

У первинному секторі на цій фазі 

використовуються машини, що зменшує потребу 

в робітниках. Внаслідок цього зростає попит на 

виробництво машин, що є вотчиною вторинного 

сектора. Перехідний період починається з 

індустріалізації. Водночас зростає частка 

третинного сектора, зокрема фінансів, а також 

сила держави в економіці. 

На цій фазі автоматизація первинного і 

вторинного секторів досягає такого рівня, що 

потреба в робочій силі значно зменшується. 

Водночас зростає попит на робочу силу в 

третинному секторі. Ця ситуація відповідає 

сучасним промислово розвинутим країнам та 

майбутньому постіндустріальному суспільству. 

Перша фаза:  

Традиційна цивілізація 

Друга фаза:  

Перехідний період 

Третя фаза:  

Третинна цивілізація 

Відсоток робочої сили: 

Первинний сектор: 10 % 

Вторинний сектор: 20 % 

Третинний сектор: 70 % 
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Рис. 4.3. Сучасний розподіл робочої сили за секторами економіки 

Джерело: складено за [10]. 

 

Глобальна економічна криза ознаменувала перехід світової громадськості 

через точку біфуркації до нового типу розвитку – глобальної економіки знань. 

Точка біфуркації характеризує критичний стан системи, при якому система стає 

нестійкою відносно будь-яких коливань і виникає невизначеність: чи стане стан 

системи хаотичним або вона перейде на новий, більш диференційований і 

високий рівень впорядкованості. Глибина та всеосяжність цієї кризи 

обумовлена системним поглибленням асиметрії світового економічного 

прогресу та зміною технологічних укладів різних країн, кризою ліберальних 

моделей їх розвитку, неможливістю існування однополюсного світу в умовах 

глобалізації [24]. 

Засновником наукового напрямку – економіка знань вважається Ф. 

Махлуп, автор книги «Производство и распространение знаний в США», що 

вийшла в 1962 р. [36]. У своїй роботі він дослідив, що в 1958 році сектор 

економіки знань давав внесок близько 29% у валовий національний продукт 

США. До цього сектору Ф. Махлуп відніс різні види людської діяльності, а 

Вторинний 

сектор 

економіки 

Третинний 

сектор 

економіки 

Галузі економіки, продукти яких здебільшого є сировиною для 

інших галузей. До первинного сектора належать сільське 

господарство, рибальство, лісова промисловість та гірництво. До 

первинного сектора також часто зараховують діяльність, 

пов'язану зі збором, пакуванням, очисткою і переробкою 

сировини на місці. 

Четвертинний 

сектор 

економіки 

 

Галузі економіки, що перетворюють сировину на закінчений, 

готовий до споживання, продукт, наприклад виробництво 

автомобілів із сталі або виробництво одягу із тканин. До 

вторинного сектора належать будівництво і виробництво. 

Вторинний сектор використовує матеріали первинного сектора і 

виробляє на основі цієї сировини продукт, призначений для 

споживання, продажу або використання в інших галузях. 

Підприємства вторинного сектору зазвичай споживають багато 

енергії й потребують складних машин. 

Галузі економіки, що постачають прямі послуги, як для 

споживачів так і для підприємств, такі як догляд за дітьми, кіно і 

банківські послуги. 

Галузі економіки, що входять в поняття економіки знань. 

Включає в себе наукові дослідження та розробки, необхідні для 

виробництва виробів з природних ресурсів. Інформаційні 

технології та галузь освіти також включаються в цей сектор. 

Первинний 

сектор 

економіки 
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саме: освіта – 44,1 %; наукові дослідження та розробки – 8,1 %; засоби масової 

інформації (радіо, телебачення, телефон і т.д.) – 28,1 %; інформаційна техніка – 

6,5 %; інформаційні послуги – 13,2 %. 

 

 

 

Рис. 4.4. Структура зайнятості населення країн світу за секторами 

економіки станом на 2013 р.  

Джерело: [37]. 

 

Значна кількість провідних українських вчених, таких як В.М. Геєць, 

В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, М.С. Данько, В.В. Дем’яненко та інші, 

вважають, що характерними ознаками економіки розвинутої країни, яка 

базується на використанні знань, є домінування в структурі валового 

внутрішнього продукту високотехнологічних галузей та інтелектуальних 

послуг, формування переважної частки національного прибутку за рахунок 

інноваційної або технологічної ренти, високий рівень капіталізації компаній, 

основна вартість яких формується завдяки нематеріальним активам, тобто 

інтелектуальним складовим. 
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Економіка знань для України – це принципово нове утворення, яке має 

прийти на зміну економіки винищення та експлуатації природи, економіки 

сліпого бажання людини отримати максимум прибутку. Її основою є прагнення 

задовольнити свої потреби так, щоб не завдати шкоди довкіллю, сприяючи при 

цьому його відтворенню. Економіка знань покликана задовольнити потреби 

вищого рівня - самореалізацію особистості, її духовне зростання тощо. 

Однак, недостатньо дослідженими залишаються показники індексів 

економіки знань в Україні, та вплив даних показників на зайнятість населення. 

Досліджуючи зайнятість населення в третинному секторі економіки, 

закономірно доходимо до висновку, що її основою є знання, технології та 

розробки, які притаманні економіці знань. Україна має великий потенціал для 

розбудови економіки знань, зокрема за даними ООН один із найвищих у світі 

індексів освіченості населення (99,7%) і потужний науковий потенціал, здатний 

виконувати складні фундаментальні та прикладні дослідження [28, с. 193]. 

 Динаміка індексу освіти  свідчить, що показник з кожним роком хоч і 

повільно, але зростає. Освіченість українців висока (рис. 4.5), але застосування 

освіти не за призначенням та відповідна деградація її з часом, вносить 

дисбаланс у розбудову економіки знань. 

Ще у 1952 р. Україна розробила третій у світі комп’ютер після США й 

Великобританії, сформувала всесвітньо відому школу з кібернетики та 

обчислювальної техніки.  

Однак, за роки незалежності Україна не змогла скористатися цими 

перевагами, що знайшло своє відображення у показниках розвитку економіки 

знань та відобразилося на показниках зайнятості населення. У розрізі складових 

за індексом економіки знань (ІЕЗ) та індексом знань (ІЗ) значення для України 

та країн-лідерів наведено в табл. 4.4. 
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Рис. 4.5. Індекс освіти за країнами світу у 2014 р. 

Джерело: [28] 

Таблиця 4.4 

Значення ІЕЗ, ІЗ та їх складових для країн-лідерів та України   

за 2012 рік 

Рейтинг  Зміна 

рейтингу 

Країна  ІЕЗ ІЗ Індекс 

інституці-

онального 

режиму  

Індекс 

інновації 

Індекс 

освіти 

ІКТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 Швеція 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 

2 +6 Фінляндія 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 

3 0 Данія 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 

4 -2 Нідерланди 9,11 9,22 8,79 9,46 8,75 9,45 

5 +2 Норвегія 9,11 8,99 9,47 9,01 9,43 8,53 

… … … … … … … … … 

56 -2 Україна 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 

Джерело: [29]. 

Як видно з табл. 4.4, Україна в 2012 році посіла 56-е місце зі ІЕЗ завдяки 

низькому індексу інституціонального режиму та трохи вищому індексу 
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інновацій порівняно з країнами-лідерами, що є гіршим показником на дві 

позиції результатом, розрахованим за 2011 рік. 

Динаміка зміни індексу економіки знань та індексу знань на 

міжнародному рівні за період 1995-2012 роки по рейтингам країн та показникам 

показала, що Україна має тенденцію їх постійного зниження (рис. 4.6-4.7).  
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Рис. 4.6. Динаміка зміни індексу економіки знань за країнами світу у 

1995-2012 рр. 

Джерело: [29]. 

 

З рис. 4.6-4.7 спостерігається зниження показників і в розвинених 

країнах, таких як: Норвегія, США, Японія, Франція, Великобританія, тоді як 

країни СНД свої позиції в рейтингу дещо покращили. 
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Рис. 4.7. Індекси знань різних країн світу в 1995, 2000, 2012 рр.  

Джерело: [29]. 

 

Сьогодні рівень зайнятості населення в інноваційному секторі економіки 

значною мірою залежить від такого економічного чинника, як «технологічна 

готовність» України, оскільки технологічний прогрес став потужною рушійною 

силою соціально-економічного розвитку суспільства. Насамперед це стосується 

спроможності країни використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ), розвиток яких створює значні вторинні ефекти для інших 

секторів економіки, сприяючи економічному зростанню та процвітанню в усіх 

її сферах, зокрема і у сфері зайнятості. 

Дослідження зайнятості населення за сферами економіки у різних країнах 

світу показує більш глибоке розшарування робочої сили в її секторах. Для 

більшості країн світу найбільша частка працюючих зайняті в місті, Україна не є 

виключенням (73,8%). Це говорить про те, що висока міська зайнятість в 

розвинених країнах світу прямо пов’язана з зайнятістю в третинному секторі 

економіки, а це в свою чергу зумовлене розвитком та концентрацією в містах 

навчальних закладів, розвиненою інфраструктурою та бізнесовим середовищем. 
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Наприклад у Великобританії кількість зайнятих в місті становить 96,1 % 

зайнятих, поряд з цим, зайнятих в третинному секторі економіки 78,9 % 

зайнятих. В Україні працюючих в місті 73,8 %, тоді як в третинному секторі 

економіки працюючих є лише 58,6 % зайнятого населення [37, с. 354]. 

Світова тенденція, щодо зайнятості населення в сільському господарстві 

(С/Г) з кожним роком знижується. Це говорить, що зайнятість в сільській 

місцевості дуже низька. Україна є в значній мірі аграрною країною, і ці 

показники свідчать про високі можливості розвитку ринку праці в даній сфері 

економіки та впровадження і застосування у ній нових технологій та знань. Що 

ж до показника самозайнятих за країнами світу, то він теж з кожним роком 

знижується. В Україні самозайнятих досить незначна частина, лише 2,2 % 

зайнятого населення, тоді як в США (10,1%), Італії (21,9%), Австралії (13,6%). 

Це свідчить, що малий бізнес в Україні у критичному стані [37, с. 354]. 

Серед показників зайнятості населення значну роль відіграє такий 

показник, як продуктивність праці. Продуктивність праці є рухливим і 

динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва 

різних країн, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в 

розвитку окремого підприємства у країні в цілому.  

Серед чинників які впливають на збільшення продуктивності праці 

значну роль відіграє науково-технічний прогрес: застосування нової техніки, 

удосконалення системи машин, впровадження комплексної механізації, 

інженерних комунікацій, необхідних для виконання процесів, а також 

передових технологій та наукових розробок сприяють підвищенню 

продуктивності праці, модернізація діючого обладнання. Адже оновлена 

матеріально-технічної бази, скорочує витрати на ручну працю. Також 

необхідно пам’ятати, що продуктивність праці залежить і від соціально-

економічних показників, які пов’язані із кваліфікацією і освітою виконавців, 

покращенням умов праці, що в свою чергу підвищує творчу активність 

зайнятих. Продуктивність праці зайнятих характеризує такий показник, як ВВП 

на одну зайняту особу. 
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Відсоток зростання ВВП на одну працюючу особу в Україні дещо 

покращився за період починаючи з 1990-го по 2010 рік, але він все ще 

від’ємний (-7,9%) – (-4,3%) відповідно. У розвинених країнах світу цей 

показник значно кращий, про що свідчать дані рис. 4.8. 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Н
ор

ве
гі

я

А
вс

тр
ал

ія

С
Ш

А

Я
по

ні
я

Н
ім

еч
чи

на

Ф
ра

нц
ія

Іт
ал

ія

В
ел

ик
об

ри
та

ні
я

Ро
сі

я

К
аз

ах
ст

ан

Г
ру

зі
я

Л
ат

ві
я

У
кр

аї
на

Ін
ді

я

Г
он

ду
ра

с

Н
іг

ер
ія

Зі
м

ба
бв

е

С
ві

то
ви

й

Розвинені країни

світу

Розвинені країни

европи

Країни

пострадянського

простору

Країни, що

 розвиваються

1990-92 роки 2008-10 роки
 

 

Рис. 4.8. ВВП на одну зайняту особу (% зростання / зниження) 

Джерело: [35, c. 54]. 

 

Україна серед обраних країн світу (рис. 4.8), має найгірші результати 

станом на 2010 рік. Ручна праця все ще відіграє значну роль у виробництві, а 

новітні технології впроваджуються досить повільно. Грузія з найгіршим 

показником 1990 року, показала його прорив станом на 2010 рік. Найкращі 

результати по показнику у США 2,3% зростання ВВП на одну 

працевлаштовану особу. 

Показники молодіжного безробіття теж відіграють значну роль в 

становленні та розвитку зайнятості населення в інноваційному секторі 

економіки. За цим показником можна дослідити потенціал кожної країни, який 
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вона, з тих чи інших причин, не використовує. За рівнем безробіття серед 

молоді можна дослідити соціальну напруженість в країнах світу. Складну 

внутрішньо-економічну ситуацію у Франції, наприклад, поміж інших 

показників вимірювання, рівень безробіття серед молоді є одним із основних і 

як свідчать дані є досить високий як серед чоловіків (22,2%), так і серед жінок 

(23,7%) від молодіжної робочої сили. Та ж ситуація і в Грузії, безробітних 

чоловіків 32%, а жінок 40,7% від молодіжної робочої сили. У країнах з більш 

стійкою економікою рівень молодіжного безробіття не перевищує 15% 

молодіжної робочої сили. Україна за цим показником відображає напруженість 

з молодіжною зайнятістю оскільки безробітних у неї чоловіків 15,2% та жінок 

14,4% від молодіжної робочої сили. Частина молоді яка деградує (не навчається 

та не працює) з кожним роком на світовому рівні зменшується, але слабкими 

темпами. Молодих чоловіків, які не працюють і не навчаються, в Україні 17,6%, 

а жінок 24,2% від молоді, тоді як у Німеччині цей показник значно нижчий, 

чоловіків 13%, а жінок 8,5% від молоді. 

Дотепер розглянуті показники і індекси, які досліджувалися, так чи 

інакше взаємопов’язані між собою. Найкраще цей взаємозв’язок відображають 

індекс розвитку людського потенціалу та індекс глобальної 

конкурентоспроможності, через свої складові. 

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП, англ. Human Development 

Index, HDI) - індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, 

середньої тривалості життя й інших показників країни. Індекс був розроблений 

у 1990 році пакистанським економістом Махбубом ель Хаком (Mahbub ul Haq) і 

використовується з 1993 року ООН в щорічному звіті до розвитку людського 

потенціалу. 

Динаміка ІРЛП 2005-2013 років свідчить, що Україна займає далеко не 

лідируючі позиції, тоді як лідерами є Норвегія, США, Японія, Німеччина. 

Світова динаміка показує, що з кожним роком ІРЛП покращується. Найбільші 

позитивні зрушення спостерігаються у країнах, що розвиваються: Гондурас 
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(+35), Індія (+79), Зімбабве (+140), тоді як у розвинених країнах світу цей 

показник значних коливань не зазнає, оскільки і так є високим. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК, англ. The Global 

Competitiveness Index) - глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг 

країн світу за показником економічної конкурентоспроможності. Розрахований 

за методикою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), заснованій на 

комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального 

опитування керівників компаній - великого щорічного дослідження, яке 

проводиться ВЕФ разом з мережею партнерських організацій - провідних 

дослідницьких інститутів і організацій у країнах, аналізованих у звіті. 

Дослідження проводиться з 2004 року і в цей час представляє найповніший 

комплекс показників конкурентоспроможності по різних країнах світу. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які 

детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться 

на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність змінних на дві третини 

складається з результатів глобального опитування керівників компаній (щоб 

охопити широке коло факторів, що впливають на бізнес-клімат в 

досліджуваних країнах), а на одну третину із загальнодоступних джерел 

(статистичні дані і результати досліджень, що здійснюються на регулярній 

основі міжнародними організаціями). Всі змінні об'єднані в 12 контрольних 

показників, що визначають національну конкурентоспроможність. 

Динаміка ІГК в період 2008-2014 роки  показує негативне значення для 

України (-1) по рейтингу країн світу. Станом на 2014 рік Україна займає 84 

місце серед 148 країн, із значенням індексу 4,05. Негативні тенденції 

спостерігаються і в США, з першого місця 2008 року змістились аж на 5 місце 

2014 року. Світова криза відобразилась майже на всіх розвинених країнах світу, 

знизивши якщо не показник, то змістивши країну на нижчі позиції. 

В статистиці досить часто використовується коефіцієнт кореляції 

Пірсона. Розроблений в 1880-х роках Карлом Пірсоном (Karl Pearson). 
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Позначається «r» і є показником лінійної залежності між двома змінними, який 

набуває значень від –1 до +1 включно.  

Між значеннями міжнародних індексів ІРЛП та ІГК, які визначаються за 

різними методиками, виявлено значну кореляційну залежність. На рис. 4.9, 

показано модель залежності між ІРЛП та ІГК за даними 2013-2014 років.  

Коефіцієнт кореляції між індексом розвитку  людського потенціалу  

та індексом глобальної конку рентоспроможності 

ІГК     = 1,8431 + 3,5418 * ІРЛП

Коефіцієнт кореляції: r = 0,87307
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Рис. 4.9. Коефіцієнт кореляції між ІГК та ІРЛП  за країнами світу у 

2012/13 рр. 
Джерело:розраховано за даними [28; 34]. 

Коефіцієнт кореляції із значенням 0,87 вказує на тісний прямо 

пропорційний зв'язок двома індексами. 

Для виявлення ступеня залежності міжнародних індексів інноваційності 

економіки та рівнем зайнятості населення в третинному її секторі, обрано 

країни з різним рівнем розвитку економіки (17 країн), та проаналізовано дані за 

2009-2014 роки стосовно індексу розвитку людського потенціалу, індексу 

глобальної конкурентоспроможності, індексу освіти, індексу економіки знань, 

індексу знань, глобального індексу інновацій, міжнародного індексу інновацій, 

індексу інноваційної спроможності та зайнятості у третинному секторі 

економіки. 
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За допомогою пакета Statistica початкові дані імпортуються у файл з 

дев'ятьма змінними для подальших розрахунків. Результатом розрахунку є дані, 

наведені в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції між значеннями індексів 

інноваційної економіки за країнами світу та рівнем зайнятості у 

третинному секторі економіки у 2009 - 2014 р. 

 ТС ІЗ ІЕЗ ГІІ МІІ ІІС ІРЛП ІО ІГК 

ТС 1,00 0,87 0,92 0,91 0,83 0,89 0,88 0,65 0,81 

ІЗ 0,87 1,00 0,99 0,93 0,88 0,93 0,95 0,91 0,88 

ІЕЗ 0,92 0,99 1,00 0,95 0,89 0,96 0,97 0,90 0,90 

ГІІ 0,91 0,93 0,95 1,00 0,94 0,94 0,88 0,76 0,95 

МІІ 0,83 0,88 0,89 0,94 1,00 0,94 0,86 0,69 0,98 

ІІС 0,89 0,93 0,96 0,94 0,94 1,00 0,96 0,85 0,96 

ІРЛП 0,88 0,95 0,97 0,88 0,86 0,96 1,00 0,92 0,87 

ІО 0,65 0,91 0,90 0,76 0,69 0,85 0,92 1,00 0,72 

ІГК 0,81 0,88 0,90 0,95 0,98 0,96 0,87 0,72 1,00 

Джерело: розраховано автором за даними [28, 34, 31, 29, 33, 32, 35, 27, 37, 36]. 

Як видно з даних розрахунків, зайнятість у третинному секторі економіки 

сильно корелює (результат значущий) з індексом знань (r = 0,87), з індексом 

економіки знань (r = 0,92), з  глобальним індексом інновацій (r = 0,91), з 

міжнародним індексом інновацій (r = 0,83), з індексом інноваційної 

спроможності (r = 0,89), з індексом розвитку людського потенціалу (r = 0,88), з 

індексом глобальної конкурентоспроможності (r = 0,81) та дещо менше з 

індексом освіти (r = 0,65). 

На сьогодні зайнятість в третинному секторі економіки можна збільшити 

та якісно покращити шляхом підвищення конкурентоспроможності економіки, 

яка опирається на рівень освіченості та здоров'я зайнятого населення, 

розвиненість інфраструктури, макроекономічну стабільність, ефективність 

ринку праці, рівень технологічного ринку та інноваційний потенціал. 



 179 

Для досягнення успіхів на шляху збільшення зайнятості населення в 

інноваційному секторі економіки України необхідним є виконання таких умов 

як: використовувати інноваційні моделі економічного розвитку, тобто розвитку 

системи «знання – виробництво – знання'«, де знання' – нове або доповнене 

новими ідеями знання, отримане шляхом апробації в реальних умовах; 

збільшення використання ІКТ у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 

формування нового світогляду українського суспільства, розвиток інноваційної 

культури на всіх рівнях управління; удосконалення нормативно-правової бази, 

що регулює реалізацію та використання ІКТ. 

Після виконання всіх зазначених вимог необхідно виробити власну 

стратегію розвитку економіки знань, яка має належно забезпечуватися з боку 

держави та її керівництва, що дасть змогу швидкими темпами збільшити 

зайнятість в інноваційному секторі економіки.  

 

4.2. Тенденції зайнятості фахівців з вищою освітою в інноваційному 

секторі економіки 

 

Вирішення завдань щодо покращення ситуації на ринку освітніх послуг і 

ринку праці, їх взаємозв’язок з інвестиціями та інноваціями, а також в 

подальшому, збільшення зайнятих в інноваційному (третинному) секторі 

економіки в умовах створення моделі інноваційного розвитку нашої країни та 

формування економіки знань, потребують першочергового вирішення.  

Обґрунтованість вибору складових згідно дослідження очевидна, 

оскільки на формування якісного ринку праці прямо впливає стан підготовки 

кадрів навчальними закладами усіх рівнів акредитації.  

Інноваційність ринку праці та ринку освітніх послуг можна забезпечити 

шляхом інтенсивного залучення інвестицій в усі ланки складових ринків. Це в 

свою чергу дасть поштовх більш широкому поширенні інновацій в даному 

алгоритмі. 

Очевидно, що чим слабший зв'язок між ринками, та менше враховуються 

умови їх спільного функціонування, тим більша і критичніша невідповідність 
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попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, та відповідно менша 

можливість інноваційного розвитку економіки. Потреба ринку праці в 

кваліфікованих кадрах проявляється на наступних рівнях (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Рівневі потреби ринку праці в кваліфікованих кадрах 

Джерело: складено автором.  

 

Ринок праці більш детально дослідимо через динаміку ринку робочої 

сили та робочих місць. Кількість безробітного населення працездатного віку, 

яке зареєстроване в державній службі зайнятості з кожним роком зменшується і 

станом на серпень 2014 року зменшилося в 2,6 рази в порівнянні з 2000 роком, 

але потреба підприємств у робочій силі, значно менша ніж тих хто прагне 

працевлаштуватися (рис. 4.11). Показник навантаження незайнятого населення 

на одне вакантне місце показує, на скільки є напруженою ситуація на ринку 

праці, станом на 2014 рік він є досить високим і становить 9 осіб. 
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Рис. 4.11. Динаміка попиту і пропозиції робочої сили за 2000-2014 рр. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Більш детальна динаміка навантаження незайнятих трудовою діяльністю 

громадян на вільні робочі місця за професійними групами у 2000-2014 рр. 

відображає кризові явища в економіці країни. Так, у 2000 р. спостерігалось 

найбільше навантаження на одне вільне робоче місце за всіма професійними 

групами, тоді як у 2014 р. ці показники дещо знизилися, але не відповідають 

потребам підприємств і значно їх перевищують. З розподілу безробітних за 

професійними групами у серпні 2014 року видно, що найбільша частка не 

працевлаштованих громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, - це 

робітники з обслуговування (18,5%), працівники сфери торгівлі та послуг 

(15,5%) та найпростіші професії (14,4%). Найменша частка безробітних серед 

кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств (3,4%), технічних 

службовців (5,6%) та 9,0% - 10,1% серед професіоналів і фахівців відповідно 

(рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Структура безробітних за професійними групами станом на 

початок 2014 р., (%) 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Що стосується розподілу потреби підприємств у працівниках за 

професійними групами станом на початок 2014 року, то найбільш 

затребуваними є кваліфіковані робітники з інструментом (20,1%), та 

працівники найпростіших професій (15,2%), а технічних службовців (4,1%) та 

кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств (1,8%) 

підприємства потребують найменше (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Структура потреби підприємств у працівниках за 

професійними групами у 2014 р., (%) 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

 Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 

2000-2014 рр. відображає постійний її спад. Станом на початок 2014 року 

найбільша частка потреби у кадрах припадає на промисловість (29,8%), а 

найменша (1,4%) у фінансовій та в інших видах економічної діяльності (1,0%)  

(рис. 4.14). 

Необхідно відмітити, що зменшення потреби в працівниках за 

професійними групами та по видах економічної діяльності зумовлений в 

більшій мірі скороченнями виробництва, а це, в свою чергу, є причиною 

низького ступеню його модернізації, оновлення, запровадження нових 

технологій та інновацій. У більшій мірі проблему модернізації, та й загалом, 

розвитку економіки, можливо покращити інвестуванням. Поточний стан 

капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в 2013 році показав, 

що нині у розрахунку на одного зайнятого припадає досить мізерна частина 
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капітальних інвестицій, в середньому по Україні 13 тис. грн. Найбільше 

капітальні інвестиції залучаються в будівництві (52,1 тис. грн.) та операціях з 

нерухомим майном (42,2 тис. грн.). У промисловості на одного зайнятого 

припадає близько (32,2 тис. грн.), найгірша ситуація із сферою послуг, в 

середньому на одного працюючого залучається капітальних інвестицій близько 

(4 тис. грн.), а зокрема в освіті  цей показник знаходиться на рівні (0,623 тис. 

грн.). Тому виникає необхідність дослідити продуктивність праці одного 

зайнятого в 2013 році, та його валову додану вартість.  
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Рис. 4.14. Розподіл потреби підприємств у працівниках за ВЕД у 

2014 р., (%) 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

З'ясовуємо, що найвищий показник продуктивності праці в 

промисловості та операціях з нерухомим майном (395,9 тис. грн., та 379,8 тис. 

грн., відповідно), а найнижчі – в освіті (63,1 тис. грн.) та інших видах послуг 

(41,2 тис. грн.). Що стосується валової доданої вартості на одного зайнятого за 

видами економічної діяльності, то лідируючі позиції в 2013 році по додатково 

створеній вартості у процесі виробництва одним працюючим займають такі 
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види діяльності як операції з нерухомим майном (261,7 тис. грн.), а також 

фінансова та страхова діяльності (195,9 тис. грн.).  Це свідчить про прямий 

вплив капітальних інвестицій на продуктивність праці (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Поточний стан продуктивності праці (ВРП), капітальних 

інвестицій та валової доданої вартості на одного зайнятого в 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

З рис. 4.15 видно, що одним працюючим створений валовий внутрішній 

продукт в якому найбільша створена ним додана його вартість по таким видам 

економічної діяльності як промисловість та операції з нерухомим майном, тоді 

як капітальні інвестиції найвищі в будівництві. Та й загалом з рис. 4.15 видно, 

що в Україні на одного зайнятого припадає мізерна частка капітальних 

інвестицій, що є негативним фактором розвитку економіки країни її подальшої 

адаптації до жорстких конкурентних вимог внутрішнього та зовнішнього 

ринку. Підтвердженням вище зазначеного, слугує невідповідність 

середньомісячної заробітної плати працівників, оскільки вона відображає 

успішність та рентабельність того чи іншого виду діяльності. В той же час за 

період з 2005 по 2013 роки чисельність зайнятих на ринку праці зменшилась, 

але в  торгівлі, діяльності транспорту та зв’язку, державному управлінні 
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спостерігалось підвищення даного показника, в той же час, виробництво 

валового внутрішнього продукту збільшилось за досліджуваний період в двічі. 

Це говорить про ефективність (продуктивність) праці зайнятих. В цілому за 

період з 2005 по 2013 роки  приріст продуктивності праці по Україні 

збільшився в тричі, а за 2008-2015 роки лише на 66 %, це пов’язано з кризовими 

процесами в даний період.  Також необхідно відмітити, що за вказаний період, 

по всіх видах економічної діяльності спостерігалось рівномірне покращення, і 

лише в комунальному господарстві країни, та по інших видах послуг, не 

спостерігалось позитивних зрушень, хоча середня заробітна плата збільшилась 

на 79,2%, і дане підвищення більше ніж у таки високопродуктивних видах 

економічної діяльності як будівництво (47,5%), операції з нерухомим майном 

(32,2%), діяльність транспорту та зв’язку (62,6%), фінансовій діяльності 

(67,5%). Це підтверджує і той факт, що в комунальне господарство майже 

зовсім не залучаються інвестиції (рис 4.15), а відтак і немає позитивних 

зрушень в розвитку даного виду діяльності. Так, капітальні інвестиції у 

розрахунку на одного зайнятого в 2013 році склали в середньому по Україні 

13,1 тис. грн., а це лише на 0,2 тис. грн. більше ніж в 2012 році, та на 1,8 тис. 

грн. в 2011 році. Відмічаємо в даному періоді несприятливий інвестиційний 

клімат в країні як для внутрішніх так і для зовнішніх інвесторів. Це пов’язано в 

першу чергу з нестабільною політичною ситуацією в країні, законодавчою 

базою, а здатністю до ефективного та раціонального освоєння залучених та 

потенційних інвестицій. В цілому приріст капітальних інвестицій в країні за 

період 2011-2013 роки становив 15,6%. Найбільше за цей період (2011-2013 рр.) 

освоєно капітальних інвестицій в будівництві де приріст склав 77,1%, по 

операціях з нерухомим майном 70,8%, фінансовій діяльності 52,4%, та в 

промисловості 31,3%. Потребують більш інтенсивних капітальних інвестицій 

такі види економічної діяльності, як надання комунальних та інших послуг, 

сфера культури та спорту, освіта, державне управління, діяльність транспорту 

та зв’язку, де приросту останніми роками не спостерігалось, або він був зовсім 

незначний. 
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Важливу роль відіграє в розвитку країни інвестування в нематеріальні 

активи. Більше половини українського ВВП виробляється підприємствами, 

створеними в епоху індустріальної економіки та орієнтованими на виробництво 

матеріальних цінностей. Проте в даний час підприємствам доводиться 

конкурувати в умовах інноваційної економіки, специфічними рисами якої 

відповідно до світового досвіду є: 

- інноваційне оновлення використовуваних технологій і продукції яку 

виготовляють для задоволення зростаючих потреб в різноманітних і якісних 

товарах і послугах; 

- збільшення цінності продукції за рахунок управління знаннями і 

впровадження високих технологій; 

- підвищення ролі нематеріальних активів у створенні вартості 

підприємства, функціонуючого на високотехнологічному ринку. 

Аналізуючи динаміку капітальних інвестицій в матеріальні та 

нематеріальні активи за 2010-2013 роки, хотілося б відмітити, що економіка 

України розвивається екстенсивним (енергосировинним) шляхом, про що 

говорить показник залучення капітальних інвестицій в матеріальні активи,  

який на рівні 96%, і лише 4,0% припадає інвестиції в нематеріальні активи (рис. 

4.16).  

В умовах глобальної економіки, при практично необмеженому доступі до 

світових матеріальних і фінансових ресурсів, конкурентні переваги окремих 

компаній визначаються головним чином наявністю специфічних 

нематеріальних активів, які, на відміну від матеріальних – унікальні. Значною 

мірою тому, на загальну думку теоретиків менеджменту, останнє десятиліття 

показало неймовірний ріст інтересу розвинених країн до нематеріальних 

активів [30]. 
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Рис. 4.16. Динаміка капітальних інвестицій в нематеріальні активи за 

2011-2013 рр. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Завдання побудови сучасної економіки відображає зростаючі потреби 

світового та вітчизняного ринків у створенні та розповсюдженні передових 

виробничих технологій, що ґрунтуються на інтелектуальному потенціалі, 

творчості, знаннях. При цьому, підвищення продуктивності праці в процесі 

виробництва нової продукції повинно визначатися, насамперед, інноваційними 

якостями системорозвиваючої ланки нематеріальних активів - технологічними, 

продуктивними та системними нововведеннями. Це доводить досвід країн з 

розвиненою ринковою економікою, в яких в останні десятиліття проявилася 

тенденція зростання частки нематеріальних активів у структурі капіталу 

підприємств. Світова практика демонструє приклади успішної діяльності фірм, 

які отримують доходи в результаті використання інноваційних технологій при 

раціонально сформованій структурі нематеріальних активів частка витрат яких 

у кінцевій ціні виробленої продукції в декілька разів перевершує витрати 

матеріальних ресурсів.  

Досліджуючи інвестиції за джерелами фінансування в основний капітал в 

2010-2013 роках, відмічаємо, що в 2010-2011 рр. спостерігався незначний ріст 

фінансування (58463 млн. грн.), а в 2013 році по відношенню до 2012 року,  
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спостерігається скорочення фінансування на 25963,9 млн. грн. В 2013 році 

найбільшу частку інвестицій в основний капітал вклали підприємства з власних 

коштів (63,7%), потім залучались кошти у вигляді кредитів банків та позик 

(15,3%), а потім кошти населення, які фінансували індивідуальне житлове 

будівництво (8,1%). На жаль, такий інвестор як держава, є досить незначним на 

ринку інвестицій України, оскільки займає лише 2,4 % від загального обсягу 

інвестицій. Необхідно звернути увагу і на незначну присутність іноземних 

інвестицій – лише 1,8%.  (рис. 4.17).   
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Рис. 4.17. Частка інвестицій в основний капітал за джерелами 

фінансування на початок 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Це говорить про незадовільну інвестиційну політику країни як на 

внутрішньому так і на зовнішньому ринку інвестицій. Інвестиційна діяльність 

відіграє визначальну роль в соціально-економічному розвитку  країни. 

Головним завданням держави є формування сприятливого інвестиційного 

клімату. Але в Україні це викликано рядом негативних факторів таких як:  

- макроекономічна нестабільність; 

- криза у промисловості;  
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- нестабільність законодавства;  

- низький рівень розвитку комунікацій;  

- зростання зовнішнього боргу та наявність бюджетного дефіциту;  

- низька виконавська дисципліна в органах влади та управлінні;  

- низька платоспроможність більшості населення; нерозвиненість 

банків, страхового бізнесу, лізингу, фондового ринку, інвестиційних 

фондів;  

- неврегульованість земельних правовідносин;  

- військова агресія інших країн по відношенню до України.  

Для зростання української економіки надзвичайно важливим є питання 

щодо більш інтенсивного залучення власного (державного) та іноземного 

капіталу як джерела фінансування розвитку інноваційного сектору економіки 

України.  Інвестиції й інновації дуже близькі сфері ринку, а отже, будь-яка 

інвестиційна тактика, яку застосовує підприємство чи держава, буде 

безпосередньо спрямовувати інноваційну діяльність у ту саму цільову сферу 

його життєдіяльності.  

Стан зайнятості населення в ІСЕ тісно пов’язаний з рівнем діяльності 

інноваційно активних та інноваційно неактивних підприємств в країні, зокрема, 

обсягами та часткою реалізованої у них продукції. Оскільки подібні 

дослідження в Україні Державним комітетом статистики за всіма видами 

економічної діяльності не проводяться, скористаємося статистичними 

дослідженнями за міжнародною методологією, які були проведені в 2012 році. 

А оскільки в останні п'ять років (2010-2014 рр.) в країні не було сплеску 

розвитку економіки, а й навпаки поглибились кризові явища на фоні політичної 

нестабільності та військової агресії, тому статистичні дані є актуальні і донині. 

Інноваційна активність підприємств за видами економічної діяльності в 

2010-2012 роках демонструє, що із загальної кількості обстежених підприємств 

в Україні (34014), більшу частку становлять підприємства, які не впроваджують 

інновації в свою діяльність (79,6%), і лише 20,4% підприємств цікавляться та 

активно впроваджують інновації в свою діяльність. Зазначена пропорція 
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зберігається і в промисловості (76,4% / 23,6%), і в сфері послуг (82,6% / 17,4%) 

[12].  

Досліджуючи їх за розміром, поділивши їх на малі, середні та великі, 

бачимо, що найбільш інноваційні підприємства, це малі підприємства, і це 

очевидно, оскільки вони більш мобільні до переналаштування своєї діяльності в 

ринкових умов, а також не потребують значних капітальних і фінансових 

інвестицій (рис. 4.18). Така тенденція зберігається по всій країні, а також в 

промисловості, та секторі послуг зокрема. 
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Рис. 4.18. Кількість підприємств з інноваційною активністю за 

розмірами в 2010-2012 роках 

 

Джерело: складено автором за даними [12]. 

 

Але, якщо проаналізувати обсяг інноваційних підприємств від загальної 

їх кількості обстежених, то тут звичайно перевага за великими підприємствами 

(рис. 4.19). 
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Обсяг не інноваційно активних підприємств від загальної кількості обстежених підприємств за їх розміром протягом 2010-2012 рр., % 

 
 

Рис. 4.19. Частка інноваційно активних та неактивних підприємств 

від загальної кількості обстежених за розмірами протягом 2010-2012 рр. 

Джерело: складено автором за даними [12]. 

 

Якщо говорити про частку інноваційно активних підприємств від 

загальної їх кількості за видами економічної діяльності, то протягом 2010-2012 

років  вона коливалась в межах 12% - 28% (рис. 4.20).  

Однак, характеристика підприємств по обсягах реалізованої продукції, 

зокрема, наявне співвідношення між інноваційними і неінноваційними 

підприємствами (47,8% / 52,2% відповідно), говорить про те, що інноваційних 

підприємств у загальній кількості набагато менше, але реалізується продукції 

на них  більше. Розглядаючи обсяги реалізованої продукції за видами 

економічної діяльності, констатуємо факт, що в промисловості  інноваційні 

підприємства реалізують більшу частку продукції (52,2%), ніж неінноваційні 

(47,8%), що ще раз підтверджує необхідність модернізації підприємств, та 

залучення в них інвестицій, а також висококваліфікованих людських ресурсів – 

професіоналів та інноваторів, пожвавлюючи таким чином ринок 

кваліфікованих працівників (рис. 4.21).      
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Рис. 4.20. Частка інноваційно активних підприємств від загальної 

кількості обстежених підприємств за ВЕД протягом 2010-2012 рр.  

Джерело: складено автором за даними [12]. 
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Обсяг реалізованої продукції не інноваційно активними підприємствами за ВЕД в 2013 р., млн. грн. 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно активними підприємствами за ВЕД в 2013 р., млн. грн.. 

 
Рис. 4.21. Обсяг реалізованої продукції інноваційно активними та не 

інноваційно активними   підприємствами за ВЕД в 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
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По регіонах обсяг реалізованої продукції інноваційними та не 

інноваційними підприємствами теж досить не однорідний, можна відразу 

визначити регіони, які ведуть екстенсивне виробництво, а відтак в більшій мірі 

є дотаційними з боку держави (рис. 4.22).  
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Рис. 4.22. Обсяг реалізованої продукції інноваційно активними 

підприємствами за регіонами в 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [12]. 



 195 

З рис. 4.22 видно, що Запорізька область займає лідируючі позиції по 

випуску продукції на інноваційних  підприємствах (71,7%). Також більше 

половини обсягу реалізованої продукції на інноваційно активних підприємствах 

реалізують підприємства Івано-Франківської, Рівненської, Миколаївської, 

Сумської та інших областей. 

З позиції кількості працюючих на інноваційних підприємствах, та їх 

частки в загальному обсязі зайнятих, можна сказати, що в загальному обсязі 

зайнятих, частка працівників, які працюють на інноваційних підприємствах, 

становить по Україні 42,4%, відповідно, частка працівників, які працюють на 

звичайних підприємствах, складає 57,6%. У кількісному виражені чисельність 

найманих працівників на інноваційних підприємствах в промисловості 

становить 1409,5 тис. осіб, і майже зрівнялась із звичайними не інноваційними 

підприємствами (1415,1) тис. осіб. У сфері послуг – 1148,1 тис. осіб, це в 2,0 

рази менше, ніж на звичайних підприємства (рис. 4.23). 

Що стосується співвідношення частки реалізованої продукції, та частки 

працюючих на інноваційно активних підприємствах за видами економічної 

діяльності (рис. 4.24), хотілося б відмітити, що відхилення між даними 

показниками досить незначні.  

Розраховуючи та порівнюючи обсяг реалізованої продукції на одного 

працюючого в інноваційно активних та неінноваційно активних підприємствах, 

за видами економічної діяльності в 2013 році, відмічаємо, що в даному періоді 

на одного працюючого  в інноваційно активних підприємствах в цілому по 

Україні на 81,9 тис. грн.  обсяг більше, ніж в неінноваційно активних 

підприємствах (рис. 4.25). 
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Рис. 4.23. Порівняння частки працюючих та обсягу реалізованої 

продукції інноваційно активними підприємствами за регіонами в 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [12]. 
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Рис. 4.24. Частка реалізованої продукції інноваційно активними 

підприємствами та частка працюючих на них за ВЕД в 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [12]. 
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Обсяг реалізованої продукції у розрахунку на одного працюючого в інноваційно активних підприємствах за ВЕД 2013 р., тис. грн.. 

Обсяг реалізованої продукції у розрахунку на одного працюючого в не інноваційно активних підприємствах  за ВЕД 2013 р., тис. грн.
 

 

Рис. 4.25. Обсяг реалізованої продукції на одного працюючого на 

інноваційно активних та не інноваційно активних  підприємствах за ВЕД в 

2013 р. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

З рис. 4.25 видно, що тенденція переважання обсягу реалізованої 

продукції на одного працюючого на інноваційно активних підприємствах 

зберігається майже по всіх видах економічної діяльності, за виключенням  

постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря, та діяльності у 

сфері архітектури, інжинірингу, технічних випробувань та досліджень. 

Найбільший показник  в діяльності пов’язаній з інформацією та 

телекомунікаціями, де переважає інноваційне підприємство в 3,6 рази. 

Найменші показники в діяльності транспорту та зв’язку. 

У цілому по результатах проведеного дослідження визначаємо позитивні та 

негативні тенденції зміни зайнятості населення в інноваційному секторі 

економіки України які відобразимо в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6  

Позитивні та негативні тенденції зміни зайнятості населення в інноваційному секторі економіки України 

Позитивні зміни Негативні зміни 

1. Поступове зростання частки працівників з повною вищою освітою 

2. Стійка тенденція підвищення кваліфікації працівників 

3. Незначне збільшення частки зайнятої молоді 

4. Збільшення попиту на робочу силу на посади службовців 

5. Покращення рівня економічної активності  та зайнятості населення в цілому та зокрема збільшення частки 

населення, зайнятого в сфері послуг 

6. Збільшення користувачів основних телефонних апаратів, кабельного телебачення, мережі Інтернет, а 

також частки абонентів мобільного зв’язку 

7. Покращено діяльність у сфері інформатизації 

8. Збільшено обсяги ремонту і технічного обслуговування ПК 

9. Поступове зростання частки капітальних та прямих іноземних інвестиції на діяльність транспорту і 

зв’язку 

10. Збільшення частки промислових підприємств, які займалися інноваційною діяльністю та впроваджували 

інновації  

11. Збільшення частки промислових підприємств, які витрачали кошти на навчання та підготовку персоналу 

12. Поступове зростання частки промислових підприємств, які витрачали кошти на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення, а також тих, що впроваджували організаційні та маркетингові 

інновації 

13. Збільшення частки промислових підприємств, що реалізували іннваційну продукцію та реалізованої 

інноваційної продукції  

14. Поступове збільшення кількості та частки працюючих на інноваційно активних підприємствах  

15. Збільшення частки витрат інноваційної діяльності на внутрішні та зовнішні НДР 

16. Збільшилась частка витрат інноваційної діяльності на інші зовнішні знання і на саму інноваційну 

діяльність 

17. Поступове зростання частки витрат інноваційної діяльності, пов'язаної з придбанням машин, обладнання 

та програмного забезпечення 

18. Зниження рівня участі населення, зайнятого у неформальному секторі економіки 

19. Слабке збільшення частки зайнятого населення від 25 років і старше 

20. Висока частка найманої робочої сили 

21. Висока частка міської зайнятості 

1. Суттєве зниження обсягів прийому до 

навчальних закладів усіх рівнів, що може 

призвести до втрати потенціалу 

вітчизняної вищої освіти 

2. Збільшення частки працівників перед 

пенсійного та пенсійного віку 

3. Збільшення навантаження незайнятого 

населення на одне вільне робоче місце 

4. Підвищення рівня вибуття найманих 

працівників 

5. Висока плинність кадрів 

6. Зменшення частки зайнятого населення 

від 15 років і старше 

7. Значне скорочення частки зайнятої молоді 

та відповідно збільшення частки 

безробітних у віці 15-24 роки 

8. Значний рівень зайнятості у первинному і  

вторинному та низький у третинному  

секторах економіки  

9. Зниження рейтингу індексу знань та  

Індексу економіки знань 

10. Зниження рейтингу індексу освіти 

11. Низька продуктивність праці 

працівників 

12. Поступове зростання рівня безробітної 

молоді яка не працює та не навчається 

13. Нестійка тенденція Індексу 

глобальної конкурентоспроможності  

14.  Погіршення рейтингу Індексу 

розвитку людського потенціалу  
 

Джерело: складено автором

1
9
8
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Наведені результати мають складати основу для визначення альтернатив 

щодо розробки загальнодержавної стратегії покращення зайнятості населення в 

інноваційному секторі економіки України.  Після цього, необхідно розробити 

більш деталізовані заходи з урахуванням доцільності впровадження 

диференційованої галузевої та регіональної політики державного регулювання 

зайнятості заселення в інноваційному секторі національної економіки.   

 

4.3. Особливості зайнятості фахівців в аграрному секторі економіки 

 

Державно-політичні й соціально-економічні перетворення суттєво 

вплинули на систему освіти України. Триває зростання популярності вищої 

освіти, а випуск навчальними закладами фахівців з вищою освітою перевищує 

випуск кадрів з робітничих професій. Реальною є парадоксальна ситуація, коли 

наша молодь є безробітною і найосвіченішою одночасно, а у роботодавців є 

нагальна потреба у висококваліфікованих працівниках. Особливо гострою є 

дана проблема для сільськогосподарських підприємств у зв’язку із 

відставанням заробітної плати працівників аграрної сфери від її рівня у інших 

галузях. 

Формування трудового потенціалу аграрних підприємств і всього 

сільського господарства нерозривно пов’язане з підготовкою 

висококваліфікованих кадрів. Розвиток науково-технічного прогресу, подальша 

механізація й автоматизація виробничих процесів, посилення поділу праці та 

поглиблення спеціалізації постійно вимагають підвищення кваліфікації усіх 

працівників [14]. 

Одним із показників освітнього рівня працівників, зайнятих у 

національній економіці, є питома вага працівників з вищою освітою у загальній 

чисельності працівників. На кінець 2012 р. питома вага працівників з повною 

вищою освітою склала лише 34,5 % до облікової кількості штатних працівників 

[19]. 



 200 

Різний рівень освітньої підготовки населення у сільських і міських 

поселеннях не може не впливати на рівень кваліфікації кадрів, які працюють у 

сільськогосподарському виробництві та в інших галузях національної 

економіки. За питомою вагою працівників з повною вищою освітою 

сільськогосподарське виробництво дуже істотно поступається всім іншим 

видам економічної діяльності. Так, якщо питома вага працівників сільського 

господарства, які мають повну вищу освіту, на кінець 2012 р. складала 13,7 %, 

то у промисловості цей показник дорівнював 23,9 %, у державному управлінні 

– 65,2 %, у фінансовій діяльності – 67,0 %, в освіті – 53,4 %. Істотно 

поступається сільське господарство іншим видам економічної діяльності і за 

питомою вагою працівників з неповною та базовою вищою освітою. 

Наприклад, якщо у сільському господарстві цей показник на кінець 2012 р. 

складав 15,5 %, то у промисловості – 22,6 %, надання комунальних та 

індивідуальних послуг – 27,4 %, у охороні здоров’я  та надання соціальної 

допомоги – 42,5 % [19]. 

Однією з найбільш болючих соціальних проблем сучасної України є 

низький рівень зайнятості населення і пов’язаний з ним високий рівень 

безробіття. Ця проблема є надзвичайно гострою і для села. Рівень освіти має 

особливо важливе значення для забезпечення зайнятості саме сільського 

населення. На селі простежується більш чітка закономірність до зростання 

рівня зайнятості у міру підвищення рівня освіти.  

За даними Державної служби статистики України у 2013 році чисельність 

зайнятого населення у сільській місцевості збільшилася,  порівняно з  2012 

роком, на 35,2 тис. осіб та становила 6 405,9 тис. осіб (табл. 4.7). 

Поряд із кількісним збільшенням економічно активного населення можна 

побачити, що в його складі зменшилась частка осіб старше працездатного віку 

(з 10,9% до 10,6%), тобто тих, хто старше 70 років і був вимушений працювати 

заради більшої соціальної захищеності. Кількісні та структурні зміни 

економічно активного населення зумовлені як демографічними, так і соціально-

економічними наслідками ринкових перетворень в економіці країни. 
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Таблиця 4.7 

Економічна активність сільського населення України 

Показники 
Од. 

виміру 
2000 2009 2010 2012 2013 

2013 р. у 

% до 

2000 р. 

Економічно 

активне 

населення, 

тис. 

тис. 

осіб 
6713,5 7008,7 6967,7 6 878,6 6908,0 102,9 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
5983,0 6110,6 6091,7 6 125,1 6178,3 103,3 

старше 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
730,5 898,1 876,0 753,5 729,7 99,9 

Зайняті, тис. 
тис. 

осіб 
6255,5 6506,7 6474,2 6 370,7 6405,9 102,4 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
5527,2 5608,6 5598,2 5 617,2 5676,3 102,7 

старше 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
728,3 898,1 876,0 753,5 729,6 100,2 

Безробітні, 

тис. 

тис. 

осіб 
458,0 502,0 493,5 507,9 502,1 109,7 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
455,8 502,0 493,5 507,9 502,0 110,1 

старше 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
2,2 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5 

Економічно 

неактивне 

населення, 

тис. 

тис. 

осіб 
4290,1 3443,9 3362,2 3 282,9 3174,0 73,98 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
2262,5 2251,0 2219,7 2 208,0 2196,9 97,1 

старше 

працездатного 

віку 

тис. 

осіб 
2027,6 1192,9 1142,5 1 074,9 977,1 48,2 

Рівень 

економічно 

активного 

населення 

% 61,0 67,1 67,5 67,7 68,5 Х 

Рівень 

зайнятості 
% 56,8 62,2 62,7 62,7 63,5 Х 

Рівень 

безробіття 
% 6,8 7,2 7,1 7,4 7,3 Х 

Джерело: складено автором за матеріалами [2, 4, 5, 7, 8]. 

До позитивних змін у складі економічно активного населення слід 

віднести тенденцію до зменшення кількості безробітних осіб (з 507,9 тис. осіб у  
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2012 р. до 502,1 тис. осіб у 2013 р.). Але порівняно з 2000 р. у 2013 р. 

спостерігаємо тенденцію до збільшення частки безробітних осіб. 

Між тим, кількість економічно неактивного населення працездатного віку 

(від 15 до 70 років) залишається високою. Цей факт не може не викликати 

занепокоєння, оскільки трудовий потенціал цієї частини населення 

недовикористовується в офіційному секторі економіки не тільки за рахунок 

продовження навчання у вищих навчальних закладах, самозайнятості, а й через 

причину наявності тіньової (незареєстрованої) зайнятості. 

З рис. 4.26. бачимо, що рівень зайнятості сільського населення поступово 

зростає у 2000 р. він становив 56,8%, а у 2013 р. - 63,5%). З 2011 р. 

прослідковується тенденція до зниження рівня безробіття сільського населення.  

 

 

Рис. 4.26. Динаміка економічної активності, зайнятості та безробіття 

сільського населення 

Джерело: складено автором. 

 

Аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та  безробіття населення 

регіонів України (рис. 4.27) свідчить, що максимальні структурні показники 

зайнятості зафіксовано в таких областях: Луганська, Херсонська, Чернігівська, 

Чернівецька, Сумська, Рівненська, а мінімальні структурні показники 

безробіття спостерігались в таких містах і областях: м. Севастополь, Одеська, 

Львівська, Херсонська, Черкаська, Івано-Франківська. 
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Рис. 4.27. Динаміка економічної активності, зайнятості та безробіття 

сільського населення по регіонах за 2013 рік 

Джерело: складено автором за матеріалами [8]. 

З рис. 4.28. бачимо, що у 2013 р.  більше 60% зайнятого сільського 

населення має повну загальну освіту і лише 11,8% - повну вищу освіту. Як 

бачимо порівняно з 2006 р.  у 2013 році має місце відсоток в сторону 

збільшення фахівців з вищою освітою (майже на 2 %). Відсоток базової вищої 

освіти має тенденцію до зниження з 2,6% у 2006 р. до 0,9 у 2013 р. Те саме 

відбувається і з базовою загальною середньою освітою (20% - у 2006 р., 9,9% - 

у 2013 р.). 

 

Рис. 4.28. Економічна активність сільського населення за рівнем 

освіти 

Джерело: складено автором за матеріалами [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
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Проаналізувавши рис. 4.29 бачимо, що позитивною тенденцією є 

збільшення кількості зайнятих фахівців з повною загальною середньою 

освітою, а також спостерігаємо поступове збільшення фахівців з повною 

вищою освітою. 

 

Рис. 4.29. Динаміка зайнятого сільського населення у віці 15-70 років 

за рівнем освіти 

Джерело: складено автором за матеріалами [8]. 

 

З рис. 4.30 бачимо, що найбільша кількість безробітних фахівців з повною 

вищою освітою, що не може не викликати занепокоєння, так як закінчивши 

аграрний ВНЗ молодь не може працевлаштуватися. 

 

Рис. 4.30. Динаміка безробітного сільського населення у віці 15-70 

років за рівнем освіти 

Джерело: складено автором за матеріалами [8]. 
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Головною причиною безробіття населення виступають, насамперед, 

економічні чинники, пов’язані з різким падінням обсягів виробництва 

сільськогосподарського виробництва, а також повільність впровадження 

ринкових перетворень у сільській місцевості та диверсифікації економіки села. 

Проаналізувавши рис. 4.31 бачимо, що більше половини зайнятого 

сільського населення в неформальному секторі економіки це фахівці з повною 

загальною середньою освітою, тобто учні які закінчили школу, але не вступили 

до освітніх закладів.  

      

Рис.4.31. Міське та сільське населення зайняте у неформальному 

секторі економіки за рівнем освіти 2013 рік 

Джерело: складено автором за матеріалами [8]. 

 

На зареєстрованому ринку праці, найбільші показники навантаження на 

вільні робочі місця (вакансії) за досліджуваний період спостерігалися у 

Вінницькій (326 осіб на 1 вільне місце), Луганській (257 осіб), Волинській (179 

осіб), Запорізькій (165 осіб), Закарпатській (135 осіб) областях (рис. 4.32). 

З рис. 4.33 бачимо, що дефіцит вакансій спостерігається по всіх областях. 

Найбільше у  Харківській (2822 осіб), Одеській (2051 осіб), Вінницькій (1997 

осіб), найменше у Тернопільській (212 осіб), Волинській (316 осіб), Івано-

Франківській (460 осіб) областях. І лише у м. Київ спостерігаємо дефіцит кадрів 

- 26 осіб. 
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Рис. 4.32. Співвідношення чисельності незайнятих громадян, з числа 

працівників сільського господарства, та кількості вакансій для них, на 

кінець 2013 року 

Джерело: складено автором за матеріалами[21]. 

 

Рис. 4.33. Дефіцит вакансій (-) або дефіцит кадрів (+) у 2013 році (за 

розділом класифікації професій: «Кваліфіковані робітники сільського та 

лісового господарств, риборозведення та рибальства») 

Джерело: [21]. 
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Аналіз рис. 4.34 показав, що найбільші показники навантаження на вільні 

робочі місця у сільській місцевості мають місце по професіях: плодоовочівник 

(кількість вакансій -1, а чисельність безробітних - 416 осіб), робітник з 

комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (кількість 

вакансій -16, а чисельність безробітних - 4371 осіб), робітник фермерського 

господарства (кількість вакансій -16, а чисельність безробітних - 2361 осіб). 

 

Рис. 4.34. Дисбаланс навантаження на одне робоче місце  у сільській 

місцевості по професіях на кінець 2013 року 

Джерело: складено автором за матеріалами[21]. 

 

Вирішальним фактором ефективності сільськогосподарського 

виробництва та створення конкурентоспроможної продукції є забезпечення 

аграрного сектору національної економіки працівниками з високим рівнем 

професіоналізму та кваліфікації, які працюють з високою продуктивністю 

праці. Зростає попит на робочу силу, особливо на фахівців з вищою освітою. 
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Підготовка кадрів для аграрного сектора економіки потрібно здійснювати 

відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці. 

В Україні у 2013 р. вищу аграрну освіту можна було отримати в 45 вищих 

навчальних закладах різного профілю, з яких: університети - 17, академії - 2, 

коледжі - 15, технікуми - 11. 

Аналіз табл. 4.8. показав, що чисельність студентів аграрних ВНЗ I-IV 

рівнів акредитації знижується із року в рік. Зазначені тенденції 

унеможливлюють розвиток інноваційних підходів на підприємствах АПК тому 

що найбільш кваліфіковані кадри не зацікавлені в працевлаштуванні. 

Таблиця 4.8 

Зміни чисельності студентів аграрних та інших ВНЗ 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Темпи 

скорочення 

(-) / 

зростання 

(+) 

2013/2014/ 

2010/2011 

ВНЗ I-II рівнів акредитації 

Студенти аграрних ВНЗ 22857 22408 19310 18699 -18,19 

Всього студентів 361453 356768 345235 328993 -8,98 

ВНЗ III-IV рівнів акредитації 

Студенти аграрних ВНЗ 183778 173412 167936 155514 -15,38 

Всього студентів 2129835 1954789 1824906 1723685 -19,07 
  

 Джерело: складено автором за матеріалами [15, 16, 17, 18]. 

 

При цьому скорочення чисельності студентів аграрних ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації у порівнянні із скорочення загальної чисельності студентів є 

меншим. Такий факт можна пояснити зростанням престижності вступу до 

вищих аграрних ВНЗ та створенням умов для зайнятості майбутніх фахівців. 

Проаналізувавши основні тенденції зайнятості населення фахівців з 

вищою освітою можна виділити наступні напрями удосконалення підготовки 

сільської молоді до навчання у вищих навчальних закладах [11]: 

- посилення профорієнтаційної роботи і систематичне її проведення в 

сільських загальноосвітніх школах регіону; 
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- організація в аграрних вищих навчальних закладах коротко- і 

довгострокових курсів довузівської підготовки сільської молоді; 

- залучення сільських шкіл до складу навчально-науково виробничих 

комплексів при аграрних ВНЗ; 

- розширення доступності вступу до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації для осіб з 

базовою середньою освітою; 

- організація участі членів приймальних комісій ВНЗ у підсумковій 

державній атестації випускників шкіл з метою відбору кращої молоді для 

вступу до аграрних навчальних закладів; 

- розширення доступу для сільської молоді до здобуття вищої освіти 

шляхом передбачення у правилах прийому пільг при її зарахуванні (особливо 

тих, що мають стаж роботи в сільськогосподарському виробництві); 

- надання можливості для навчання студентів за двома напрямами 

підготовки або спеціальностями в одному або різних аграрних навчальних 

закладах; 

- збереження та розширення системи квотування місць для вступу 

сільської молоді до ВНЗ І-IV рівнів акредитації; 

- удосконалення механізму та порядку надання довгострокових кредитів 

для здобуття вищої освіти студентами аграрних ВНЗ; 

- створення бази  даних (інформаційних пакетів) аграрних ВНЗ (назва, 

адреса, телефони; забезпечення житлом, перелік напрямів і спеціальностей, 

академічні і професійні кваліфікації, правила прийому, вступні іспити, назви 

дисциплін, держзамовлення, контракт, плата за навчання та ін.); 

- на базі сільських шкіл з кількістю учнів не менше 350-400 створення 

сільськогосподарських ліцеїв, гімназій, де окремі навчальні заняття (не менше 

5%) проводили б педагогічні та науково-педагогічні працівники регіональних 

аграрних ВНЗ з обов'язковим виконанням профорієнтаційної роботи та надання 

їм спонсорської допомоги для придбання комп'ютерної техніки, лабораторного 

устаткування і приладів. 
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4.4. Напрями розширення сфери інноваційної зайнятості для молодих 

фахівців в Україні 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку України передбачає 

акумулювання та ефективне використання всіх наявних ресурсів у суспільстві. 

Одним з найважливіших джерел оновлення в системі відтворення робочої сили 

є молоде покоління. Розуміння закономірностей інтеграції молодих фахівців у 

професійно-трудову сферу безпосередньо пов'язано з визначенням їх ролі і 

місця в суспільному відтворенні, суб'єктом якого вони є. Включаючись у 

професійно-трудову сферу і інтегруючись в її структури, вони не тільки 

успадкують досвід, залишений їм попереднім поколінням, а й оновлюють його, 

реалізуючи свій інноваційний потенціал. 

У даний час ситуація на вітчизняному ринку праці відображає процес 

стихійного пристосування молодих фахівців до ринкових умов. А концепція 

молодіжної зайнятості є досить пасивною і спрямована не на заходи, що 

попереджують безробіття, а на тимчасове стримання його рівня і має 

орієнтовний характер, що негативно позначається на конкурентоспроможності 

випускників вузів та призводить до загострення ситуації на молодіжному ринку 

праці.  

Однак, розвиток структури ринку робочої сили тісно пов’язаний з 

інноваціями: технічними, системними, освітніми. Однією з основних причин,  

що стримує технологічну модернізацію української економіки, є недостатній 

рівень підготовки молодих фахівців, необхідний для розвитку інтенсивної 

моделі економічного зростання і реалізації інноваційної стратегії. Неефективне 

функціонування системи підготовки і перепідготовки молодих фахівців 

створює незбалансованість професійно-кваліфікаційної структури попиту і 

пропозиції на ринку праці, що призводить до ситуації наявності вільних 

робочих місць по одних професіях і надлишку пропозиції робочої сили по 

інших професійних групах. Це відбувається із-за розриву зв'язків між системою 

освіти і виробництвом, реформування і комерціалізації вищої освіти, 
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недостатньої інформації про потребу у фахівцях, неефективного моніторингу 

ринку праці. 

Система вищої професійної освіти потребує реформування освітніх 

інститутів, якіснішого моніторингу, вдосконалення планування і прогнозування 

структури потенційно і реально затребуваних професійно-кваліфікаційних 

груп, зміні системи держзамовлення на підготовку спеціалістів. Високі бар'єри 

при вході на ринок праці для молодих фахівців формуються в результаті 

низького рівня професійних навичок, відсутності досвіду роботи, недостатнього 

використання технологій самопрезентації, глобальних і локальних 

інформаційних ресурсів при пошуку першого робочого місця. 

Негативні демографічні тенденції останнього десятиліття та демографічні 

прогнози Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, що 

свідчать про зменшення чисельності осіб віком 15-34 років з 13,2 до 8,1 млн. 

осіб та зменшення частки молоді у віковій структурі населення з 29 до 22 % 

впродовж наступних п’ятидесяти років, характеризують несприятливу 

демографічну ситуацію, значне старіння населення в країні, що призводить до 

низького рівня забезпеченості молодими фахівцями підприємств та організацій, 

напруженість на ринку праці, складність працевлаштування молодих громадян, 

високий рівень молодіжного безробіття. 

Комплексний аналіз сильних і слабких сторін процесу розвитку 

молодіжного ринку праці дає можливість оцінити його реальний стан. Нами 

встановлено, що основними слабкими сторонами сфери зайнятості молоді є: 

скорочення частки молоді у загальній чисельності населення, недостатня 

соціальна підтримка молоді у сфері житлово-побутових умов та соціальної 

захищеності, незацікавленість молоді залишатися жити та працювати у сільській 

місцевості, та у країні загалом, відсутність  законодавчої та матеріальної підтримки 

молодіжного малого підприємництва, відсутність єдиної інформаційної політики з 

питань профорієнтації молоді, недостатньо розвинене соціальне партнерство між 

роботодавцями, державою, освітніми установами та молоддю у сфері сприяння 

молодіжній зайнятості в регіоні. 
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Тому, виходячи з аналізу слабких сторін молодіжного ринку праці та 

сфери зайнятості молоді та аналізу проведеного у розділі 2, а також враховуючи 

досвід зарубіжних країн важливо є визначити основні напрями удосконалення 

політики зайнятості молоді в Україні (табл. 4.9).  

Важливим для молоді напрямком є підтримка та розвиток молодіжного 

підприємництва, яке являє собою особливий вид економічної активності 

молоді, спрямований на досягнення економічних інтересів, розкриття творчого 

потенціалу та самореалізацію молоді. Молодіжне підприємництво, 

забезпечуючи зайнятість молоді реалізується в таких функціях, як економічна, 

соціальна, ресурсна, демографічна, політична. При цьому формами прояву цих 

функцій повинні бути знання, ініціатива, новаторство, здатність і готовність 

приймати на себе економічні ризики, створення додаткових робочих місць для 

молоді, а також умови найбільш повної їхньої реалізації в ринковій економіці 

на основі системного підходу. 

Пріоритетними сферами молодіжного підприємництва повинні стати: 

науково-дослідні розробки; інформаційні технології й програмування: сервісне 

обслуговування; сфера послуг; фізкультура й спорт; соціальне забезпечення; 

оптова й роздрібна торгівля; надання автотранспортних послуг; вітчизняний 

туристичний бізнес; громадське харчування (усі підвиди). 

Конкретними основними напрямами та заходами сприяння розвитку 

молодіжного підприємництва мають стати визначені в табл. 4.10. 

Загалом організаційно-економічний механізм молодіжної зайнятості 

включає у себе сукупність методів, засобів та інструментів, за допомогою яких 

відбувається регуляторний вплив держави на сферу зайнятості молоді з метою 

удосконалення її структури, досягнення ефективного використання результатів 

праці молодих громадян та поліпшення їхнього рівня життя. 
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Таблиця 4.9 

Основні напрями сприяння зайнятості молоді 

І. Соціально-демографічний напрям 

1.1.Підтримка 

репродуктивного 

відтворення населення 

- проведення заходів та активна пропаганда здорового способу життя серед молодих жінок та чоловіків; 

- запровадження системи державних програм медичного страхування по вагітності, пологам, та страхування здоров’я 

немовлят для соціально незахищених, студентів, безробітних молодих жінок (на прикладі досвіду ЄС та США); 

- підтримка молодих родин фінансовою допомогою при народженні дитини, запровадження допомоги по забезпеченню 

продуктами дитячого харчування.  

1.2. Розвиток 

молодіжної сімейної 

політики 

- забезпечення державних соціальних гарантій для сімей, які потребують соціальної допомоги, сімей одиноких, та 

багатодітних молодих родин; 

- підтримка молодих сімей шляхом молодіжного кредитування житла, надання пільгових кредитів з низькими відсотковими 

ставками, довшим терміном виплати, меншим авансом; 

- підтримка молодих сімей в отримані освіти, надання пільгових кредитів, грантів, стипендій, можливості перенавчання 

1.3.Регулювання  

трудової  міграційної 

політики 

- постійний моніторинг ситуації на вітчизняному молодіжному ринку праці, проведення соціологічних опитувань з метою 

дослідження міграційних настроїв молоді та їх причини; 

- гарантування гідної оплати праці молодим випускникам ВНЗ; 

- використання досвіду трудових мігрантів, що стажувалися за кордоном, у діяльності вітчизняних підприємств та 

організацій. 

ІІ. Освітньо-професійний напрям 

2.1. Розвиток системи  

профорієнтації 

- відновлення системи профорієнтації у навчальних закладах, насамперед у школах; 

- проведення профорієнтації в період навчання та після його закінчення; 

- проведення профорієнтаційної роботи з учнями-випускниками не лише представниками ВНЗ, а й безпосередньо самими 

роботодавцями; 

- організація екскурсій на підприємства та організації для учнів; 

- введення в шкільну навчальну програму курсу «Профорієнтація», в якому викладалися б основи побудови професійної 

кар’єри, вивчення потенційних професійних можливостей кожного учня та проводилося  дослідження професійного 

самовизначення випускників. 

2.2. Відповідність 

підготовки молодих 

кадрів з потребами 

економіки кожного 

регіону та країни 

загалом, а також 

європейським вимогам 

- регулювання державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ відповідно до потреб ринку праці; 

-  щорічне корегування навчальної програми відповідно до сучасних вимог вакансій, заявлених на ринку праці; 

- постійний міжнародний обмін досвідом викладацького складу, з метою підготовки фахівців європейського рівня; 

- розвиток інноваційного та прикладного підходу у кожній науковій роботі студентів (на прикладі Шведського досвіду); 

- проведення прогнозування попиту на робочу силу молоді у розрізі професій та планування кваліфікаційно-освітньої 

структури пропозиції робочої сили молоді. 

2
1
3
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Продовження табл. 4.9 

2.3. Організація 

ефективної співпраці 

ВНЗ та підприємств 

- організація стажувань на підприємствах; 

- спільне створення спін-оф і стартап компаній, науково-технічних і виробничих кластерів, технопарків, наукових 

інноваційних центрів тощо, причому як на загальноукраїнському рівні, так і на основі соціального партнерства України та 

ЄС, з метою зменшення рівня міграції молодіжного інтелектуального капіталу нашої країни; 

- запровадження системи грантів та стипендій від підприємств та організацій; 

- удосконалення механізму довгострокового пільгового кредитування навчання молоді у ВНЗ через залучення банківської 

системи та місцевого бізнесу; 

- організація у навчальних закладах системи дуальної професійної освіти (на прикладі досвіду Німеччини). 

ІІІ. Напрями сприяння зайнятості молоді та зменшення рівня молодіжного безробіття 

3.1. Удосконалення 

державного 

регулювання 

молодіжної зайнятості 

- відновлення дії Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 

робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», що втратив чинність у 2012 році; 

- розробка та реалізація цільових програм у сфері молодіжної зайнятості; 

- удосконалення державного механізму сприяння зайнятості молоді; 

- прийняття законодавчої підтримки молодіжного підприємництва та визначення поняття «молодий підприємець» на 

законодавчому рівні;  

- створення молодіжних центрів зайнятості у кожному регіоні, при кожному ВНЗ;  

- створення фонду фінансування програм сприяння молодіжної зайнятості та підтримки молодіжного підприємництва; 

- запровадження на законодавчому рівні податкових пільг та молодіжних кредитів на започаткування власної справи; 

- формування ефективного соціального діалогу між усіма соціальними партнерами, що діють на молодіжному ринку праці. 

3.2. Сприяння розвитку 

різних форм тимчасової 

та гнучкої зайнятості 

для молоді 

 - розвиток гнучких форм зайнятості для студентської молоді та молодих жінок, які виховують малолітніх дітей;  

- організація різних форм тимчасової зайнятості для неповнолітньої, студентської молоді (на прикладі досвіду США). 

3.3. Активна підтримка 

молодіжного 

підприємництва 

- проведення спілками роботодавців та підприємців заходів з метою сприяння підвищення рівня зайнятості молоді, а саме, 

наприклад, тематичних днів професійної кар’єри, семінарів та конференцій з проблем відкриття власної справи та ін.; 

- фінансова та організаційна підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив; 

- організація навчання особливостям підприємницької діяльності для безробітної молоді; 

- створення системи бізнес-інкубаторів, консультаційних центрів у підприємницькій сфері, організації стажувань молодих 

підприємців на великих підприємствах з метою отримання досвіду. 

Джерело: складено автором 
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Таблиця 4.10 

Основні напрями сприяння розвитку молодіжного підприємництва 

Основні напрями Заходи реалізації 

1) Формування 

нормативно-правової 

бази розвитку та 

підтримки молодіжного 

підприємництва. 

Зміна чинного законодавства у сфері малого 

підприємництва (моніторинг Закону України «Про державну 

підтримку малого підприємництва», внесення змін у податкове 

законодавство). Прийняття ряду нормативних актів загального 

характеру, які безпосередньо впливають на молодіжне 

підприємництво. 

2) Методичне, 

організаційне, і 

інформаційне 

забезпечення розвитку 

молодіжного 

підприємництва. 

Проведення досліджень, що опираються на систематизовані 

аналітичні дані про стан і розвиток молодіжного 

підприємництва в області. Реалізація результатів досліджень на 

основі об'єктивного аналізу й методичних рекомендацій 

повинна здійснюватися через надання структурам, 

зацікавленим у розвитку молодіжного підприємництва 

аналітичних, прогнозних, методичних матеріалів.  

При цьому необхідно забезпечення організації й 

координації дій шляхом проведення семінарів із працівниками 

муніципальних органів, нарад із представниками державних 

органів, конференцій з підприємцями та іншими зацікавленими 

структурами. Необхідно забезпечити функціонування системи 

інформаційного забезпечення молодих підприємців, що 

стосується правових питань діяльності малих підприємств, 

маркетингу, аудиту, встановлення ділового співробітництва. 

3) Розвиток 

інфраструктури 

підтримки молодіжного 

підприємництва. 

Ефективна скоординована взаємодія державних і 

регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій і об'єднань підприємців.  

Необхідно продовжити формування інфраструктури в 

неохоплених районах області (створення фондів підтримки 

молодіжного підприємництва, інформаційно-консультаційних 

центрів разом із зацікавленими структурами), а також 

підвищити дієвість існуючих об'єктів. 

4) Фінансово-кредитна 

та інвестиційна 

підтримка молодіжного 

підприємництва. 

 чітке визначення механізму та сфери відповідальності всіх 

учасників фінансової системи; 

 розвиток схеми кредитування молодіжних підприємницьких 

структур із забезпеченням кредитів коштами цих структур, а 

також гарантіями фондів підтримки молодіжного 

підприємництва, великих підприємств, зацікавлених у 

коопераційних зв'язках з новими структурами; 

 створення схеми страхування ризиків молодіжних 

підприємницьких структур; 

 освоєння сучасних кредитно-інвестиційних механізмів. 

 сприяння створення спілок взаємного кредитування, у тому 

числі шляхом створення обласного гарантійного фонду 

кредитно-споживчої кооперації; 

 сприяння в організації нових робочих місць на базі 

молодіжних підприємницьких структур і підтримці соціально 

незахищених верств населення. 
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Продовження табл. 4.10 
5) Виробнича і майнова 

підтримка молодіжного 

підприємництва. 

 організація доступу молодіжних підприємницьких структур до 

незавантажених площ та устаткування, які є державною та 

обласною власністю; 

 залучення молодіжних підприємницьких структур до 

виробництва й постачання комплектуючих для великих 

підприємств; 

 створення системи гарантованої участі молодіжних 

підприємницьких структур у реалізації державних і 

муніципальних замовлень, у тому числі через організацію 

виконання субпідрядних робіт у взаємодії з великими 

підприємствами: сприяння розвитку виставково-ярмаркової 

діяльності молодіжних підприємницьких структур. 

6) Створення програми 

обміну досвідом 

молодих підприємців 

Проведення для них консультацій на території більш досвідчених 

великих підприємств, створення бізнес-інкубаторів та ін.. 

Джерело: складено автором. 

 

Схематично організаційно-економічний механізм представимо на рис. 4.35 За 

допомогою нормативно-правового, фінансово-економічного та організаційного 

забезпечення ефективна співпраця вищевказаних суб’єктів ринку праці позитивно 

впливатиме на продуктивну зайнятість молоді та зниження рівня безробіття цієї 

категорії населення, вдосконалення системи освіти та соціального захисту як 

молодих громадян, так і усіх працівників загалом, а також сприятиме підвищенню 

рівня життя населення та подолання бідності.  

Особисто для молодих громадян така співпраця покращить особистий 

розвиток, збільшить матеріальні доходи та принесе моральні вигоди. Підприємства 

отримають економічне зростання, позитивний імідж, висококваліфікований 

персонал, а саме тих молодих працівників, яких вони забезпечать новими робочими 

місцями, а також збільшення прибутків за допомогою використання нових ідей 

ініціативних та енергійних молодих працівників. А держава завдяки цьому буде 

мати економічне зростання в усіх сферах діяльності, ефективний соціальний 

розвиток, збалансованість ринку праці та культурний прогрес. 

Невідповідність потреб ринку праці життєвим ціннісним орієнтирам 

молоді, що перешкоджає активному пошуку роботи молодими людьми та на 

сьогоднішній день є реальністю, має вкрай негативний соціальний наслідок, 

який вимагає формування відповідного механізму управління зайнятістю 

молоді на регіональному рівні (рис. 4.36). 
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Рис. 4.35 Організаційно-економічний механізм забезпечення зайнятості молоді 

Джерело: складено автором. 

МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 

 інноваційність цілеорієн- 
тованість 

соціальна 
відповідальність 

законність комплексність системність 

 
синергійність адаптивність ефективність 

МОЛОДЬ ДЕРЖАВА ПІДПРИЄМСТВА, РОБОТОДАВЦІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СУБ’ЄКТИ МОЛОДІЖНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ  

 

РІВНІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ 

Міжнародний рівень: сприяння 
зайнятості молоді на міжнародному рівні 

Макрорівень: сприяння зайнятості 
молоді на загальнодержавному рівні 

Мезорівень: сприяння зайнятості молоді 
на регіональному та галузевому рівні 

Мікрорівень: сприяння 
зайнятості молоді на рівні 

підприємств 

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- регулювання зайнятості молоді 
діючими законодавчими актами, 
розробка відповідних програм та 
контроль за їх виконанням; 
- вдосконалення та оновлення 
діючого законодавства та прийняття 
нового з метою сприяння 
підвищенню рівня зайнятості молоді 
  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- підтримка умов для соціального 
розвитку молоді; 
- сприяння створенню нових 
робочих місць для молоді; 
- здійснення заходів щодо захисту 
безробітної молоді; 
- створення умов для відкриття 
молоддю власного бізнесу та 
розвитку інноваційних форм зайнятості 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
- формування ефективної системи 
управління зайнятістю молоді; 
- створення в органах виконавчої влади 
відповідних служб, комітетів, комісій з 
питань зайнятості молоді; 
- розробка програм, планів та заходів 
по сприянню зайнятості молоді; 
- розширення бази статистичних 
показників стосовно  зайнятості молоді 
згідно з європейськими стандартами  

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
- фінансове забезпечення виконання 
національних і регіональних програм 
щодо зайнятості молоді; 
- спрямування інвестицій на 
створення нових робочих місць для 
молоді; 
-  інвестиції в освіту та 
профнавчання; 
- фінансова підтримка молодих 
підприємців у створенні власного 
бізнесу. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- інформування молоді 
щодо ситуації на ринку 
праці; 
- створення 
профорієнтаційних та 
консультаційних центрів, 
ярмарок вакансій, 
молодіжних відділів при 
центрах зайнятості 

Підвищення рівня 
зайнятості молоді та 

мінімізація рівня 
молодіжного безробіття 

Підвищення якості освітньої 
підготовки молоді, постійний 

професійний розвиток, зростання 
конкурентоспроможності 

молодих фахівців на ринку праці 

Спрямованість 
економічної та 

податкової політики, на 
розвиток інноваційних 

форм зайнятості 

Збільшення кількості 
молодіжних соціальних 
підприємств, сприяння 

подальшому розвитку їх 
бізнесу на різних рівнях 

Підвищення ролі у суспільстві 
молодіжного волонтерского руху 

та розвитку молодіжних 
формальних та неформальних  

громадських об’єднань 

Забезпечення якісного рівня 
життя молоді. Формування 

активного середнього класу, 
передумов для розширеного 

відтворення населення 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЇ МЕХАНІЗМУ  
(організаційно-економічні, соціально-психологічні) 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЇ МЕХАНІЗМУ 

Підвищення рівня освітнього та професійного 
розвитку молоді, конкурентоспроможності  

молодих фахівців на ринку праці 

Сприяння підвищенню 
оплати праці та соціальна 

захищеність  молоді 

Забезпечення гідних умов 
праці на робочих місцях для 

молодих фахівців 

Забезпечення якісного рівня 
життя та добробуту молоді 

Концепція, стратегія, політика, програми забезпечення зайнятості молоді в Україні 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ 

соціальний діалог  

2
1
7
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Рис. 4.36. Механізм управління зайнятістю молоді на регіональному 

рівні 

Джерело: складено автором. 

 

Особливо варто підкреслити, що даний механізм повинен формуватися 

виходячи з необхідності реалізації наступних функцій управління зайнятістю:  

 організація стажувань і працевлаштування молодих громадян на 

підприємствах, в організаціях і державних установах на основі системи 

конкурсного відбору; 

 створення регіональних цільових бюджетних фондів з метою 

квотування робочих місць для молоді; 

 удосконалення системи стимулювання роботодавців, що 

забезпечують зайнятість випускників освітніх установ; 

 проведення превентивної профорієнтаційної роботи з молоддю; 

 формування й реалізація заходів щодо попередження молодіжного 

безробіття; 

Механізм управління зайнятістю молоді на регіональному рівні 
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 інформування молодих людей через друковані й електронні засоби 

масової інформації, видання довідкової та інформаційно-методичної літератури 

про стан ринку праці та заходи підтримки молоді. 

 розвиток молодіжного підприємництва і практики створення 

молодіжних підприємств, консультаційний та експертний супровід молодіжних 

бізнес-проектів. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу механізм забезпечення зайнятості 

молоді – це система ефективної взаємодії держави, підприємницьких та 

громадських інститутів, з одного боку, та молоддю як основного суб’єкту 

ринку праці, з іншого боку, що за допомогою нормативного, фінансово-

економічного та організаційного забезпечення здійснює вплив на продуктивну 

зайнятість та зниження рівня безробіття молоді, вдосконалення системи освіти, 

вдосконалення системи соціального захисту як молодих громадян, так і усіх 

працівників загалом, а також сприятиме підвищенню рівня життя населення та 

подолання бідності. 

Вирішення проблем забезпечення підвищення конкурентоспроможності 

випускників означає, що замість діючих в теперішній час традиційних форм і 

методів роботи потрібні цільові адміністративно-управлінські та організаційні 

заходи, які б забезпечували баланс інтересів навчальних закладів (випускників), 

ринку праці (роботодавців) і держави (структур органів виконавчої влади та 

управління), що в цілому повинне сприяти активній політиці молодіжної 

зайнятості на регіональному ринку праці.  

Налагодження соціального діалогу у сфері зайнятості молоді – один з 

найактуальніших і найпріоритетніших напрямків діяльності на сучасному етапі 

соціально-економічних реформ. 

Однак, функціонування наявних соціальних партнерів характеризується 

такими недоліками, як:  

- низька інформованість молоді про потреби в робочій сили різних 

секторів економіки;  
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- недостатня координованість дій органів державного та місцевого рівнів 

регулювання;  

- обмеженість фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію 

молодіжних програм, а також низька ефективність взаємодії органів місцевої 

влади з громадськими організаціями у сфері сприяння підвищення рівня 

зайнятості молоді.  

Серед таких проблем, вирішення яких можливе на основі соціального 

діалогу, виділимо наступні:  

 визначення меж та обсягів регулювання зайнятості молоді та відтворення 

робочої сили молоді;  

 розширення гнучкості у використанні трудового потенціалу як за формами 

зайнятості, так і за режимами праці, запровадження дистанційних форм 

зайнятості;  

 удосконалення професійної орієнтації та психологічної підтримки 

безробітних і незайнятих молодих громадян;  

 підвищення якості та мобільності молоді, розвиток безперервної системи 

підготовки фахівців;  

 скорочення кількості безробітної молоді за рахунок збереження та 

створення нових робочих місць, організації випереджаючого перенавчання 

та підготовки, соціального захисту молодих працівників;  

 створення неформальних громадських об’єднань, з метою здійснення 

волонтерства, громадських і тимчасових робіт;  

 включення особливих умов по зайнятості молоді в інвестиційні проекти 

для державних і приватних капіталовкладень;  

 сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, приватного 

підприємництва молодих громадян. 

Тому, основним завданням має бути реалізація молодіжної політики на 

засадах соціального діалогу між органами державної, місцевої влади, 

громадськими організаціями, ВНЗ та молоддю. Адже, без об’єднання зусиль 

органів виконавчої влади, роботодавців і профспілок, без конструктивної 
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співпраці між ними не можна сподіватися на успішну реалізацію ефективної 

політики зайнятості молоді в державі. Система соціального діалогу у сфері 

сприяння зайнятості молоді нами схематично представлена на рис. 4.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.37. Основні напрями соціального діалогу у сфері  

сприяння зайнятості молоді 

Джерело: складено автором. 
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Багатостороннє партнерство забезпечується роботою міських, 

районних координаційних комітетів сприяння зайнятості населення. 

Партнерство з профспілками на основі взаємних дій по реалізації 

колективних договорів та галузевих угод, забезпеченню соціальних 

гарантій вивільнюваним працівникам, попередженню масових 

звільнень. 

Взаємодія з органами місцевого самоврядування в межах міських, 

районних програм сприяння зайнятості населення, в тому числі 

молоді. 

Партнерство з роботодавцями по наданню вакансій, взаємному 

обміні інформацією про попит та пропозицію робочих місць, 

організації ярмарок вакансій, пом’якшенню наслідків масового 

вивільнення персоналу, захисту трудових прав працівників, 

організація робочих місць для проведення громадських робіт та 

сприяння зайнятості безробітних, які особливо потребують 

соціального захисту. 

Партнерство з навчальними закладами у створенні мережі 

інформаційно-консультаційних центрів з проблем забезпечення 

зайнятості студентів та випускників, організації навчання 

безробітних та тих, хто шукають роботу схожу до професій та 

спеціальностей, що не користаються попитом на ринку праці, 

погодження навчальних планів та програм в сприянні тимчасової 

зайнятості молоді, яка навчається. 

Партнерство з державними структурами у сфері вирішення проблем 

зайнятості молоді, яка особливо потребує соціального захисту. 

Партнерство з недержавними центрами зайнятості, кадровими 

агентствами. 

Партнерство з неформальними молодіжними громадськими 

організаціями, волонтерськими об’єднаннями. 
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Соціальне партнерство вимагає кардинального перегляду взаємовідносин 

органів державної влади з роботодавцями та профспілками. У цьому контексті 

доцільно виділити декілька напрямів їх спільної діяльності щодо забезпечення 

зайнятості молоді:  

організаційна сфера - це відпрацювання технологій взаємодії з 

роботодавцями, недержавними кадровими агентствами, службами зайнятості та 

молодіжними центрами зайнятості; організація оперативного автоматизованого 

збору відомостей про вакантні робочі місця для молоді; створення лабораторій 

прогнозування ринку праці; індикативна фінансова підтримка підприємств, що 

створюють нові робочі місця для молодих фахівців; організація управлінського 

консультування з ведення молодіжного підприємництва та ін .;  

законодавча сфера - це підготовка і прийняття необхідних законодавчих 

актів та нормативних документів, що регулюють діяльність на ринку праці;  

освітня сфера - це забезпечення доступу роботодавців до навчально-

освітньої мережі; розміщення державного замовлення та цільова підготовка 

фахівців в установах професійної освіти за заявками роботодавців; відродження 

виробничої практики, стажувань студентів на виробництві, запровадження 

дуальної освіти; проведення «ярмарків освітніх послуг».  

інформаційна сфера - це створення спеціальних інформаційних структур 

для молоді (прес-служби, інформаційні центри, електронні біржі праці); обмін 

інформацією про стан ринку праці, масштабах вивільнення персоналу і 

професійний склад безробітних; регулярне проведення науково-практичних 

семінарів і конференцій, «круглих столів», робочих нарад з актуальних проблем 

молоді; випуск інформаційно-аналітичних бюлетенів і оглядів, реферативних 

збірників, плакатів і т. ін.  

Одним із важливих напрямів удосконалення системи соціального діалогу 

у сфері сприяння зайнятості молоді є створення державних молодіжних центрів 

зайнятості у кожному регіоні України. 

Молодіжний центр зайнятості має виконувати ряд завдань і функцій, які 

націлені на розв’язання різних проблем молоді, тому доцільно їх розділити на 
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такі напрямки, як: інформаційний; соціально-психологічний; економічний 

(табл. 4.11). Відповідно до такого розподілу доцільним є й створення 

відповідних відділів, що займатимуться виконанням покладених на них завдань 

стосовно тих чи інших проблем молоді. 

Таблиця 4.11 

Основні завдання та функції регіональних Молодіжних центрів зайнятості  

 

Інформаційна функція 

 

 

 проведення тренінгів для молоді на тему: «Професійне самовизначення», «Техніка пошуку 

роботи», «Впевнена поведінка», «Ділове спілкування, ведення переговорів», «Техніка 

самопрезентації молодого спеціаліста», «Адаптація до нового робочого місця», «Навички 

саморегуляції під час психологічних навантажень та стресів» «Ефективні способи побудови 

професійної кар’єри» та ін.; 

 проведення тренінг-семінарів для молодих людей з обмеженими фізичними можливостями 

стосовно особливостей працевлаштування та пошуку підходящої роботи, роз’яснення їхніх прав 

та надання інформації стосовно забезпечення на підприємствах необхідних умов для праці 

інвалідів; 

 надання необхідної інформації та послуг по підвищенню кваліфікації працівникам кадрових 

служб при роботі з молоддю на підприємствах, проведення для них необхідних тренінгів та 

семінарів стосовно особливостей залучення та закріплення молодих кваліфікованих кадрів на 

підприємствах та надання їм необхідних рекомендацій для створення необхідних умов для 

роботи випускників професійно-технічного рівня освіти та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями; 

 проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, 

форумів та круглих столів для обміну досвідом та вирішення основних проблем 

працевлаштування та закріплення молоді як у регіоні загалом, так і на підприємствах зокрема; 

 проведення «Дня підприємства», «Дня кар'єри», «Ярмарок випускників», «Ярмарок вакансій», 

олімпіад, організація конкурсів для підприємств та організацій Кіровоградської області: 

«Кращий наставник», «Краще підприємство» «Кращий керівник», «Кращий робітник», «Краща 

робоча бригада», проведення відкритих лекцій і презентацій для молоді на рівні області та 

окремих районних центрів, в яких існує потреба в молодих фахівцях; 

 організація ознайомлювальних екскурсій для молоді на підприємства регіонів; 

 рекламно-інформаційне обслуговування молодіжного сектору ринку праці за допомогою 

видавництва газет, буклетів, посібників та інших інформаційних видань з техніки пошуку 

роботи та працевлаштування; 

 проведення соціологічних досліджень стосовно потреб молоді, їх профорієнтаційних настроїв, 

мотивації молоді залишитися в рідних регіонах та надати отримані результати обласним 

центрам зайнятості для здійснення перспективного аналізу стану молодіжного ринку праці в 

кожному регіоні і т. ін. 
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Продовження табл. 4.11 
 

Соціально-психологічна функція 

 надання психологічної підтримки молодим громадянам, які зневірилися в успішності пошуку 

підходящої роботи; 

 проведення правових і психологічних консультацій для підлітків і молоді;  

 надання допомоги в складанні юридичних документів;  

 організація роботи телефону правової і психологічної допомоги;  

 проведення семінарів, лекцій, тренінгів з різних правових і психологічних проблем;  

 організація діяльності, пов'язаної з профілактикою правопорушень та бездоглядності серед 

неповнолітніх;  

 надання юридичних і психологічних послуг для молоді та молодіжних громадських організацій; 

 проведення консультацій з правової підтримки молоді у сфері працевлаштування;  

 первинна діагностика професійних схильностей і здібностей молодих громадян;  

 практичні заняття профорієнтації для старшокласників та учнів установ професійної освіти;  

 інформаційно-методичні семінари для фахівців, що ведуть роботу з молоддю у сфері 

професійної орієнтації;  

 інформаційні заняття у сфері профорієнтації для батьків старшокласників і викладачів; 

 організація професійного навчання новим професіям, підвищення кваліфікації молодих 

громадян на базі Центру і т. ін. 

 

Економічна функція 

 участь в розробці державних, регіональних, районних, спеціалізованих програм зайнятості 

неповнолітніх і молоді, сприяння молодіжному підприємництву;  

 організація і проведення конкурсів бізнес-ідей і проектів, конкурсів на краще підприємство з 

«молодим» менеджментом;  

 навчання підприємницькій діяльності; 

 сприяння молодим підприємцям в підготовці бізнес-планів; 

 створення молодіжного бізнес – інкубатора в регіоні;  

 сприяння у вторинній зайнятості, в т.ч. тимчасовій зайнятості молоді, що навчається і 

незайнятої молоді, в організації студентських трудових загонів; 

 співпраця з державними, регіональними, міськими та іншими організаціями, що займаються 

проблемами працевлаштування молоді; 

 дослідження ринку праці й прогнозування тенденцій тимчасової та вторинної зайнятості 

учнівської молоді; 

 надання молодим людям послуг з підбору роботи та укладанню трудових договорів, захист 

трудових прав та інтересів молоді; 

 надання платних послуг роботодавцям у забезпеченні вакантних робочих місць специфічною 

робочою силою - студентами й учнями; 

 розробка програм сприяння учнівській молоді в реалізації її права на працю у вільний від 

навчання час, з урахуванням суспільних інтересів і дотримання трудового законодавства; 

 розвиток форм ефективної зайнятості молоді за допомогою створення мережі спеціалізованих 

робочих місць; 

 надання послуг у встановленні ефективного міжнародного співробітництва трудових об'єднань 

молоді, навчальних закладів і розвиток інтеграційних зв'язків по ефективному використанню 

трудових ресурсів. 
 

Джерело: складено автором. 

 

У сучасній ситуації, що склалася на ринку праці, однією з визначальних 

умов формування стійких зв'язків між професійною школою та професійною 
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працею та підвищення рівня молодіжної зайнятості у регіонах України є 

створення підрозділів сприяння працевлаштуванню у вищих навчальних 

закладах, що підтверджується Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

«Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів» від 27 серпня 2010 р. 

Підрозділи сприяння працевлаштуванню у вищих навчальних закладах 

мають бути покликані налагодити взаємодію між вищими навчальними 

закладами та підприємствами, підвищити адекватність ринку освітніх послуг та 

ринку праці, сприяти формуванню стратегії ВНЗ по відношенню до випуску 

фахівців, адже, основні їх завдання полягатимуть у: 

 проведенні постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;  

налагодженні співпраці з державною службою зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 

власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для  

випускників і студентів;  

 інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про 

вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що 

відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);  

 подання державній службі зайнятості за місцем проживання  

випускника, у якого питання працевлаштування залишається  

невирішеним, відомостей про нього та здійснення разом з державною  

службою зайнятості заходів щодо пошуку першого робочого місця.  

Вважаємо, що в перспективі система підрозділів сприяння 

працевлаштуванню у вищих навчальних закладах може розвитися в одну із 

самих важливих структур на ринку праці, здатну: 

 стати надійним партнером підприємств і організацій у питаннях 

забезпечення їх на довгостроковій основі фахівцями; 

 забезпечити довгострокове представництво інтересів випускників ВНЗ на 

ринку праці; 
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 стати провідним центром з проведення довгострокових кадрових 

прогнозів. 

Для більш ефективного вирішення проблеми молодіжного безробіття на 

регіональному рівні регіональні Молодіжні центри зайнятості мають досить 

тісно співпрацювати з підрозділами сприяння працевлаштування у вищих 

навчальних закладах та регіональними центрами зайнятості, надаючи їм 

інформацію про проведення тренінгів, семінарів, конференцій, про вакансії та 

тимчасові роботи для молоді, у той час як підрозділи сприяння 

працевлаштування у вищих навчальних закладах надаватимуть інформацію про 

випускників, направлятимуть студентів та випускників на тренінги та семінари, 

а регіональні центри зайнятості – мають надавати інформацію про вакансії, 

замовлення соціологічних досліджень стосовно зайнятості молоді.  

Окрім вказаних організацій, молодіжні центри зайнятості інформаційно 

мають взаємодіяти з іншими суб'єктами процесу регулювання зайнятості 

молоді, такими як: організації роботодавців, підприємства та організації інших 

регіонів, місцеві (регіональні та районні) органи влади, навчальні заклади у 

регіонах та безпосередньо з молоддю, яка навчається, молоді спеціалісти, 

особи, що потребують працевлаштування.  

Одна з можливих моделей взаємодії соціальних партнерів з метою 

сприяння зайнятості молоді на регіональному рівні запропонована на рис. 4.38.  

Ключову роль у даній моделі відіграють молодіжні волонтерські 

громадські організації, які у даний важкий для країни час ефективно, 

організовано та оперативно вирішують нагальні непосильні задачі, які стоять 

насамперед перед державою. Це ще раз підтверджує надто важливу роль молоді 

у суспільстві, як соціального акумулятора, провідника і прискорювача 

впровадження в практику нових ідей, ініціатив, яка є рушійною та ідейною 

силою різного роду реформ. 
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Отже, саме така ефективна взаємодія соціальних партнерів на 

молодіжному ринку праці, створення відділів сприяння зайнятості молоді у 

ВНЗ та Молодіжного центру зайнятості, справлятиме значний вплив на 

підвищення рівня зайнятості молоді в країні, підвищення рівня 

конкурентоспроможності молоді на регіональному і загальнодержавному 

ринках праці, що відбиватиметься на покращенні показників усіх рівнів 

соціально-економічного розвитку кожного регіону України. 

 

 

Рис. 4.38. Модель взаємодії соціальних партнерів з метою 

сприяння зайнятості молоді на регіональному рівні 

             Джерело: розроблено автором. 

Агентства з 

працевлаштування 

Молодіжні волонтерські 

громадські організації 

Молодіжний центр 

зайнятості 

Відділи сприяння 

працевлаштуванню при 

ВНЗ 

Обласна державна 

адміністрація 

 

Молодь  

Роботодавці регіону 

Обласний центр 

зайнятості 

Навчальні заклади 

регіону 

Вакансії  

Направлення 
на роботу 

Інформація про 
працевлаштування 

працівників 

Заявки, договори, 
запити, реклама 

Вакансії, виплата 
допомоги 

Запити  про 
вакансії 

Банк вакансій , дані про безробітних випускників 

Статистика, звіти, прогнози 

Попередня інфор-
мація про праце-

влаштування 

Інформація про 
можливість 

працевлаштува
-ння 

Р
о

б
о
ч

а 
си

л
а,

 
п

о
те

н
ц

іа
л
 

Б
аж

ан
а 

р
о

б
о

та
 

Статисти-
ка, звіти, 
прогнози 

Постанови, 
програми 
зайнятості 
в регіоні 

Д
ан

і 
п

р
о

 
ст

у
д

ен
ті

в
 

П
ід

х
о
д

я
щ

а 
р
о
б

о
та

 
д

л
я
 с

ту
д

ен
ті

в
 т

а 
в
и

п
у
ск

н
и
к
ів

 

Запити  про 
вакансії 

Підбір вакансій 
для студентів 

та випускників 
ВНЗ 

Трудова 
активність, 

забезпеченість, 
розвток, 

прибутки для 
регіону 

Законодавча 
підтримка 

Представлення 
інтересів  
молоді 

Участь у 
заходах таких 

організацій  

З
ап

и
ти

  
п

р
о

 в
ак

ан
сі

ї 

П
ід

б
ір

 в
ак

ан
сі

й
 

Проведення 

тренінгів,  підбір 

вакансій 

Запити про 

вакансії 

Запити про 

вакансії 

Робочі місця 

Фінансова 

підтримка 

молодіжних 

програм та 

ініціатив 

Активна участь 

у заходах, 

розроблення 
програмних 

документів 

Організація 

спільних 

заходів 

Організація 

спільних 

заходів 

Обмін 

інформацією 

про вакансії 

Обмін інформацією 

про вакансії 



 228 

Список використаних джерел 

 

1. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Економічна активність населення України 2000. Статистичний 

збірник / Державний комітет статистики України. –  К., 2001. –  226 с.  

3. Економічна активність населення України 2008. Статистичний 

збірник / Державний комітет статистики України. –  К., 2009. –  228 с. 

4. Економічна активність населення України 2009. Статистичний 

збірник / Державний комітет статистики України. –  К., 2010. –  205 с.  

5. Економічна активність населення України 2010. Статистичний 

збірник / Державна служба статистики України. –  К., 2011. –  205 с.  

6. Економічна активність населення України 2011. Статистичний 

збірник / Державна служба статистики України. –  К., 2012. –  203 с.  

7. Економічна активність населення України 2012. Статистичний 

збірник / Державна служба статистики України. –  К., 2013. –  204 с.  

8. Економічна активність населення України 2013. Статистичний 

збірник / Державна служба статистики України. –  К., 2014. –  197 с.  

9. Капітальні інвестиції в Україні за 2013 рік. Статистичний бюлетень/ 

ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України». –  К., 2014. – 43 с. 

10. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / 

Ф. Махлуп. – М. : Прогресс, 1966. – С. 33-35. 

11. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про стан та основні 

напрямки формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському 

виробництві» від 01.12.2004 р. №438. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.uazakon.com/. 

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2013 р. Стат. збірник 

/ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України». – К., 2014. – 314 с.  

13. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2011 р. Стат. збірник 

/ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України». – К., 2012. – 305 с. 

http://www.uazakon.com/


 229 

14. Олійник Т.І. Особливості сучасного розвитку вищої аграрної освіти 

України [Електронний ресурс] / Т.І. Олійник. – Вісник Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні 

науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Вид-

во ХНАУ, №6. – 2010. – Режим доступу: 

http://esteticamente.ru/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_6/pdf/6_3.pdf. 

15. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України 

на початок  2010/2011 навчального року. Статистичний бюлетень / Державний 

комітет статистики України. –  К., 2011. –  207 с. 

16. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України 

на початок  2011/2012 навчального року. Статистичний бюлетень / Державна 

служба статистики України. –  К., 2012. –  219 с. 

17. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України 

на початок  2012/2013 навчального року. Статистичний бюлетень / Державна 

служба статистики України. –  К., 2013. –  188 с. 

18. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України 

на початок  2013/2014 навчального року. Статистичний бюлетень / Державна 

служба статистики України. –  К., 2014. –  165 с. 

19. Праця України у 2012 році. Статистичний збірник / Державна 

служба статистики України. –  К., 2011. –  322 с.  

20. Регіони України за 2010 р. Стат. збірник / Державна служба 

статистики України. –  К., 2011. 

21. Ринок праці України у 2013 році. Аналітично-статистичний збірник  

[Електронний ресурс] / Державний центр зайнятості. – К. 2014. – Режим 

доступу:  

22. Статистичний щорічник України за 2010 р. Стат. збірник / 

Державна служба статистики України. – К., 2011. – 559 с. 

23. Статистичний щорічник України за 2011 р. Стат. збірник / 

Державна служба статистики України. – К., 2012. – 559 с. 



 230 

24. Трофимова В.В. Глобальна економічна інтеграція та національна 

самодостатність: діалектика розвитку / В.В. Трофимова // Культура народів 

Причорномор’я. – 2009. – № 174, т. 1. – С. 21-27. 

25. Україна у цифрах 2013. Стат. збірник /ДП «Інформаційно-

видавничий центр Держстату України». – К., 2014. – 240 с.  

26. Attribution — Please cite the work as follows: The World Bank. 2013. 

Global Economic Prospects, Volume 6, January 2013. Washington, DC: World Bank. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1322593305595/8287139-1358278153255/GEP13AFinalFullReport_.pdf  

27. Human Development Report  2013 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://hdr.undp.org/en/). 

28. Human Development Report  2014 [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://hdr.undp.org/en/. 

29. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings [Електронний 

ресурс] // The World Bank: [сайт]. — Електрон. дані. — Washington, D.C., 2012. 

— Режим доступа: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 

INTUNIKAM/Resources/2012.pdf  (22.07.12). — Назва з екрана. 

30. Roos, G. Valuation and reporting of intangibles – state of the art in 2004 

/ Roos, G., Pike, S. and Fernsrom, L. // Int. J. Learning and Intellectual Capital. Vol. 

2, No. 1: р. 21-48. 

31. The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation, 

Fontainebleau, Ithaca, and Geneva [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/rankings.html. 

32. The Innovation for Development Report 2010–2011 [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://www.innovationfordevelopmentreport. 

org/ici.html. 

33. The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can 

Restore Its Edge [Електронний ресурс] // The Boston Consulting Group (BCG); Тhe 

National Association of Manufacturers (NAM): [сайт]. — Електрон. дані. — 

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/rankings.html


 231 

Boston MA, 2009. — 32 р. — Режим доступу: 

http://www.bcg.com/documents/file15445.pdf (22.07.12). — Назва з екрана. 

34. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2014 [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global 

CompetitivenessReport_2013-14.pdf. 

35. World Development Indicators 2012 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://data.worldbank.org/news/world-development-indicators-2012-now-

available. 

36. World Development Indicators 2014 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS/ countries. 

37. World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC: World Bank 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2013

/front_matter/WB.978-0-8213-9575-2.frontmatter. 

 

 

 

 

http://www.bcg.com/documents/file15445.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global


 232 

РОЗДІЛ 5 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

5.1. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ 

 

В умовах формування економіки інноваційного типу зростає потреба у 

висококваліфікованих працівниках, які мають високий загальноосвітній рівень, 

широкопрофільну професійну підготовку, спроможні швидко оволодіти новими 

технологіями, орієнтуватись у середовищі, що динамічно змінюється, готових 

до постійного вдосконалення, конкурентоспроможних на ринку праці. 

У даний час фахівці з вищою освітою виступають усе більш чисельною 

категорією на ринку праці, що актуалізує питання вивчення механізму 

регулювання їх конкурентоспроможності під час формування збалансованості 

попиту і пропозиції послуг праці в умовах розвитку процесів глобалізації та 

становлення інноваційно-орієнтованої економіки. 

У загальному вигляді під механізмом прийнято розуміти систему 

упорядкування, що  визначає  порядок  будь-якого  виду  діяльності  [83,  с.181]. 

Досліджуючи підходи вчених до розуміння сутності поняття «механізм», слід 

констатувати поступове розширення змісту даного поняття по відношенню до 

регулювання національної економіки (Додаток Д.1). 

Так, Г. Атаманчук розуміє механізм як складову системи управління, що 

забезпечує вплив на фактори та дозволяє досягнути необхідного результату [3, 

c. 25]. М. Корецький визначає механізм державного регулювання економіки як 

систему засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава 

регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних 

функцій [36, с. 16].  Г. Шевченко в організаційно-економічному механізмі в 

умовах ринку вбачає  єдність  державного  регулювання  та  ринкової  

саморегуляції за допомогою методів, форм, інструментів, важелів державного 

регулювання та ринкової саморегуляції [91].  
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Організаційно-економічний механізм, на думку С. Мельника, складається 

із законодавчо-нормативного, бюджетного, інституціонального, методично-

інформаційного та соціально-партнерського блоків [55, с. 22].    

О. Свінцов, Н. Скірка, П. Гаврилко, О. Завійська розглядають механізм 

регулювання економіки у більш широкому значенні, розуміючи його як  

«сукупність  таких  елементів:  стратегічна  мета  державного  регулювання 

економіки; поточні цілі регулювання; формування чіткого переліку об'єктів 

регулювання; визначення структури та пріоритетності методів впливу; 

підпорядкування основних форм державного регулювання досягненню єдиної 

мети; односпрямованість їх векторів; урахування інтеграційних чинників 

розвитку економіки за умови чіткого визначення національних пріоритетів» 

[75, с. 22].  

Раціональний підхід до визначення сутності механізму знаходимо у 

працях Ю. Лимича, який характеризує організаційно-економічний  механізм як 

систему взаємопов’язаних  організаційних,  правових  та  економічних  важелів  

і  регуляторів,  які  визначають  та коригують  послідовність  провадження  

певного  виду  економічної  діяльності,  а  також  збалансованість 

функціонування    усіх  систем  з  метою забезпечення  ефективності  та  

досягнення  поставлених  цілей  національної економіки  [45]. 

Кожен тип економічних систем має свій механізм регулювання 

економічних процесів. Так, регулятором ринкової економіки є ринковий 

механізм, адміністративно-командної системи – планово-державний, ринкової 

економіки змішаного типу – змішана система регулювання. 

 Ринковий механізм є способом (формою) організації та функціонування 

відносин між суб'єктами господарювання, що базується на принципах 

економічної свободи, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного 

ціноутворення, конкуренції. Його головними недоліками є значна 

диференціація населення за доходами, високий рівень безробіття, негативний 

вплив на навколишнє середовище, нездатність забезпечити соціальні потреби 

суспільства.  



 234 

Планово-державний механізм (адміністративно-командна система 

управління) – це жорстко централізоване, тотальне державне управління 

соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану. Він не 

заохочує приватну ініціативу, конкуренцію, призводить до ресурсномісткого, 

неефективного виробництва, бюрократизму.  

Саме тому найбільшого поширення у даний час набуло змішане 

управління національною економікою, тобто система управління, яка базується 

на різноманітності форм власності та органічно поєднує переваги ринкових і 

державних регуляторів. Основним регулятором економічних процесів виступає 

ринковий механізм. Державне регулювання економіки доповнює ринкові 

важелі. Система поєднує гнучкість ринкового саморегулювання, що забезпечує 

високу економічну ефективність виробництва, можливість задоволення 

численних і швидкоплинних особистих потреб і стійкість державного 

управління, необхідного для задоволення соціальних потреб суспільства. 

Забезпечується реалізація вищих макроекономічних цілей: макроекономічна 

ефективність і конкурентоздатність, соціальна справедливість, стабільне 

економічне зростання. Поряд з ринковими і державними макроекономічними 

регуляторами формується ще один елемент управління – інститут соціального 

партнерства [20, c. 18-21]. 

Особливості побудови механізму регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в Україні в контексті  становлення інноваційної моделі 

національної економіки визначаються такими аспектами:  

– необхідність забезпечення взаємозв'язку між ринком освітніх послуг і 

ринком праці; 

– приведення обсягів та якості професійної освіти і навчання у 

відповідність до потреб роботодавців; 

– підвищення ролі соціальних партнерів, суб'єктів господарювання в 

реалізації стратегій навчання впродовж життя. 

Вирішення цих питань повинне забезпечити якість навчання, взаємне 

визнання на міжнародному рівні документів про освіту та навчання.  
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Однією з причин безробіття є те, що молодь на етапі закінчення середньої 

школи через недостатній рівень професійної орієнтації робить неусвідомлений 

вибір майбутньої професії. З іншого боку, фінансування підготовки кадрів у 

навчальних закладах не пов'язане з кінцевими результатами їхньої діяльності та 

працевлаштуванням випускників. Отже, система професійної освіти та 

навчання поки що лише декларує пріоритетом своєї діяльності задоволення 

потреб ринку праці. Фактично ж вона орієнтована на ринок освітніх послуг, про 

що свідчать ліцензовані обсяги та напрями підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів. Як наслідок, значна частина коштів державного 

бюджету використовується на навчання неконкурентоспроможних на ринку 

праці фахівців. В Україні невирішене питання моніторингу ефективності 

використання державних коштів у галузі професійної освіти [53, с. 260]. 

До зазначених негативних явищ стану ВНЗ в останні кілька років слід 

додати ще й тенденцію зниження кількісного розвитку вищої освіти. 

Причинами є несприятлива демографічна ситуація, яка обумовлює скорочення 

чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, а також їх зарахування до ВНЗ 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Це зменшує кількість 

абітурієнтів, особливо вечірньої та заочної форм навчання, та призводить до 

зниження числа студентів-контрактників, що ще більше ускладнює фінансові 

проблеми ВНЗ [51, с. 106]. 

Одним із напрямків подальшої роботи, як підкреслює Л.І. Цимбал, є 

дослідження потреб регіону у фахівцях та підтримка в цьому регіоні саме тих 

навчальних закладів, які готують таких фахівців. Потребує врахування і 

довгострокова перспектива розвитку регіону і впровадження новітніх 

технологій не  лише  у  навчання,  а  й  у  роботу  підприємств [87]. 

Отже, у даний час в Україні наявні проблемні питання як у сфері вищої 

освіти, так і в сфері працевлаштування підготовлених фахівців. Тому вивчення 

особливостей взаємодії ринків праці та освітніх послуг повинне передувати 

визначенню сутності категорії конкурентоспроможності випускників ВНЗ. 
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Розглядаючи існуючі підходи до обґрунтування змісту категорії «ринок 

праці» необхідно констатувати, що у дослідженнях науковців трактування 

сутності та складових ринку праці не є однозначним (Додаток Д.2).  

Перш за все, ринок праці можна розглядати у вузькому (ринок праці 

охоплює тільки сферу обігу, де взаємодіють попит і пропозиція праці та 

визначається ціна останньої) і широкому значенні (ринок праці як 

багатоаспектна економічна категорія, що охоплює весь процес руху робочої 

сили: забезпечення належних умов для розширеного відтворення (заробітна 

плата, житлово-комунальні послуги) та якісної підготовки робітників, 

раціонального використання вільного часу, розвитку інтелектуальних і 

фізичних здібностей людини, встановлення динамічної відповідності між 

розвитком виробництва та наявною робочою силою, створення сприятливих 

умов і стимулів для ефективного функціонування ринку праці) [61, с. 205]. 

При цьому можна констатувати наявність двох точок зору й щодо 

складових ринку праці, згідно з першою з яких (Г.І. Купалова, Л.Н. Сосновська, 

В.С. Васильченко) поняття ринку праці та ринку робочої сили ототожнюються 

й використовуються паралельно [39, с. 14]. Водночас, в контексті досягнення 

збалансованості між попитом і пропозицією на ринку праці й забезпечення 

конкурентоспроможності молодих фахівців на даному ринку, більш слушною є 

точка зору, відповідно до якої ринок праці включає як ринок робочої сили, так і 

ринок робочих місць, що підтверджують наступні твердження. 

Так, З.С. Варналій зазначає, що однією з ключових характеристик рівня 

життя населення регіону є характеристика сфери зайнятості, що визначається 

не лише рівнем розвитку і динамікою ринку праці, а й передусім умовами і 

перспективами працевлаштування населення [71, с. 110]. 

Г.Т. Завіновська підкреслює, що важливою умовою формування й 

функціонування ринку праці є відповідність працівника вимогам робочого 

місця, а запропонованого робочого місця – інтересам працівника [26, с. 6]. 

В.М. Петюх вважає слушною думку про те, що в сучаснiй ринковiй 

економiцi вже замало говорити про ринок працi лише як про ринок живої працi, 
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оскільки існують вагомi докази включення до ринку праці також i ринку 

робочих місць, тому що реально i постійно існують попит на них та їхня 

пропозиція. Такий висновок вчений робить на підставi мiркування про те, що 

господарство пiдприємця, який водночас є i роботодавцем, об’єднує працю 

багатьох працiвникiв так, що кожен з них закрiплюється за певним робочим 

мiсцем, а всi робочi мiсця пов’язані мiж собою технологiєю та 

внутрiшньофiрмовою кооперацiєю. Тому пiдприємець, купуючи робочу силу, 

водночас пропонує працiвникові трудитися на певному робочому мiсцi. У свою 

чергу, i працiвник, продаючи свою робочу силу, створює попит на певне робоче 

мiсце. Отже, угода купiвлi-продажу робочої сили вiдбудеться лише тодi, коли 

робоче мiсце вiдповiдає вимогам працiвника, i навпаки. Отже, ринок працi 

охоплює ринок робочої сили та ринок робочих місць [62, с. 9-10]. 

Р.П. Колосова наголошує, що попит на працю завжди виникає внаслідок 

наявності робочих місць. Тому рух ринку праці значною мірою залежить від 

руху робочих місць – від процесу їх відтворення, а саме: формування, 

функціонування, вибуття, резервування та ін. У зв’язку з цим для повноцінного 

аналізу й оцінки ринку праці використовується система категорій, що 

характеризують робочі місця [30, с. 28]. 

У цілому, узагальнення наукових поглядів щодо сутності ринку праці, 

особливо останніх років, дозволяє зробити висновок, що з плином часу дана 

категорія стає все більш широкою й багатоаспектною, вбираючи в себе все нові 

й нові складові, унаслідок розвитку й ускладнення самих соціально-трудових 

відносин та умов функціонування національної й світової економіки.   

Тому розглядати ринок праці лише як ресурсний ринок, де відбувається 

купівля-продаж послуг праці й встановлюється ціна останньої, у сучасних 

умовах замало. Зміст цієї категорії є набагато ширшим. У дослідженнях 

багатьох вчених цілком слушно наголошується на тому, ринок праці значною 

мірою регулюється ринковими (конкурентними) механізмами, які породжують 

конкуренцію як серед найманих працівників за кращі робочі місця, так і серед 

роботодавців за більш продуктивну робочу силу. Водночас, не можна не 



 238 

погодитися з тією точкою зору, що внаслідок специфіки й соціальної природи 

функціонування даного ринку, лише за рахунок ринкового саморегулювання 

його цивілізоване функціонування неможливе. Тому існує необхідність, як 

зазначають Г.І. Купалова, В.М. Петюх, Б.М. Генкін, А.П. Єгоршин та ін., у 

втручанні держави в процеси його регулювання. Крім того, важливим 

завданням ринку праці є не лише розподіл і використання робочої сили, але й 

створення належних умов для її відтворення, професійного й соціального 

розвитку, підвищення рівня та якості життя. 

Таким чином, на нашу думку, у сучасних умовах під категорією «ринок 

праці» пропонуємо розуміти складну соціально-економічну систему, що 

спрямована на узгодження інтересів усіх суб’єктів ринку робочої сили та ринку 

робочих місць, за рахунок як ринкового (конкурентного), так і державного 

механізмів регулювання,  та забезпечує розширене відтворення робочої сили, 

інноваційний розвиток робочих місць, а отже, економічну й соціальну 

ефективність, продуктивність  економіки в цілому.  

Тому в контексті дослідження конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

найвагоміше практичне значення має визначення як рівня якості підготовки й 

конкурентоспроможності робочої сили (власне молодих фахівців), так і наявних 

на ринку праці робочих місць (їх привабливості та відповідності інтересам і 

мотивам до праці молоді). 

Глибше зрозуміти характер впливу стану ринку праці на рівень 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ дозволить детальний розгляд усіх 

його суб’єктів, факторів (чинників) впливу, принципів, функцій, елементів 

(Додаток Д.3), взаємозв’язків з іншими сферами та наслідків функціонування. 

Основними суб’єктами відносин на ринку праці виступають наймані 

працівники та роботодавці, а також держава, зарубіжні держави, міжнародні 

організації, профспілки тощо. 

Зазвичай, на всі процеси, що відбуваються на ринку праці, впливає не 

один фактор, а їх сукупність. Розрізняють суб’єктивні та об’єктивні фактори. 

Під об’єктивними факторами маються на увазі територіальні відмінності у 
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важливих для людини умовах життя, під суб’єктивними – особистісні риси 

(потреби, інтереси, ціннісні орієнтації тощо), що зумовлюють рішення індивіда 

про зміну місця проживання та (або) роботи. Об’єктивні фактори поділяють на 

природно-географічні, економічні, демографічні, політичні, соціальні та інші. 

Класифікація факторів залежно від можливості регулювання їх впливу, дає 

змогу поділити їх на три групи: фактори, що керуються (фактори-регулятори); 

фактори, що не керуються (фактори-умови); фактори, що безпосередньо не 

керуються, але побічно регулюються [84, с. 163-164]. 

Найбільш точно охарактеризувати фактори, що здійснюють вплив на 

конкурентоспроможність випускників ВНЗ на ринку праці, дозволяє 

класифікація, запропонована Л.С. Лісогор. Вона зазначає, що чинники 

формування конкурентного середовища на ринку праці на мікро-, мезо-, 

макрорівні (внутрішні) та метарівні (зовнішні) обумовлюють інтенсивність та 

ефективність цього процесу. Класифікувати ці чинники доцільно з визначенням 

їх пріоритетності, що передбачає виділення чинників ендогенного та 

екзогенного впливу залежно від характеру їх впливу на конкурентне 

середовище. Ендогенні чинники, що впливають безпосередньо на конкурентне 

середовище, мають бути згруповані у макроекономічний, регуляторний та 

інституційний блоки, тоді як екзогенні чинники, пов’язані із впливом 

зовнішнього середовища, можуть бути виділені у зовнішньо-кон’юнктурний 

блок [48, с. 104-108]. 

Розглядаючи сукупність взаємозв’язків ринку праці з іншими сферами, 

необхідно підкреслити, що як відкрита система, ринок праці має прямі, зворотні 

й опосередковані зв’язки з ринковим середовищем. На думку Л.К. Семів, він 

тісно взаємодіє з ринком інвестицій, інновацій, землі, фінансовим ринком, 

ринком науково-освітніх послуг  [77, с. 308]. 

Сучасну модель ринку праці в контексті її впливу на 

конкурентоспроможність випускників ВНЗ можна відобразити за допомогою 

схеми (рис. 5.1).  



 

Рис. 5.1. Сучасна модель ринку праці в контексті впливу на конкурентоспроможність випускників ВНЗ 
Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі праць [30, с. 27; 48, с. 104-108]. 
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ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РИНКІВ ПРАЦІ ТА 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
Дисбаланс ринку праці та 

освітніх послуг, наявність 

вакантних робочих місць та 

безробітних випускників, їхній 

виїзд у менш розвинені регіони 

Дисбаланс ринку праці та освітніх 

послуг, наявність вакантних 

робочих місць та безробітних 

випускників, їхній виїзд у більш 

розвинені регіони та за кордон за профілем не за профілем 

Працевлаштовані 

МОЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ (РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ): 

Високий рівень 

Низькі якісні 

характеристики 

Достатній  (задовільний) рівень 

Достатній (задовільний) рівень (бажають 

і можуть працевлаштуватися в регіоні) 

Низький рівень 

Високий рівень (надлишкові якісні 

та вартісні характеристики) 

Ендогенні Екзогенні 

Зовнішньо-

кон’юнктурні: 

- взаємодія з ринками 

праці інших кран; 

- міграційні процеси 

Макроекономічні: 

- технічне забезпечення і 
технологічний розвиток; 

- інвестиційно-інноваційна 

активність та ін.  

Регуляторні: 

- політика зайнятості; 
- соціальна і гендерна політика; 

- фіскальна політика; 

- науково-освітня політика 

Інституційні: 

- формування ринкової інфраструктури; 
- удосконалення законодавчо-правової бази; 

- розвиток малого бізнесу; 

- створення системи трипартизму та ін.  
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ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

системність ієрархічність регульованість самоорганізація адаптивність сегментація ефективність цілеорієнтованість комунікативність 

ФУНКЦІЇ  РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  

розподільча 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАН РИНКУ ПРАЦІ  
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інформаційна посередницька регулююча консультативна ціноутворююча резервна пропорцієутворююча 
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Серед принципів функціонування ринку праці вважаємо за доцільне 

виділити насамперед такі: системність, ієрархічність, сегментація, 

регульованість, самоорганізація, адаптивність, ефективність, 

цілеорієнтованість, комунікативність. 

Сучасний ринок праці виконує такі основні функції, які тісно пов’язані 

між собою та доповнюють одна одну: розподільча, інформаційна, 

посередницька, консультативна, регулююча, ціноутворююча, пропорційна, 

резервна [32, с. 42]. 

До основних понять, що характеризують стан ринку праці, належать: 

попит на працю; пропозиція праці; ціна робочої сили; конкуренція на ринку 

праці; типи ринків праці; інфраструктура ринку праці.  

Розглянемо можливі результати впливу функціонування ринку праці на 

конкурентоспроможність випускників ВНЗ. Дану категорію робочої сили  

(випускників ВНЗ) нами запропоновано розглядати як молодих фахівців, які 

виходять на ринок праці вперше та переважно не мають попереднього досвіду 

практичної роботи. Тому поняття конкурентоспроможності випускників ВНЗ, 

зважаючи на існування в Україні значних територіальних соціально-

економічних диспропорцій, вважаємо за доцільне розглядати на основі 

визначення відповідності якісних та вартісних характеристик молодих фахівців 

потребам роботодавців, а наявних робочих місць – потребам і очікуванням 

випускників. 

При цьому неконкурентоспроможними випускниками, як свідчить 

наведена схема, слід вважати як таких, що реально мають занижені якісні 

характеристики, так і тих, що мають надлишкові знання і навички, надто 

високий очікуваний рівень оплати праці для даної території. 

Слід підкреслити, що усталені параметри ринку праці, за результатами 

досліджень провідного вітчизняного вченого у сфері соціально-трудових 

відносин А.М. Колота,  інтенсивно змінюються під впливом низки 

взаємопов’язаних процесів, які відбулись  у світовій практиці за останні 10-15 

років та набувають усе більших масштабів, а саме [34, с. 74]: 
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- поширення нових, нестандартних форм занятості  і моделей організації 

робочого часу; 

- посилення диференціації сегментів ринку праці під впливом нової 

ієрархії факторів виробництва; 

- підвищення гнучкості та мобільності сегментів ринку праці, 

орієнтованих на інтелектуально та інформаційно-насичені технології; 

- зміщення акцентів на якість трудового потенціалу, а отже, на якість 

освіти, навчання впродовж життя, формування і розвиток нових компетенцій, 

що їх вимагає економіка знань; 

- зміна багатьох компонентів соціально-трудових відносин на сіх рівнях 

ієрархічної структури суспільства. 

Отже, стрімкі зміни в характері соціально-трудових відносин та умовах 

функціонування ринку праці осіб з вищою освітою у даний час обумовлюють 

необхідність перегляду й уточнення наукових поглядів на зміст категорії 

конкурентоспроможності робочої сили, зокрема, випускників ВНЗ. 

Серед досліджень вітчизняних учених найбільший практичний інтерес 

становлять наступні підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності та 

похідних категорій стосовно людських ресурсів (Додаток Д.4). 

Стосовно конкретного випускника ВНЗ виокремлюють зовнішній та 

внутрішній ринок праці. Конкурентоспроможність випускника ВНЗ на 

зовнішньому ринку праці являє собою сукупність характеристик, які 

визначають порівняльні позиції конкретного молодого фахівця на цьому ринку 

і дозволяють йому претендувати на здобуття певних вакансій. 

Окрім високої якості підготовки випускника ВНЗ, що є визначальним 

параметром його конкурентоспроможності, певне значення мають також і 

вимоги молодого фахівця до умов праці та її оплати, ціна послуг його праці у 

співвідношенні з її якістю. Конкурентоспроможність випускника ВНЗ на 

внутрішньому ринку праці означає вміння проявити і використати свої 

особистісні, професійні та ділові якості, швидше й краще від інших реалізувати 

власний потенціал у конкретних умовах діяльності підприємства, а це дає 
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можливість отримувати відповідну винагороду, досягти певного соціального 

статусу та забезпечити надійність свого службового становища і професійне 

зростання [65]. 

У цілому у сучасних наукових дослідженнях виділяють три підходи до 

трактування конкурентоспроможності, що можуть бути застосовані до 

випускників ВНЗ:  

- загальнотеоретичний підхід – конкурентоспроможність зводиться до 

змагання у досягненні успіхів на будь-якому рівні і в будь-якому секторі 

суспільно-економічного життя, до постійної здатності протистояти негативним 

ринкових тенденціям; 

- ототожнення даної категорії з якістю підготовки випускника ВНЗ - під 

його конкурентоспроможністю розуміють лише певну систему особистих і 

професійних властивостей;  

- кон’юнктурний підхід – рівень конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ на ринку праці визначають, по-перше, їх якісні ознаки, по-друге, 

відповідність якісних характеристик випускників ВНЗ потребам ринку праці, 

ціні їх праці, попиту на неї. 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що обмежено 

зводити уявлення про конкурентоспроможність випускників ВНЗ лише до 

конкурентних переваг у знаннях, уміннях та навичках, оскільки останнє не 

завжди є вирішальним для працевлаштування на ринку кваліфікованої праці в 

умовах його дисбалансу. При цьому дослідження економічної природи явища 

конкурентоспроможності в межах дії сучасної моделі ринку праці дозволило 

запропонувати дуальний підхід до розуміння сутності поняття 

«конкурентоспроможність випускників ВНЗ», а саме – трактувати його як 

інтегральну здатність до працевлаштування, що включає як відповідність 

якісних характеристик молодих фахівців (передусім, їх професійних 

компетенцій, особистих якостей) вимогам ринку кваліфікованої праці, так і 

відповідність якісного рівня запропонованих робочих місць їх актуальним 

потребам та очікуванням (стосовно оплати та умов праці, можливостей 
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кар’єрного зростання, професійного розвитку, стану соціальної 

інфраструктури). У результаті цього підвищується продуктивність праці 

молодих фахівців, відбувається зростання прибутковості й 

конкурентоспроможності підприємств, установ та організацій, а отже, й 

підвищення ВВП та конкурентоспроможності на рівні держави.  

У процесі формування та розвитку конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ виявляється єдність економічних та соціальних процесів: роботодавець 

орієнтується на досягнення своїх цілей шляхом більш повного використання 

конкурентних переваг молодих фахівців, які зацікавлені у підвищенні 

організаційної конкурентоспроможності у тій мірі, у якій вона містить 

можливості для підвищення їх індивідуальної конкурентоспроможності. 

Виокремлюють такі види конкурентоспроможності випускників ВНЗ: 

- внутрішньоорганізаційна конкурентоспроможність пов’язана з 

розширенням можливостей підвищення ефективності праці шляхом збагачення 

змісту праці функціями і видами робіт, які належать до інших професій. 

Шляхом інвестицій у внутрішньоорганізаційну конкурентоспроможність 

випускників ВНЗ роботодавець забезпечує комплектування штату 

працівниками необхідного рівня кваліфікації; 

- міжорганізаційна конкурентоспроможність створює умови для 

забезпечення реформування територіальної або галузевої структури економіки. 

Зовнішня конкурентоспроможність дозволяє, по-перше, досягти розміщення 

підготовлених у ВНЗ молодих фахівців відповідно до територіальної організації 

продуктивних сил, а також рівноваги між попитом і пропозицією праці 

випускників ВНЗ з урахуванням їх якісних характеристик, по-друге, більш 

повно використовувати знання і навички випускників ВНЗ; 

- внутріпрофесійна форма конкурентоспроможності передбачає 

орієнтацію роботодавця на комплектування кадрового складу кваліфікованими 

молодими фахівцями та безперервне удосконалення їх якостей. 

Конкурентоспроможність випускника ВНЗ характеризує взаємозв’язок 

трьох груп змінних ринку праці [80]: 
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- змінні, що характеризують структуру підприємства, особливості 

продукції, що випускається, а також нестабільність комерційного й 

технологічного оточення підприємства; 

- змінні, пов’язані з людськими ресурсами (скорочення або збільшення 

потреби у молодих фахівцях, зміна структури працюючих, гнучкість 

компетенції випускника ВНЗ, швидкість його реагування на зовнішні зміни, 

мотивація та відкритість, зменшення або зростання продуктивності праці, 

необхідність значних вкладень у розвиток молодого фахівця та ін.), а також 

визначають конкурентні переваги випускника ВНЗ на ринку праці; 

- змінні, пов’язані з трудовою діяльністю, які характеризуються 

факторами, що є незалежними від випускника ВНЗ, але справляють вплив на 

стратегію і тактику його поведінки. 

Система показників конкурентоспроможності випускника ВНЗ включає: 

- базові показники, які визначають потенційну і фактичну ефективність 

праці, пов’язані з соціально-демографічними, психофізіологічними та 

мотиваційними  особливостями випускника ВНЗ, а також визначають рівень 

його знань, вмінь, навичок, повноважень; 

- часткові показники, що відображають побажання й вимоги роботодавців 

до рівня підготовки випускників ВНЗ, якості їх праці. 

У рамках вивчення кадрової політики підприємств з метою закріплення 

молодих фахівців заслуговує на увагу методика, запропонована Н.В. Волковою 

(Додаток Д.5). Дана методика включає такі параметри конкурентоспроможності 

молодих фахівців, як порівняльна оцінка випускників вищих навчальних 

закладів при прийнятті на роботу та поточна оцінка молодих фахівців упродовж 

трирічного адаптаційного періоду.  

До переваг названого підходу можна віднести те, що у ньому 

враховується різний рівень професійної підготовки випускників. Це досягається 

за рахунок коригування отриманих балів за допомогою відповідних 

коефіцієнтів: при підвищеному рівні –  (1,0 < К < 1,15);  при нижчому  –  (1,0 > 

К > 0,85). Недоліком даної методики є перш за все оцінка рівня освіти та 
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мотивації професійного росту молодих фахівців за стандартними критеріями та 

відсутність можливостей оцінки реальних досягнень працівника під час роботи, 

експертної оцінки якості отриманої освіти з боку керівництва [9, с. 16-18].  

Необхідно відмітити, що у даний час відсутні методики, які б дозволили 

повною мірою врахувати усі складові конкурентоспроможності (кількісні та 

якісні) молодих фахівців на ринку праці на регіональному рівні.  Задля вибору 

адекватного методичного підходу для проведення оцінки розглянемо деякі 

варіанти оцінювання кількісних та якісних характеристик людських ресурсів у 

працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

При оцінюванні якісних характеристик працюючих більшість дослідників 

використовують інтегральний підхід (Додаток Д.6).  

Зокрема, за методикою, запропонованою Б.М. Генкіним, індекс трудового 

потенціалу визначається на основі  таких компонент трудового потенціалу, як 

здоров’я, моральність, творчий потенціал, активність, організованість, освіта, 

професіоналізм, ресурси робочого часу. 

Г.Л. Норд, оцінюючи рівень відтворення кадрового потенціалу, пропонує 

бальну оцінку демографічної, економічної, соціальної та екологічної підсистем. 

Л.К. Семів визначає індекс інноваційної якості людських ресурсів, до 

компонент якого включені: освітня, науково-технологічна, духовно-

інформаційна, економічна, демографічна, зайнятості та ринку праці, рівня та 

якості життя, екологічна, якість управлінського середовища. Оцінка компонент 

здійснена на основі стандартизації значень матриці спостережень, розподілу 

показників на стимулятори та дестимулятори, вибору еталону та визначення 

відстаней між досягнутим рівнем та еталонним значенням.  

У даний час відсутність збалансованого розвитку територій країни 

призводить до виникнення ситуації, коли випускники ВНЗ з високим рівнем 

освітньо-фахової підготовки та, відповідно, високими вимогами до рівня 

заробітної плати й можливостей кар’єрного росту, можуть виявитися 

незатребуваними (а отже, й неконкурентоспроможними) у межах певної 

території. Причиною цього є неспроможність підприємств, розташованих у 
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місцях з низьким рівнем соціально-економічного розвитку, забезпечити 

ефективну зайнятість та гідну оплату праці. Підприємці таких регіонів 

зорієнтовані перш за все на залучення й працевлаштування дешевої робочої 

сили, навіть за умов низького рівня її кваліфікації. 

Саме тому оцінювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ на 

ринку праці, на наше переконання, має базуватися не лише на врахуванні вимог 

до кваліфікації й рівня їхньої підготовки з боку роботодавців, але й вимог з 

боку претендентів на посаду до наявних робочих місць, зокрема, рівня оплати 

праці, умов праці (конкурентоспроможності робочих місць). 

Також доцільно враховувати, що конкурентоспроможність виявляється не 

лише  під час виходу випускника ВНЗ безпосередньо на ринок праці (стадія 

розподілу та використання трудових ресурсів); вона активно формується на 

більш ранніх етапах – під час навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах (стадія формування). 

Отже, формула оцінки конкурентоспроможності молодих фахівців на 

ринку праці відповідної території у загальному вигляді включає дві групи 

компонент, перша з яких характеризує відповідність підготовки молодих 

фахівців вимогам ринку праці, друга – якість самих робочих місць певної 

території. Крім того, оскільки вплив кожної зі складових не є однаковим, задля  

визначення міри їх впливу на результуючий показник використовуємо вагові 

коефіцієнти: 

,21   РМВМФРПМФ ККК                                             (5.1) 

де 
ВМФРП

К  – рівень відповідності підготовки випускників ВНЗ вимогам 

ринку праці певної території;  

РМК – якість робочих місць даної території;  

21, . – вагові коефіцієнти для першої та другої складових, відповідно.  

Максимально можлива конкурентоспроможність (1,0 або 100%) існувала 

б за умови, якби усі без винятку випускники ВНЗ виявилися б 

конкурентоспроможними на ринку праці певної території.  
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На нашу думку, при розгляді конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

на ринку праці слід враховувати такі принципові аспекти. По-перше, 

конкурентоспроможність завжди виступає поняттям відносним, тобто її рівень 

суттєво варіюється в залежності від територіальних особливостей, умов 

діяльності окремого суб’єкта господарювання, якості і 

конкурентоспроможності наявних робочих місць. По-друге, її доцільно 

оцінювати як за кількісними, так і за якісними індикаторами.  

Необхідно підкреслити, що в умовах переходу до інноваційної моделі 

економіки, здійснення її структурної і технологічної перебудови, одним із 

найважливіших напрямків забезпечення продуктивної зайнятості є зростання 

вимог до якості підготовки випускників ВНЗ.  

Якість і конкурентоспроможність випускника навчального закладу, за 

оцінками вчених,  розглядається у двох аспектах: професійному рівні та рівні  

особистісної орієнтації. Якість знань, які надає в процесі навчання система 

безперервної освіти, формує високий рівень професійних фахових вмінь, 

навичок, здатності та здібності до виконання професійної трудової діяльності 

або компетентності, які формують у випускника навчального закладу уміння 

висококваліфіковано здійснювати покладені на нього функції [52, с. 69-70]. 

Фахівці відмічають, що зв’язок між освітою і конкурентоспроможністю 

випускника ВНЗ не обов’язково є прямим. Найчастіше він має вигляд: 

професійна освіта → якість підготовки → конкурентоспроможність випускника 

ВНЗ. Причому зростання професійного рівня молодого фахівця вочевидь 

поліпшує його якісні характеристики, але не завжди гарантує його 

конкурентоспроможність на ринку праці. Річ у тім, що, «якість» і 

«конкурентоспроможність» робочої сили – поняття нетотожні.  

Якість робочої сили – це сукупність кваліфікаційних характеристик, 

особистих та ділових рис працівників. Конкурентоспроможність робочої сили 

визначається шляхом її порівняння з іншим працівником-конкурентом. Оцінка 

якості робочої сили, як правило, потребує зіставлення здібностей працівника з 

вимогами фірми та конкретного робочого місця, окремих державних або 
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внутрішньофірмових стандартів до працівників конкретної професії: їх рівня 

знань, практичних навичок, виробничого досвіду, стану здоров’я тощо. 

Конкурентоспроможність робочої сили характеризується не тільки 

показниками її якості, а й умовами надання трудових послуг (їх вартістю, 

специфікою укладення трудового контракту), відповідністю якісних 

характеристик робочої сили потребам ринку праці. Конкурентоспроможність 

робочої сили більш динамічна, ніж її якість, і може змінюватися, навіть при 

постійній якості, під впливом кон’юнктури ринку праці [92, с. 78]. 

Як було зазначено, підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ лише в аспекті вимог до їх якісних і кількісних характеристик 

(конкурентоспроможність робочої сили) не дозволяє повною мірою врахувати 

усі аспекти даного питання. Задля комплексної оцінки необхідно також 

враховувати якісні характеристики наявних робочих місць.  

Поняття «робочого місця» має подвійний зміст. З одного боку, це 

первинна ланка виробничої структури підприємства, з іншого, суто технічного 

боку, - зона, оснащена необхідними технічними засобами, в якій здійснюється 

трудова діяльність виконавця або групи виконавців, які спільно виконують 

одну функцію, роботу, операцію, процедуру, при можливо менших фізичних 

зусиллях та мінімальному нервовому навантаженні. 

Основними складовими робочого місця є: цілі, уявлення про результати 

праці; заданий предмет праці; система засобів праці; система професійних 

службових обов'язків; система прав працівника; виробниче середовище 

(предметні і соціальні умови праці). 

Робоче місце, як будь-яка категорія, має кількісну та якісну 

характеристики. Якщо на основі масштабів концентрації предметів праці та 

зміни режиму функціонування робочих місць формуються кількісні параметри 

даної категорії, то вимоги до професійно-кваліфікаційних, демографічних та 

психофізичних даних працівника, а також організаційно-технічного рівня 

розвитку утворюють якісні характеристики робочого місця. Збалансування 
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зайнятості полягає у постійному підтриманні рівноваги між цими двома 

системами вимог. 

Таким чином, для оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ на 

ринку праці необхідно використовувати систему показників, що характеризує 

як конкурентні переваги самого молодого фахівця, так і складові 

конкурентоспроможності робочих місць.  

Рівень конкурентоспроможності випускників ВНЗ пропонуємо оцінювати 

за номінальним та реальним показниками. При цьому реальний показник 

конкурентоспроможності характеризує конкурентоспроможність молодих 

фахівців, працевлаштованих на робочих місцях певної території, а номінальний, 

крім того, включає й фахівців, які на даний момент є тимчасово безробітними, 

але мають шанс бути працевлаштованими в економіці регіону. Обидві ці 

категорії випускників можуть працевлаштовуватися як за профілем своєї 

спеціальності, що суттєво підвищує їх конкурентоспроможність, так і за 

суміжними професіями, або навіть на робочі місця, які не потребують наявності 

вищої освіти і спеціальної підготовки, що зумовлює зниження як 

конкурентоспроможності, так і мотивації до ефективної трудової діяльності.  

За результатами розрахунків акад. В.М. Геєця, частка зайнятих, які 

працюють за отриманим фахом, коливається від 60,9% для викладачів до 19,2% 

для працівників галузі прикладних наук та техніки (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Частка зайнятих в Україні, які працюють за  отриманим 

фахом, у 2009 році 

Джерело: [11, с. 17]. 
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Тому слід розглядати номінальний та реальний коефіцієнти 

конкурентоспроможності для фахівців, які намагаються працевлаштуватися, 

або працевлаштовані за фахом чи не за фахом. Актуальність такого підходу 

виявляється у тому, що за у разі працевлаштування не за фахом якість 

підготовки молодого фахівця на ринку праці, окрім не завжди задовільного 

якісного рівня підготовки у ВНЗ, додатково знижується за рахунок професійної 

невідповідності.  

Невідповідність між рівнем конкурентоспроможності робочої сили та 

наявних робочих місць (рис. 5.3) є причиною посилення трудової міграції, 

зниження престижу якісної освіти тощо, кадрового дефіциту та негативних 

соціально-економічних тенденцій розвитку національної економіки в цілому. 

 

 
 

Рис. 5.3. Наслідки високого і низького рівня конкурентоспроможності  

робочої сили та робочих місць  

Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі: [60, с. 3-7]. 
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Наслідки низької конкурентоспроможності робочої сили і робочих місць 

та дисбалансу на ринках праці та освітніх послуг 

Через неконкурентоспроможність вакантних робочих місць та відсутність можливостей працевлаштування на добре 

оплачувані місця значного поширення набуває еміграція, як стаціонарна, так і трудова. Значна частина фахівців з 

вищою освітою працюють не за набутою спеціальністю, а молоді фахівці після закінчення навчального професійного 

закладу не можуть знайти роботу і звертаються до Центрів зайнятості, де отримують скерування на перекваліфікацію. 

Через відплив кваліфікованої робочої сили за межі країни її пропозиція зменшується, а пропозиція некваліфікованої 

робочої сили залишається високою. 
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Саме тому у сучасних умовах якість освітніх послуг повинна відповідати, 

у першу чергу, наявним вимогам з боку споживачів таких послуг. Даних 

споживачів, на нашу думку, можна умовно розподілити на дві категорії 

(рис. 5.4) – первинні (суб’єкти, які безпосередньо сплачують кошти за 

навчання) та вторинні (підприємства, установи, організації усіх форм власності 

відповідної території – місця працевлаштування молодих фахівців). 

 

 

Рис. 5.4. Схема споживачів освітніх послуг ВНЗ 

Джерело: складено автором. 
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а сигнали про існуючі розбіжності надходять до ВНЗ лише опосередковано й із 

запізненням у часі, тобто після того, як їхні випускники розпочинають трудову 

діяльність після завершення навчання.  

Тому з плином часу проблема дисбалансу на ринку праці все більш 

загострюється, особливо за окремим спеціальностями й напрямами підготовки. 

Найбільш проблемною є ситуація щодо задоволення потреб вітчизняних 

підприємств у кадрах інженерно-технічного профілю. При цьому дисбаланс на 

молодіжному сегменті ринку праці можна розподілити на декілька основних 

видів, кожен з яких має відповідні ознаки й причини виникнення (табл. 5.1): 

кількісний, якісний, територіальний та мотиваційний. 

Таблиця 5.1 

Класифікація видів дисбалансу на молодіжному сегменті ринку праці 

Види дисбалансу Ознаки та причини виникнення 

Кількісний  Нестача кваліфікованих кадрів відповідних напрямів підготовки  і 

спеціальностей для заміщення персоналу, що звільняється через 

вихід на пенсію та з інших причин, у разі зростання виробничих 

потужностей  

Якісний  Низька якість підготовки під час отримання вищої освіти, 

невідповідність такої підготовки потребам підприємств.  
Вступ на навчання на непрестижні спеціальності молодих людей з 

низькими якісними характеристиками, про що можуть свідчити 

нижчі бали із Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

порівняно із випускниками шкіл, які подають документи на більш 

престижні (економічні, юридичні) спеціальності  

Територіальний  Відсутність кваліфікованих кадрів необхідного кваліфікаційного 

рівня у межах певних територій, що робить неможливим 

розміщення там нових виробничих об’єктів чи розширення наявних 

потужностей 

Мотиваційний  Низька мотивація до праці на посаді внаслідок нераціонального 

вибору даного напряму підготовки, зумовленого наявністю 

державних місць, вартістю навчання, близькістю розташування 

навчального закладу, а не намірами майбутнього 

працевлаштування, оскільки після завершення навчання такий  

молодий фахівець, як правило, або намагається влаштуватися не за 

фахом, або працює неефективно у разі працевлаштування на посаді 

за своєю спеціальністю, яка не відповідає його якісним 

характеристикам та очікуванням щодо змісту й умов праці. 
 

Джерело: розроблено автором. 

 

Швидкі темпи посилення конкуренції в усіх сферах життя суспільства 

призводять до зміни вимог при підготовці випускників вищої школи. При 
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плануванні розвитку вищої школи практично не враховуються демографічні 

прогнози, мережа вищих навчальних закладів не завжди узгоджується з 

потребами регіонів у фахівцях, відсутні ефективні механізми, які б 

стимулювали підготовку кадрів для потреб регіонів, неефективно 

використовується науковий потенціал ВНЗ. Недостатньо уваги приділяється 

такій функції освіти, як виконання нею ролі інституту перерозподілу 

кваліфікованої робочої сили між територіями. Так, державна політика в 

освітній сфері зорієнтована, перш за все, на накопичення інтелектуального 

потенціалу, розвиненої матеріальної бази у мегаполісах, де сконцентрована 

значна кількість ВНЗ, що дозволяє цим навчальним закладам забезпечувати 

порівняно вищу якість підготовки фахівців. Проте по завершенні навчання 

переважна більшість випускників так і залишається працювати в тому ж 

мегаполісі, створюючи гострий кадровий дефіцит у депресивних регіонах.  

На думку І.Ф. Гнибіденка, однією з причин незадовільної якості 

професійної підготовки є застаріла навчально-матеріальна база, недостатнє 

фінансування на її оновлення, придбання матеріалів, інструментів, необхідної 

техніки. На якість навчання негативно впливає також відсутність проходження 

студентами відповідної практики на підприємствах, у корпораціях, на фірмах, 

передусім тих, що застосовують нову техніку та сучасні технології. Через брак 

у випускників необхідних знань і навичок роботодавці не зацікавлені в наданні 

їм робочих місць [13].   

Ще однією проблемою, яка ускладнює підбір роботодавцями робочої 

сили, зокрема з-поміж випускників, є невідповідність умов праці, 

запропонованих роботодавцями, потребам випускників. Цей чинник, як жоден 

інший, поєднує в собі як суб'єктивні, так і об'єктивні вимоги, що їх висувають 

сторони трудових відносин. З огляду на такі вимоги слід визнати 

незадовільними якісні параметри значної кількості вільних робочих місць: 

низький рівень заробітної плати, несвоєчасна її виплата або ж виплата у вигляді 

натуроплати; низька транспортна доступність робочих місць; відсутність 

житла; невідповідність умов праці законодавчо встановленим нормативам 
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(надмірна тривалість робочого часу, нестандартний графік роботи, несплата 

лікарняних, відсутність відпусток) [13]. 

Таким чином, діяльність щодо регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ у довгостроковій перспективі повинна спрямовуватися як на 

підвищення якісних характеристик освітньої підготовки власне випускників 

ВНЗ за рахунок ефективної взаємодії освіти та реального сектору економіки, 

так і на поліпшення якості наявних та створення нових високопродуктивних 

робочих місць, які будуть стимулювати потребу у фахівцях з високим рівнем 

компетентності.  

 

5.2. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців 

на ринку праці: територіальний аспект 

 

Конкурентоспроможність молодих фахівців як специфічної категорії 

трудових ресурсів на ринку праці визначається низкою як позитивних, так і 

негативних факторів впливу. З одного боку, працівники молодшої вікової групи 

більш гнучко адаптуються до численних змін та нововведень, притаманних 

сучасному господарському середовищу, схильні до продукування нових ідей та 

впровадження інноваційних змін, мають освіту, яка більш повно відповідає 

ринковим умовам тощо.  З іншого боку, відсутність досвіду роботи та 

поведінки у робочому колективі, нестача знань та навичок практично-

прикладної спрямованості, завищені вимоги до умов праці та рівня її оплати, 

невідповідність отриманої професії потребам підприємств регіону, а іноді й 

просто низька якість отриманої освіти значно знижують 

конкурентоспроможність молодих фахівців та роблять дану категорію 

працівників однією з найменш захищених на ринку праці. 

Підтвердженням цьому слугує той факт, що за даними Державної служби 

зайнятості у 2012 році перебували на обліку 52884 випускників ВНЗ, з яких 

були працевлаштовані лише 16226 осіб (30,7%) [72]. 
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Викладене вище є причиною актуалізації питань розробки та практичної 

апробації методики оцінки рівня конкурентоспроможності молодих фахівців, 

що, у свою чергу, дозволить ефективно здійснювати необхідний коригуючий 

вплив у межах відповідного регіону. 

За результатами аналізу наявних методик визначення 

конкурентоспроможності персоналу було визначено, що для оцінювання 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ найбільш доцільним є метод 

інтегральної оцінки.  

Крім того, відсутність збалансованого розвитку регіонів країни 

призводить до виникнення ситуації, коли молоді фахівці з високим рівнем 

освітньо-фахової підготовки та, відповідно, високими вимогами до рівня 

заробітної плати й можливостей кар’єрного росту, можуть виявитися 

незатребуваними (а отже, й неконкурентоспроможними) у власному регіоні. 

Причиною цього є неспроможність підприємств регіонів з низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку забезпечити ефективну зайнятість та гідну 

оплату праці. Підприємці таких регіонів зорієнтовані на залучення й 

працевлаштування дешевої робочої сили, навіть за умов низького рівня її 

кваліфікації. 

Тому оцінювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку 

праці (рис. 5.5), на наше переконання, має базуватися не лише на врахуванні 

вимог до кваліфікації й рівня підготовки персоналу з боку роботодавців, але й 

вимог з боку претендентів на посаду до наявних робочих місць, зокрема, рівня 

оплати й умов праці (конкурентоспроможності робочих місць). 

Також доцільно враховувати, що конкурентоспроможність виявляється не 

лише  під час виходу молодого фахівця безпосередньо на ринок праці (стадія 

розподілу та використання трудових ресурсів); вона активно формується на 

більш ранніх етапах – під час навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах (стадія формування). 

Найбільш адекватна оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців 

на регіональному ринку праці повинна  враховувати  не  лише   дані   офіційної 
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Рис. 5.5. Складові інтегрального оцінювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці 
Джерело: розроблено автором.  
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статистики, але й оцінку їхніх конкурентних переваг з боку роботодавців 

(зовнішня експертна оцінка) та самооцінку. 

Отже, пропонована у даній роботі методика оцінки 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на територіальному ринку праці у 

загальному вигляді включає дві групи компонент, перша з яких характеризує 

відповідність підготовки молодих фахівців вимогам ринку праці, друга – якість 

самих робочих місць певної території, що відображає формула (5.1).  

Під час здійснення інтегральної оцінки необхідно враховувати те, що 

вплив кожної з груп компонент є нерівнозначним, тому існує потреба у 

визначенні міри впливу на результуючий показник кожної зі складових. Задля 

цього було проведено опитування десяти експертів – досвідчених працівників 

центру зайнятості, управління статистики, обласної державної адміністрації, 

управління освіти, представники організації роботодавців області.  

У даному випадку завданням експертів є не ранжування варіантів, а 

безпосереднє визначення рівня впливу певної складової на результуючий 

показник. Тому спочатку було визначено шкалу (діапазон) оцінок – від 0 до 1, у 

межах якої кожен експерт оцінював складові. При цьому сума впливу усіх 

складових на результуючий показник повинна становити 1,0 або 100%. 

Одним з ефективних методів формування групової експертизи є метод 

Дельфі, за якого автономне опитування експертів проводиться у декілька (як 

правило, чотири) турів. Кожного разу експерт виражає свою думку певною 

оцінкою в межах визначеної шкали.  

Результати опитування групи експертів упорядковуються; на основі 

упорядкованого ряду визначається медіана Ме і квартилі оцінок – нижній Q1 і 

верхній  Q3. Медіана розглядається як узагальнююча групова оцінка; для 

характеристики варіації оцінок використовують інтерквартильний розмах 

R = Q3 – Q1. 

Значення медіани і розмаху повідомляють усім експертам. Тим з них, чиї 

оцінки виявилися за межами діапазону  (Q3 – Q1), пропонується аргументувати 

свої висновки, аби ознайомити з ними решту експертів. Такий зворотний 
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зв’язок відсікає «шуми», зменшує вплив інтересів, не пов’язаних з проблемою 

[24, с. 14-15]. 

 Медіана являє собою значення ознаки, яке припадає на середину 

впорядкованого ряду, поділяє його навпіл –  на дві рівні за обсягом частини. 

Визначаючи медіану, використовують кумулятивні частоти jfS
 або частки jdS

. 

У дискретному ряду медіаною буде значення ознаки, кумулятивна частота 

якого перевищує половину обсягу сукупності, тобто 

m

jf fS
j

1

5,0
 (для 

кумулятивної частки 
5,0

jdS
). 

Отримані результати (табл. 5.2) свідчать, що, на думку експертів, рівень 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці регіону на 70% 

визначається  рівнем відповідності підготовки молодих фахівців вимогам ринку 

праці та на 30% –  якістю робочих місць. 

Таблиця 5.2 

Результати ІV туру опитування експертів за методом Дельфі 

Складова,  

вагомість якої 

оцінюється 

Оцінки 

експертів  

(упорядковані) 

М
ед

іа
н

а
 М

е 

Н
и

ж
н

ій
 к

в
ар

ти
л
ь
 

Q
1
 

В
ер

х
н

ій
 к

в
ар

ти
л
ь
 

Q
2
 

Ін
те

р
к
в
ар

ти
л
ьн

и
й

 

р
о
зм

ах
 R

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рівень 

відповідності 

підготовки 

молодих фахівців 

вимогам ринку 

праці 

0
,8

2
 

0
,7

6
 

0
,7

4
 

0
,7

2
 

0
,7

1
 

0
,6

9
 

0
,6

8
 

0
,6

7
 

0
,6

6
 

0
,6

5
 

0,70 0,67 0,74 0,07 

Якість робочих 

місць 0
,1

8
 

0
,2

2
 

0
,2

6
 

0
,2

8
 

0
,2

9
 

0
,3

1
 

0
,3

2
 

0
,3

3
 

0
,3

4
 

0
,3

5
 

0,30 0,26 0,33 0,07 

Джерело: розраховано автором за результатами опитування експертів. 

 

Зважаючи на це, формула (5.2) набуває вигляду: 

РМВМФРПМФ
ККК  3,07,0                                            (5.2) 

Відмітимо, що під час інтегральної оцінки передбачено використати як 

статистичні дані, так і результати експертного опитування роботодавців, а 
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також випускників ВНЗ. Однак, отримання подібних експертних даних по всіх 

регіонах країни досить складно здійснити з точки зору практичної реалізації. 

Оскільки експертні дані у рамках даного дослідження було зібрано шляхом 

опитування роботодавців та випускників ВНЗ Кіровоградської області, 

апробацію пропонованої методики проведемо на прикладі вказаного регіону.  

Оцінку якості робочих місць проведемо за формулою (5.3): 

ІРМ =(КСЗП+КВК+КОВС +КЗОЗ+КІОК+КІ+КРІП)/7,                         (5.3) 

де: КСЗП  - середньомісячна заробітна плата, грн.; 

КВК - рівень вибуття кадрів,  % до середньооблікової чисельності штатних 

працівників; 

КОВС - частка вакантних посад з оплатою понад середню заробітну плату в 

регіоні, %; 

КЗОЗ  - рівень зносу основних засобів, %; 

КІОК  - інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.;   

КІ  - інноваційна активність підприємств, %; 

КРІП - обсяг реалізованої інноваційної продукції, % до загального обсягу 

реалізованої промислової продукції; 

7 – кількість показників. 

Обчислення стандартизованих значень показників-індикаторів 

пропонується здійснювати на основі інтегральних оцінок, розрахованих на 

основі відхилень )( aхij  , стандартизованих варіаційним розмахом )( minmax xx  .  

При цьому для стимуляторів minxa  : 

                                                 
minmax

min

xx

xx
z

ij

ij



 ;                                         (5.4) 

для дестимуляторів maxxa  : 

                                                 
minmax

max

xx

xx
z

ij

ij



 .                                         (5.5) 

Тобто ijz  показує відносну позицію j-го регіону в діапазоні варіації за і-

тою ознакою. При високих значеннях і-тої ознаки ijz  наближається до 1, при 

низьких – до 0. Таку саму властивість має й інтегральна оцінка: 
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m

ijj z
m

G
1

1
                                                        (5.6)  

Чим вищий рівень розвитку властивості, тим далі від нуля відхиляється 

значення jG  [24, с. 27]. 

Кожен показник (враховуючи їхній розподіл на стимулятори та 

дестимулятори) порівнюємо з максимальними та мінімальними значенням 

серед регіонів  країни.  

До основних показників якості робочих місць були віднесені дані 

офіційної статистичної звітності, наведені в табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 

Оцінка якості робочих місць Кіровоградської обл. у 2012 р. 

Показник 

Позначення  

(Стимулятор / 

дестимулятор) 

Значення 

показника у 

Кіровоградській 

області 

Мінімальне і 

максимальне 

значення 

показника за 

регіонами 

 

Стандартизоване 

значення 

показника у 

Кіровоградській 

області  

1 2 3 4 5 

Середньомісячна 

заробітна плата, 

грн. [67, с. 185] 

СЗПК  

(Стимулятор) 

2428 

Max = 4607 

(м. Київ) 

Min = 2185 

(Тернопільська 

обл.) 

 

(2428-2185)/ 

(4607-2185) = 

0,100 

Рівень вибуття 

кадрів,  % до 

середньооблікової 

чисельності 

штатних 

працівників [67, с. 

42] 

 

ВКК  

(Дестимулятор) 

33,1 

Max = 39,0 

(АР Крим) 

Min = 21,2 

(Івано-

Франківська 

обл.) 

 

(39,0-33,1)/ 

(39,0-21,2) = 

0,331 

Частка вакантних 

посад з оплатою 

понад середню 

заробітну плату в 

регіоні, % [72] 

ОВC
К  

(Стимулятор) 

2,5 

Max = 7,0 

(м. Київ) 

Min = 1,2 

(Івано-

Франківська 

обл.) 

(2,5-1,2)/  

(7,0-1,2) = 

0,224 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 

Рівень зносу 

основних засобів, 

% [82, с. 94] 

ЗОЗК  

(Дестимулятор) 

73,8 

Max = 80,6 

(Харківська 

обл.) 

Min = 37,4 

(Чернівецька 

обл.) 

(80,6-73,8)/ 

(80,6-37,4) = 

0,157 

Інвестиції в 

основний капітал 

на одну особу, 

грн.  [82, с. 203] 

ІОКК  

(Стимулятор) 
2422,0 

Max = 9386,6 

(м. Київ) 

Min = 1545,6 

 (Херсонська 

обл.) 

(2422,0-

1545,6)/ 

(9386,6-1545,6) 

= 0,112 

Інноваційна 

активність 

підприємств, % 

[56, с. 166] 

ІК  

(Стимулятор) 

17,4 

Max = 29,8 

(Запорізька 

обл.) 

Min = 8,3 

(Полтавська 

обл.) 

(17,4-8,3)/  

(29,8-8,3) = 

0,423 

Обсяг 

реалізованої 

інноваційної 

продукції, % до 

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції [56, с. 

219] 

РІПК  

(Стимулятор) 

2,8 

Max = 14,4 

(Полтавська 

обл.) 

Min = 0,6 

(м.Севастополь) 

(2,8-0,6)/  

(14,4-0,6) = 

0,159 

Індекс якості робочих місць регіону: 

(КСЗП+КВК+КОВС+КЗОЗ+КІОК+КІ+КРІП)/7 
0,215 

Джерело: розраховано автором. 

 

Таким чином, рівень якості робочих місць Кіровоградської області, 

розрахований за даними табл. 5.3, складає  0,215 або 21,5%. 

Оцінку рівня відповідності підготовки молодих фахівців вимогам 

регіонального ринку праці пропонуємо здійснювати за формулою: 

3/)( РППРАЦЯОВМФРП КККК  ,                                           (5.7) 

де: ЯОК  – показник якості освіти, отриманої у ВНЗ;  

ПРАЦК  –  показник спроможності працевлаштування випускників;  

РПК  – показник рівня теоретичних знань, практичних навичок, 

професійних та особистих якостей молодих фахівців на початку трудової 

діяльності. 
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Показник якості освіти, отриманої у ВНЗ, визначаємо за формулою (5.8): 

КЯО=(КВНСК+ КВНСД +КМВНЗ+КЗСГ+ККФ)/5,                        (5.8) 

де: КВНСК  - частка викладачів з науковими ступенями кандидата наук з 

розрахунку на 100 студентів, осіб; 

КВНСД  - частка викладачів з науковими ступенями доктора наук з 

розрахунку на 100 студентів, осіб; 

КМВНЗ  - масштаби ВНЗ (чисельність студентів з розрахунку на один ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації), осіб; 

КЗСГ  - забезпеченість студентів гуртожитками, % до чисельності осіб, які 

потребують улаштування до гуртожитків; 

ККФ  - загальний книжковий фонд з розрахунку на одного читача, прим.; 

5 – кількість показників.  

Результати оцінки показника якості освіти, отриманої у ВНЗ, наведені у 

табл. 5.4.  

Таблиця 5.4 

Оцінка якості освіти, отриманої у ВНЗ Кіровоградської обл., у 2012 р. 

Показник 

Позначення  

(Стимулятор / 

дестимулятор) 

Значення 

показника у 

Кіровоградській 

області 

Мінімальне  і 

максимальне 

значення 

показника за 

регіонами 

країни 

 

Стандартизоване 

значення 

показника у 

Кіровоградській 

області  

1 2 3 4 5 

І. Якість викладацького складу 

Частка 

викладачів з 

науковими 

ступенями з 

розрахунку на 

100 студентів, 

осіб: 

Кандидати наук 

ВНСКК  

(Стимулятор) 

3,73 

Max = 4,62 

(Вінницька обл.) 

Min = 2,39 

(Київська обл.) 

(3,73-2,39)/ 

(4,62-2,39) =  

0,601 

Доктори наук 

[59, с. 24, 115] 
ВНСДК  

(Стимулятор) 

0,33 

Max = 1,16 

(Закарпатська 

обл.) 

Min = 0,32 

(Рівненська 

обл.) 

 

(0,33-0,32)/  

(1,16-0,32) =  

0,012 
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Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

ІІ. Ресурсне забезпечення 

Масштаби ВНЗ 

(чисельність 

студентів з 

розрахунку на 

один ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів 

акредитації), 

осіб [59, с. 23-

24] 

МВНЗК  

(Стимулятор) 

2665 

Max = 8806 

(Луганська обл.) 

Min = 2665 

(Кіровоградська 

обл.) 

(2665-2665)/  

(8806-2665) =  

0 

Забезпеченість 

студентів 

гуртожитками, 

% до 

чисельності осіб, 

які потребують 

улаштування до 

гуртожитків 

[59, с. 119] 

ЗСГК  

(Стимулятор) 

95,6 

Max = 99,5 

(Запорізька 

обл.) 

Min = 73,3 

(Волинська 

обл.) 

(95,6-73,3)/ 

(99,5-73,3) =  

0,851 

Загальний 

книжковий фонд 

з розрахунку на 

одного читача, 

прим. [59, с. 121] 

КФК  

(Стимулятор) 
78 

Max = 193 

(м. Севастополь) 

Min = 32 

(Черкаська обл.) 

(78-32)/ (193-32) 

= 0,286 

Індекс якості освіти, отриманої у ВНЗ: (КВНСК+ КВНСД 

+КМВНЗ+КЗСГ+ККФ)/5 
0,350 

Джерело: розраховано автором. 

 

Отже, розраховане значення даного показника становить 0,350 або 35,0%. 

Коефіцієнт спроможності працевлаштування випускників може бути 

номінальним та реальним. 

Значення номінального та реального коефіцієнтів, згідно з пропонованою 

методикою, визначаємо за формулою: 

ПР
ККК

ОЦЗ

н

прац
 )1(

.
,                                    (5.9) 

ПСОЦЗ

Р

прац
КККК

ПР
 )1(

.
                                    (5.10) 

де: ОЦЗК  – частка випускників ВНЗ, які стали на облік у центрі зайнятості 

після закінчення навчання;  

ПРК  – частка випускників, які планують залишитися працювати у своєму 

регіоні;  
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ПСК  – частка випускників, які планують працевлаштуватися за 

отриманою спеціальністю. 

Відмітимо, що офіційні статистичні дані щодо реального 

працевлаштування випускників ВНЗ у межах регіону та за отриманою 

спеціальністю відсутні, тому така інформація була отримана шляхом 

опитування випускників найбільших вищих навчальних закладів області. 

Стосовно міграційних настроїв респондентів, то, як бачимо з рис. 5.6, 

більше половини респондентів (52,8%) планують жити і працювати в 

м. Кіровограді та області після завершення навчання. 

Деякі студенти планують виїхати в Одеську, Миколаївську, Харківську, 

Дніпропетровську області, м. Львів, АР Крим, Російську Федерацію. 

Із випускників, які не планують залишатися в області (47,2% опитаних), є 

такі, кого не влаштовує низький рівень заробітної плати (26,6% респондентів), 

20,3% студентів вважають високим рівень безробіття в області, з причини 

недостатньої кількості вакансій з обраної спеціальності планують змінити місце 

проживання та працевлаштування 16,6% опитаних, вважають, що не зможуть 

реалізувати свій професійний потенціал в рідній області 14,5% респондентів. 

планують жити і 

працювати в 

Кіровоградській обл.

52,8%

планують працювати 

у м. Києві

12,8%

планують працювати 

в інших регіонах 

України

8,8%

мають намір виїхати 

за кордон

25,6%

 

Рис. 5.6. Оцінка міграційних настроїв респондентів 

Джерело: розраховано автором на підставі даних експертного опитування. 

Третина респондентів (37,5%) працевлаштуються на роботу не за фахом, 

якщо не зможуть одразу працевлаштуватися за спеціальністю, тобто частка 



 266 

випускників, які мають намір працювати лише за отриманою спеціальністю 

складає 62,5%. 

Найбільше знижують можливість працевлаштування молодих фахівців на 

ринку праці, на думку респондентів, такі фактори, як відсутність досвіду 

роботи та занижений рівень оплати праці молодим фахівцям. Схематично 

розподіл відповідей може бути представлений у вигляді рис. 5.7. 

Відсутність досвіду роботи є вагомим фактором для відмови у 

працевлаштуванні молодому фахівцю. Так само і занижений рівень оплати 

праці значно зменшує рівень працевлаштування молодих фахівців на ринку 

праці, адже виходячи зі свого навчального закладу з дипломами, вони мають 

надію на швидке працевлаштування і високу заробітну плату. 

Занижений рівень 

оплати праці 

молодим 

спеціалістам;

 20,4

Відсутність досвіду 

роботи;

 29,1

Незатребуваність 

спеціальностей;

 8,5

Відсутність у 

молоді бажання 

працювати;

 9,7

Завищені вимоги до 

кандидата від 

роботодавця; 

5,3

Інше; 

0,3
Завищені вимоги до 

молодих людей; 

17,4

Низький рівень 

підготовки молодих 

спеціалістів;

 9,3

 

Рис. 5.7. Фактори, що занижують можливість працевлаштування 

молодих фахівців на ринку праці регіону  

Джерело: розраховано автором на підставі даних експертного опитування. 

 

У 2012 році ВНЗ Кіровоградської області було випущено 4004 осіб (ІІІ-ІV 

рівня акредитації) та 2073 осіб (І-ІІ рівня акредитації) [59, с. 83], у тому ж році 

на обліку у центрі зайнятості перебували 1339 особи з числа випускників 

закладів вищої освіти, що складає 22,0% випуску. 
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Зважаючи на наведені дані, значення коефіцієнтів спроможності 

працевлаштування становитиме: 

412,0528,0)22,01(. н

працК , 

257,0625,0528,0)22,01(. Р

працК . 

Вихідні дані для оцінки теоретичних знань, практичних навичок, 

особистих та професійних якостей молодих фахівців були отримані шляхом 

опитування роботодавців регіону та випускників вищих навчальних закладів.  

Оцінка роботодавцями теоретичного і практичного рівня підготовки 

фахівців, які закінчили ВНЗ останніми роками, за десятибальною шкалою має 

наступний вигляд. Найбільш високий рівень теоретичної і практичної 

підготовки мають фахівці з комп’ютерних технологій і інформаційних систем 

(7,5 балів). Теоретичний рівень підготовки фахівців технічного профілю 

оцінено в 7,2 бали, а практичний значно нижче –  в 5,8. Найнижчий рівень 

теоретичної і практичної підготовки, на думку роботодавців, мають фахівці 

економічного профілю – 6,6  і 5,3 балів  відповідно, й фахівці гуманітарного 

профілю – 6,8 і 6,3 балів. Підготовку фахівців юридичного профілю оцінено в 7 

і 5,9 балів. В середньому ж рівень теоретичних знань молодих фахівців оцінено 

у 7,0 балів з можливих 10, а практичних навичок – у 6,2 бали. 

Деякою мірою вище оцінюють рівень своєї теоретичної і практичної 

підготовки випускники ВНЗ  – у 8,9  бала та 8,3  бала відповідно. 

Для оцінювання особистих і професійних якостей молодих фахівців 

респондентам пропонувалося відповісти на визначені питання. Розподіл 

відповідей респондентів (за десятибальною шкалою) наведений в табл. 5.6. 

З урахуванням розрахованих вагових коефіцієнтів, показник наявності 

теоретичних знань, практичних навичок, професійних та особистих якостей 

молодих фахівців розраховуємо за формулою: 

10/)2,02,035,025,0(
ОЯПЯПНТЗРЗ

ККККК  ,          (5.11) 

де 
ТЗ

К  – рівень теоретичних знань;   

ПН
К  – рівень практичних навичок;  
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ПЯ
К  – рівень професійних (ділових) якостей;  

ОЯ
К  – рівень особистих якостей. 

Таблиця 5.6 

Оцінка особистих і професійних якостей молодих фахівців 

за результатами опитування 

П
р

о
ф

ес
ій

н
і 

я
к

о
ст

і 

Якості 
Випускники 

ВНЗ 
Роботодавці 

- вміння орієнтуватися на вимоги клієнтів 7,3 5,2 

- вміння працювати в команді 7,5 6,7 

- уміння раціонально планувати свій робочий день  7,2 5,9 

- уміння організовувати інших людей 7,2 4,7 

- уміння збирати і систематизувати інформацію 7,3 5,8 

- уміння чітко виконувати поставлені завдання 7,8 6,3 

- знання іноземних мов 6,7 4,6 

- володіння комп’ютерною технікою 8,4 6,0 

- наявність відповідної освіти 8,1 5,9 

- досвід роботи 7,0 4,8 

- наявність базових економічних знань 6,9 6,1 

- наявність базових технічних знань 6,7 4,0 

Середнє значення 7,3 5,5 

О
со

б
и

ст
і 

я
к

о
ст

і 

- постійне прагнення до саморозвитку 7,9 6,1 

- цілеспрямованість 8,0 5,7 

- комунікабельність 8,0 5,9 

- ініціативність 7,4 4,0 

- відповідальність 8,4 5,2 

- мобільність 7,2 6,2 

- наполегливість 7,9 5,7 

- неконфліктність 7,5 5,5 

- працелюбність 7,9 7,1 

- креативність 6,9 4,0 

- вміння адаптуватися до змін 7,8 5,8 

Середнє значення 7,7 5,6 
Джерело: розраховано автором на підставі даних експертного опитування. 

 

При цьому вагомість думки роботодавців становить 68%, випускників 

ВНЗ – 32%. 

Розраховані значення складають: 

608,732,09,868,00,7 ТЗК ;  

872,632,03,868,02,6 ПНК ;  

076,632,03,768,05,5 ПЯК ;  



 269 

272,632,07,768,06,5 ОЯК ;  

 10/)272,62,0076,62,0872,635,0608,725,0(РЗК 0,678 або 67,8%. 

Тоді значення коефіцієнту рівня відповідності підготовки молодих 

фахівців вимогам ринку праці складатиме 

%4,418,673,07,2537,00,3533,0 ВМФРПК . 

Отже, рівень конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці 

Кіровоградської області становитиме: 

%4,355,213,04,417,0 МФК . 

Отримані значення є достатньо низькими та свідчать про наявність 

значних проблем у сфері ефективного працевлаштування випускників ВНЗ на 

ринку праці регіону (рис. 3.14). Тому необхідним є узагальнення значень 

основних компонент, які входять до складу інтегральної оцінки, з метою 

виявлення найбільш суттєвих невикористаних можливостей стосовно 

забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців в області.   

 

 

Рис. 5.8. Значення основних компонент інтегральної оцінки 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ Кіровоградської обл. у 2012 р.* 

* - узагальнена оцінка конкурентоспроможності випускників з повною вищою освітою за 

всіма спеціальностями ВНЗ усіх профілів в цілому по Кіровоградській обл.  

Джерело: складено та розраховано автором.  

Коефіцієнт конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

              35,4 64,6 

Коефіцієнт відповідності підготовки 

молодих фахівців вимогам ринку праці 

Коефіцієнт відповідності робочих місць 

вимогам і очікуванням випускників ВНЗ 

 
              41,4 58,6 21,5 

Коефіцієнт якості освіти, 

отриманої у ВНЗ  

Коефіцієнт спроможності 

працевлаштування 

Коефіцієнт рівня знань на 

початку трудової діяльності 

35,0 65,0 25,7 74,3             67,8 32,2 

- значення показника  

- невикористані можливості  

78,5 
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Отже, достатньо низька конкурентоспроможність молодих фахівців на 

ринку праці Кіровоградської області зумовлена як недостатньою 

конкурентоспроможністю робочих місць, так і низьким рівнем відповідності 

підготовки молодих фахівців вимогам ринку праці.  

Найбільш проблемними питаннями у сфері забезпечення 

конкурентоспроможності робочих місць є низький рівень оплати праці в 

регіоні, шкідливі умови праці, порівняно високе безробіття та плинність кадрів. 

Відносно низька якість освіти, отриманої у ВНЗ, свідчить про 

необхідність впровадження заходів щодо поліпшення якісного складу науково-

педагогічних працівників ВНЗ, зокрема,  підвищення частки викладачів з 

науковими ступенями, а також впровадження компетентнісного підходу у сфері 

підготовки кадрів з вищою освітою, застосування інноваційних і практично-

орієнтованих технологій навчання. 

Отримане значення коефіцієнту рівня знань на початку трудової 

діяльності підтверджує необхідність посилення співпраці між ВНЗ та 

роботодавцями з метою підготовки фахівців, здатних більш активно 

застосовувати набуті знання у практичній роботі, підвищення практичної 

орієнтованості навчальних програм і курсів. 

І, нарешті, найбільш проблемним питанням конкурентоспроможності 

молодих фахівців на ринку праці регіону є їхня надто низька спроможність 

працевлаштування у межах регіону. Це призводить до виїзду значної кількості 

підготовлених в області молодих фахівців (як правило, найбільш активних і 

висококваліфікованих) за кордон та в більш розвинені регіони, 

працевлаштування не за спеціальністю. Внаслідок цього загострюється 

тенденція щодо дефіциту кваліфікованих молодих кадрів на підприємствах 

області, унеможливлюється забезпечення інноваційного розвитку, реалізація 

інноваційно-інвестиційних проектів.  Тому у межах регіону існує нагальна 

потреба формування і введення в дію ефективного організаційно-економічного 

механізму підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ.  
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5.3. Трансформація підходів до регулювання професійного розвитку 

фахівців як чинник підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 

праці 

 

Стрімкий економічний та соціальний розвиток, підвищення 

конкурентоспроможності підприємств актуалізує проблему розроблення 

ефективних механізмів реформування системи професійного розвитку кадрів. 

Сучасні глобалізаційні процеси потребують мобільності робочої сили, швидких 

економічних і технологічних змін, формування ефективної системи вищої 

освіти та професійної підготовки, яка буде здатна на інноваційних засадах 

забезпечувати якісну підготовку та подальший безперервний професійний 

розвиток фахівців з вищою освітою, відповідно до сучасних вимог та викликів 

на міжнародному та національному ринках праці.  

Висока освітня підготовка населення, зокрема професійна, є безперечним 

пріоритетом державної політики. Стратегія соціально-економічного розвитку 

України передбачає істотне нарощування та підвищення якості освітнього 

потенціалу населення країни. Держава, якщо вона зацікавлена в інвестиціях, 

має бути зацікавлена і в робочій силі високої якості.  

Отже, у даний час потребують вирішення питання людського розвитку, 

забезпечення  якості освіти та професійної підготовки, створення умов для 

навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя, підвищення 

ефективності взаємодії між системою освіти і ринком праці. 

Інтеграція України у світовий економічний простір вимагає поглибленого 

вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду професійного розвитку кадрів з 

метою встановлення найефективніших, дієвих освітніх систем та оптимальних 

організаційних шляхів їх росту, а також – вивчення питання державного впливу 

на професійний розвиток працівників в індустріальний та постіндустріальний 

період, визначення основних важелів впливу, регулювання та методів контролю 

за даними процесами. 
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Сьогодні розвиток персоналу є однією з важливих умов успішного 

функціонування будь-якого підприємства. Система професійного розвитку 

персоналу на підприємстві спрямована на приведення рівня кваліфікації 

працівників у відповідність до вимог виробництва, оптимальне задоволення 

особистих інтересів працівників, пов’язаних із самореалізацією, підвищення 

ефективності їхньої праці, забезпечення на цій основі конкурентоспроможності 

товарів (робіт, послуг). До системи належать: професійне навчання персоналу; 

атестація персоналу, який згідно з Класифікацією професій належить до 

відповідних професійно-посадових категорій; сертифікація персоналу; 

формування резерву керівників підприємств, установ та організацій [7]. 

На нашу думку, ефективне здійснення безперервного розвитку персоналу 

в повсякденній діяльності підприємств може бути тільки за умови 

попереднього проведення ретельного теоретичного та методичного 

забезпечення цього процесу. Враховуючи це, необхідно розглянути тлумачення 

поняття «професійний розвиток» з точок зору різних науковців та з правової 

сторони. У табл. 5.7 наведено формулювання поняття «професійний розвиток», 

що належать різним фахівцям. 

Таблиця 5.7  

Визначення поняття «професійний розвиток» в 

літературних джерелах 

Автор/джерело Визначення  
Закон України «Про 

професійний розвиток 

працівників» [29] 

 

Професійне навчання працівників - процес 

цілеспрямованого формування у працівників спеціальних 

знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають 

змогу підвищувати продуктивність праці, максимально 

якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати 

нові види професійної діяльності, що включає первинну 

професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва 

[29] 

Савченко В.А. [74] Системно організований процес безперервного 

професійного навчання працівників для підготовки їх до 

виконання нових виробничих функцій, професійно-

кваліфікаційного просування, формування резерву 

керівників та вдосконалення соціальної структури 

персоналу [74, с. 17] 
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Продовження табл. 5.7 

Шекшня С.В. [93] Процес підготовки співробітників до виконання нових 

виробничих функцій, займання посад, вирішення нових 

задач, націлений на подолання розбіжностей між вимогами 

до працівника та якостями реальної людини [93, с. 31] 

Крушельницька О.В. [38] Набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і 

навиків, які він використовує чи буде використовувати у 

своїй професійній діяльності; процес підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з 

метою виконання нових виробничих функцій, завдань і 

обов’язків нових посад [38, с. 101] 

Норт К. [89] Уміле забезпечення та організація процесу навчання для 

досягнення організацією поставлених цілей, а також 

удосконалення навичок та умінь, розширення обсягу знань, 

підвищення компетентності, здатності до навчання та 

ентузіазму співробітників на всіх рівнях організації, що 

сприяє безперервному зростанню[89] 

Джой-Меттьюз Д. [89] Цілісний та активний процес удосконалення, пов’язаних з 

робочою діяльністю знань та умінь із використання 

широкого спектру навчальних методів та стратегій [89, с. 

79]. 

Черчик Л.М. [89] Сукупність взаємопов’язаних заходів, націлених на 

підвищення конкурентоспроможності персоналу  шляхом 

набуття нових знань, умінь, навиків, досвіду в процесі 

навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки з метою 

адаптації до нових умов діяльності, забезпечення власних 

інтересів розвитку та реалізації цілей діяльності 

підприємства [89, с. 6]. 

Грішнова О.А. [14] Сукупність всіх організаційно-економічних заходів 

підприємства у сфері навчання персоналу, його 

перепідготовки і перекваліфікації. В широкому ж розумінні 

розвиток персоналу також охоплює питання професійної 

адаптації, оцінки кандидатів на вакантні посади, поточного 

періодичного оцінювання персоналу, планування ділової 

кар’єри, службово-професійного просування та багато 

інших [14, с. 16]. 

Хентце І. [89] Кадрово-економічна функція, направлена на те, щоб 

сприяти членам колективу всіх ієрархічних сходинок в 

оволодінні кваліфікацією, необхідною для виконання 

поточних та майбутніх професійних вимог [89]. 

Том Н. [89] Комплекс інформаційних, освітніх та прив’язаних до 

конкретних робочих місць елементів, які сприяють 

підвищенню кваліфікації працівників підприємства 

відповідно до завдань розвитку самого підприємства і 

потенціалу та здібностей співробітників [89, с. 6]. 

Шмідт Г. [89] Процес навчання і підвищення кваліфікації персоналу з 

метою розвитку інтелектуального потенціалу 

працівників[89]. 

Джерело: складено автором.  
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Проведений аналіз визначення «професійний розвиток» показує, що 

автори мають свої підходи до його тлумачення, з одного боку, це –  «система», 

а з іншого – «процес». Система ототожнює сукупність процесів, що 

взаємодіють, а поняття «процес» характеризує послідовність дій, які спрямовані 

на кінцевий результат. Досить вузько розглядає процес професійного розвитку 

Г. Шмідт, зазначаючи, що це безпосередньо навчання працівників та 

підвищення кваліфікації, В.А. Савченко ширше характеризує дане поняття – з 

боку кар’єрного росту завдяки професійному навчанню та  формуванню нового 

керівного складу на підприємстві; класифікує професійне навчання робітників 

за видами, типами, характером та формами професійного навчання. 

О.В. Крушельницька та О.А. Грішнова використовують визначення 

«професійний розвиток» у широкому значенні, починаючи від підготовки 

працівника, до його перепідготовки і підвищення кваліфікації;  засоби, що 

включають професійну адаптації працівника, відбір кандидатів на вакантні 

посади, проведення атестації, планування ділової кар’єри; службово-

професійне просування. К. Норт та І. Хентце не розсереджують свою увагу на 

складових елементах професійного розвитку, а концентруються саме на 

кінцевому результаті безперервного процесу розвитку для виконання поточних 

та майбутніх професійних вимог. І. Хентце розглядає розвиток персоналу як 

одну з функцій менеджменту, що спрямовується для підтримки усіх ланок 

управління підприємством. Отже, розглянувши погляди науковців на поняття 

«професійний розвиток», можна зробити висновок, що це – процес 

організаційно-економічних заходів підприємства у сфері навчання, підвищення 

вмінь та навичок персоналу, його перепідготовки і перекваліфікації, контролю 

за цим процесом, забезпечення власних службово-професійних інтересів 

розвитку та реалізації цілей діяльності підприємства. 

Законодавче тлумачення професійного розвитку працівників має дещо 

вужчий характер і зводиться до періодичного процесу навчання, що має 

дозволити підвищити кваліфікацію кадрів на підприємстві. Згідно з Законом 

України «Про професійний розвиток працівників» підприємство має самостійно 
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забезпечувати себе коштами для професійного розвитку персоналу. Так як це 

стає додатковим фінансовим тягарем – то, відповідно, дана стаття витрат не 

знаходить своєї реалізації в українських реаліях. Відповідно до Податкового 

Кодексу України [64] невідпрацьованим є механізм надання пільг, дотацій та 

субсидій підприємствам, які бажають здійснювати професійне навчання 

працівників на виробництві. Закордонний досвід свідчить про те, що 

економічно розвинені країни вже тривалий час використовують вказаний 

механізм. Тому необхідно застосовувати такі заходи і в чинному Податковому 

кодексі України. Для акумулювання коштів, спрямованих на професійне 

навчання економічно активного населення працездатного віку, необхідно до 

Податкового кодексу України внести зміни та доповнення, що дозволили б 

створювати соціальним партнерам спеціальні фонди для підтримання 

професійного навчання персоналу. 

Для реформування сфери підготовки кадрів зроблено певні кроки, 

зокрема, прийнято Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про 

організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про 

формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів», проте місце держави в такому складному процесі не 

має обмежуватись лише прийняттям відповідних нормативно-правових актів, 

тому доцільно буде прослідкувати її роль на всіх етапах становлення системи 

професійного розвитку. 

Головною особливістю професійної освіти та підготовки кадрів в 

постіндустріальному суспільстві є значне зменшення життєвого циклу 

професійних знань. Це обумовлює необхідність у країнах, які хочуть 

конкурувати на світових ринках та бути здатними відстоювати свої інтереси на 

власних ринках в умовах тотальної експансії процесу глобалізації, формувати 

національні системи безперервної професійної освіти та підготовки кадрів.  
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Змінюється роль вищої освіти для працівників, освіта стає невід’ємною 

частиною розвитку фахівця на підприємстві. Змінюється роль робітничих 

кадрів, стрімкий глобальний розвиток потребує працівників високої 

кваліфікації, формування нової  економіки знань супроводжується низкою 

суттєвих змін в усіх сферах життя суспільства, зокрема, найбільш значні зміни 

мають місце у сферах освіти, підготовки кадрів та інновацій (табл. 5.8). 

Сучасна філософія освіти і стратегія реформування освітньої сфери 

вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого і 

послідовного запровадження нових науково-педагогічних технологій, 

раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної 

діяльності у вищій освіті, зокрема: 

 – уведення в дію прийнятого Верховною Радою України Закону України 

«Про вищу освіту (нова редакція)» та Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»; 

– централізації управління вищою освітою, реформування та оптимізації 

мережі вищих навчальних закладів, приведення її у відповідність з потребами 

розвитку національної економіки та запитами ринку праці;  

– створення дослідницьких університетів, розширення автономії ВНЗ; 

– перегляду та затвердження переліку професій; 

– розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід в освіті, узгоджених з новою структурою освітньо-

кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та з Національною 

рамкою кваліфікацій; 

– розширення взаємодії ВНЗ з установами НАН та НАПН щодо розвитку 

наукових досліджень у галузі вищої освіти; 

– створення нормативно-правової бази щодо мотивації роботодавців до 

співпраці з вищими навчальними закладами, участі в розробці стандартів вищої 

освіти, надання баз для проходження практики студентам та першого робочого 

місця випускникам; 
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Таблиця 5.8  

Етапи еволюції розвитку системи освіти та підготовки кадрів 

Стадія 

економіки / 

сфера 

Індустріальна 

економіка 
Постіндустріальна економіка 

Освітня 

сфера 

Масовість 

професійно-

технічної та 

базової освіти. 

Реалізація 

концепції 

«елітної» вищої 

освіти 

Особлива роль  належить освіті, характер і значення 

якої змінюються найбільшою мірою.  

Масовий характер вищої освіти. 

Найбільш повно сучасні тенденції її розвитку 

позначилися в концепції безперервної освіти. В 

умовах постійного оновлення знань і жорсткої 

конкуренції люди постають перед необхідністю 

постійного навчання (lifelong learning – навчання 

упродовж життя). 

 

Знання та 

навички 

робочої сили 

Пріоритетність 

технічних навичок 

та здібностей. 

Необхідність 

оновлення знань 

виникає 

періодично 

унаслідок змін у 

техніці й 

технології 

виробництва 

Поглиблення двох діаметральних процесів: з одного 

боку, продукування фундаментальних знань 

концентрується у обмеженій кількості світових 

центрів, з іншого – прикладні дослідження 

набувають глобального поширення. 

Пріоритетність знань та навичок у сфері організації 

комунікацій в процесі виробництва. 

Пріоритетність знань та навичок у сфері зберігання, 

обробки, передання й використання інформації. 

Необхідність знань та навичок у сфері генерування 

знань, створення «корпоративного» знання, баз 

знань, експертних систем. 

Організація 

професійного 

навчання 

Навчання базовим 

елементам 

професії перед 

прийомом на 

роботу. 

Чітка 

регламентація 

вимог до 

професійного 

рівня. 

Проходження 

стандартного 

навчання й 

підвищення 

кваліфікації, як 

правило, через 

чітко визначені 

проміжки часу 

Професійна підготовка працівників передбачає 

навчання різноманітним навичкам, у тому числі 

навичкам міжособистісних відносин, 

адміністративним, технічним, із наданням 

пріоритету розвитку лідерських якостей. 

Строки й межі підвищення кваліфікації 

визначаються  не стандартними регламентованими 

рамками, а необхідністю гнучко реагувати на зміни 

й нововведення. 

Заохочення усіх категорій робітників до 

безперервного навчання, самонавчання, обміну 

досвідом. 

Переважання неформалізованих форм професійного 

навчання й отримання знань. 

 

Джерело: [85]. 
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– розроблення цілісної системи пошуку та відбору на навчання 

талановитої молоді, її наукового та професійного зростання і подальшого 

супроводження у кар’єрному рості; 

– переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-

технічної бази вищих навчальних закладів через цільове фінансування [86]. 

Виходячи з вищевикладеного, доцільно провести порівняльний аналіз 

безпосереднього впливу держави на професійний розвиток кадрів в 

індустріальній та постіндустріальній економіці (табл. 5.9).  

Отже, важливим важелем на всіх етапах становлення системи 

професійного розвитку працівників була держава. В індустріальному 

суспільстві для визнання кваліфікації працівника необхідно було мати диплом 

про відповідний рівень кваліфікації, в постіндустріальний період з’являються 

нові форми визнання кваліфікації, такі як: сертифікації, визнання кваліфікації, 

отриманої неформальними та інформальними методами. Підвищення 

кваліфікації працівників здійснювалося переважно на підприємствах, рідше у 

навчальних закладах, на сьогодні заходи щодо підвищення рівня професійної 

підготовки кадрів проводяться за допомогою сучасних дистанційних 

технологій, самонавчання, тренінгів, семінарів, коучингів.  

В умовах індустріального суспільства, де носій знань, вмінь, здібностей 

та засвоєного досвіду розглядається в якості людських або трудових ресурсів, 

людського потенціалу, за умов постійного вдосконалення та підвищення 

ефективності застосовуваний в освітньому секторі механізм фінансування, 

очевидно, наближений до мети, цілей та завдань. Водночас, досягнення 

бажаних ефектів на етапі становлення та розвитку економіки знань за 

існуючого державного механізму, залишається під сумнівом. На відміну від 

індустріального суспільства, в постіндустріальній економіці носії людського 

потенціалу та трудових ресурсів перетворюються в носіїв людського капіталу. 

Тобто, відбувається перехід від категорій ресурсів та потенціалу до 

інвестиційної категорії. Останнє вимагає введення в основоположну базу 

функціонування освітнього сектору інвестиційних критеріїв, та, в кінцевому 
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результаті, переведення механізму надання освітніх послуг на конкурентну 

основу. 

Таблиця 5.9  

 Етапи еволюції державного регулювання системи професійного 

розвитку працівників 

Характеристика  Періоди 

Індустріальний Постіндустріальний 
Механізм визнання 

кваліфікації 

Диплом про відповідний 

рівень кваліфікації 

Диплом про відповідний 

рівень кваліфікації, 

сертифікація, у розвинених 

країнах – визнання 

кваліфікації, отриманої 

неформальними методами 

Навчальна інфраструктура Переважно на 

підприємствах, рідше у 

навчальних закладах 

Сучасні дистанційні 

технології, самонавчання, 

державне регулювання 

шляхом законодавчих норм 

Законодавчо-нормативне 

регулювання 

Встановлення 

періодичності підвищення 

кваліфікації, Закон 

України «Про вищу 

освіту» 

Національна рамка 

кваліфікації, Національна 

система кваліфікації, 

Класифікатор професій, 

освітні стандарти, закони, що 

стосуються рівня життя, 

зайнятості, закони, що 

регулюють дистанційне 

навчання, e-learning 

Фінансові важелі 

державного регулювання 

Державне фінансування 

підготовки та підвищення 

кваліфікації у повному 

обсязі 

Переважно держава поклала 

обов’язки фінансування на 

роботодавця, прогресивний 

підхід (солідарна система) 

Податкове регулювання Закон України «Про 

оподаткування прибутку», 

обмеження 2 відсотками 

фонду оплати праці, що 

відносяться до валових 

витрат на професійний 

розвиток 

Закон України «Про 

оподаткування прибутку», 

Податковий кодекс України, 

обмеження 2 відсотками 

фонду оплати праці, що 

відносяться до валових витрат 

на професійний розвиток, а у 

розвинених країнах –  5% і 

більше 

Регулювання 

відповідальності та 

державний контроль 

Відповідальність держава 

перекладає на трудові 

колективи 

Відповідальність фактично 

відсутня, механізм державного 

контролю та санкцій за 

недотримання належного 

професійного розвитку 

працівників не розроблено 
 

Джерело: складено автором. 
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Таким чином, законодавче регулювання індустріального періоду 

зводилося до встановлення періодичності підвищення кваліфікації, в 

постіндустріальний період, з розвитком ринкових відносин регулювання 

професійного розвитку працівників потребує розширення правого поля, 

зокрема, введення в дію Закону «Про національну систему кваліфікацій» [68] 

на основі прийнятої Національної рамки кваліфікації [57], Національного 

класифікатора України (Класифікатор професій), удосконалення освітніх 

стандартів, законів, що стосуються рівня життя, зайнятості, закони, що 

регулюють дистанційне навчання, e-learning.  

Для підвищення конкурентоздатності українських фахівців з вищою 

освітою необхідно впровадити систему національних кваліфікацій. Так, 

31 жовтня 2012 року з’явилася версії проекту Концепції національної системи 

кваліфікацій. Рамка кваліфікацій є ядром національної системи кваліфікацій, 

яка, в свою чергу, являє собою сукупність механізмів правового та 

інституційного регулювання попиту на кваліфікації робітників з боку ринку 

праці та пропозиції кваліфікації з боку системи освіти та навчання. 

Система кваліфікацій включає перелік галузей професійної діяльності 

згідно з видами трудової діяльності із зазначенням рівня кваліфікації; 

професійні стандарти та процедуру їх реєстрації; каталог кваліфікацій із 

зазначенням результатів необхідної освіти та навчання; систему забезпечення 

якості кваліфікації (процедури оцінки та підтвердження, тобто сертифікація 

кваліфікацій, отриманих під час формальної освіти, неформальної освіти та 

робочого досвіду) [68]. 

Рамка кваліфікацій забезпечує системний підхід до змісту кваліфікацій та 

їх розподілу за рівнями [57], що, в свою чергу, дозволяє визначити вимоги до 

освітніх стандартів та програм професійної освіти та привести їх у 

відповідність із вимогами сфери праці. Рамка кваліфікацій також дозволяє 

проводити обґрунтовані порівняння кваліфікацій та дипломів, виданих у різних 

державах, що є надзвичайно актуальним у ситуації активізованої трудової 

міграції. Розроблений проект Концепції національної системи кваліфікацій та 



 281 

прийняття Національної рамки кваліфікацій має ряд переваг та недоліків, що 

мають значний вплив на професійний розвиток кадрів (табл.  5.10). 

Невід’ємною умовою створення та розвитку таких систем виступає 

необхідність активної участі не лише держави, освітніх закладів, а й самих 

працедавців, які мають за умов формування економіки знань виступати 

активними суб’єктами процесу професійного навчання та підвищення 

кваліфікації своїх кадрів. Необхідність активної участі безпосередньо 

підприємств, або працедавців у процесі розбудови моделі безперервної освіти в 

Україні обумовлюється тим, що: по-перше, більшість свого життя люди 

проводять на підприємствах, де реалізують свої фізичні та розумові здібності; 

по-друге, саме підприємства стають джерелом значного масиву інформації, яка 

необхідна для виконання професійних обов’язків працівниками; по-третє, 

активність підприємств щодо забезпечення професійного розвитку своєї 

робочої сили дозволяє постійно підтримувати високий рівень її 

конкурентоспроможності як на внутрішньому ринку праці підприємств, так і на 

зовнішньому ринку праці в цілому. Для такої економіки темпи і масштаби 

науково-технічного прогресу такі, що зміни в матеріальній базі виробництва, 

якості трудових ресурсів не встигають за зростанням науково-технічних 

можливостей [37].  

В економічно розвинених країнах історично склалися різні форми 

державного впливу, методів оподаткування і регулювання сфери розвитку 

персоналу. Наприклад, у Франції реалізується модель державного втручання, у 

рамках якої держава регулює систему професійної освіти у співробітництві із 

соціальними партнерами. Урядом Франції встановлено обов’язкові податки і 

збори для забезпечення участі роботодавців у розвитку персоналу. Усі 

юридичні особи сплачують  податок у розмірі 0,5% валового фонду оплати 

праці на фінансування програми «Учнівство», а також збір у розмірі 0,1-0,3% на 

потреби навчання, що чергується. 
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Таблиця 5.10  

 Переваги та недоліки впливу проекту Концепції національної 

системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій на професійний 

розвиток кадрів 

н
ед

о
л

ік
и

 

Національна система кваліфікацій Національна рамка кваліфікацій 

Розробка діючої Рамки кваліфікацій та проекту Концепції національної системи 

відбувається без залучення широкого загалу роботодавців, профспілок, профільних 

фахівців та структур (центри зайнятості, управління праці та соціального захисту, 

економіки, регіонального розвитку, науковці тощо); 

фінансування розробки національної 

системи кваліфікацій розпорошене, 

незначне, а сама вона є неефективною через 

відсутність, у першу чергу, окреслених на 

державному рівні перспектив розвитку 

економіки в цілому та професійної і  вищої 

освіти, зокрема, по-друге – через відсутність 

порядку розробки державних та галузевих 

стандартів вищої освіти; 

зазначено тільки рівні кваліфікацій, без 

розкриття їх змісту, співвідношення з 

Європейською рамкою кваліфікацій; 

роботодавці майже не виявляють активності 

в оновленні професійних стандартів; 

переліки напрямів і спеціальностей 

вищої освіти надмірно деталізовані й 

не відповідають потребам ринку праці; 

сучасна структура галузевих стандартів є 

надмірно ускладненою і регламентованою, 

обмежує можливості навчальних закладів 

щодо модифікації програм підготовки 

відповідно до запитів ринку праці. 

відсутність вимог інструментального 

засобу, що дозволить встановити 

співвідношення рівнів Національної та 

Європейської рамок кваліфікацій. 

п
ер

ев
а

г
и

 

передбачає участь соціальних партнерів у 

процесах, пов’язаних із визнанням навчання, 

розроблення, забезпечення якості і 

присвоєння кваліфікацій; 

за допомогою Рамки кваліфікацій 

здійснюється не тільки опис системи 

кваліфікацій, але і модернізація 

системи професійної освіти та 

підготовки кадрів,  збільшення доступу 

громадян до кваліфікацій 

підвищення рівня компетентності 

працівників; 

у порівнянні з Європейською рамкою 

кваліфікацій та Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти 

Національна рамка враховує 

інтегральну компетентність 

забезпечення міжнародної прозорості 

визнання кваліфікацій, набутих в Україні. 

залучення міжнародної технічної та 

фінансової допомоги. 

 

Джерело: складено автором за даними [57] та [68]. 

 

Іншим чином вирішується питання інвестування у розвиток кадрів у 

Великобританії, де відійшли, на відміну від Франції, від практики обкладання 

спеціальним податком на навчання. Стимулювання процесу професійного 

навчання здійснюється шляхом надання пільг певним підприємствам щодо 
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сплати податків, у відповідності до проведеного навчання, а також шляхом 

створення індивідуальних навчальних рахунків, у перерахуванні коштів на які 

беруть участь не тільки держава та роботодавець, а й сам працівник, отже, має 

місце як спільна зацікавленість, так і відповідальність за досягнуті результати 

[43]. 

 У ряді європейських країн, зокрема у Німеччині, Данії, Нідерландах, 

реалізуються моделі, для яких характерними є висока роль соціальних 

партнерів у сфері професійного навчання і розвитку, а держава визначає лише 

загальні рамки цієї роботи [85].  

У той же час система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

зокрема з вищою освітою, на підприємствах в Україні залишається у 

недостатньо розвинутому стані. Це пояснюється тим, що попередня система 

підготовки кадрів на підприємствах, як невід’ємна складова системи 

професійної підготовки, була ліквідована, а нової так і не побудовано.  

Серед недоліків вітчизняної системи професійної освіти та підготовки 

кадрів необхідно зазначити такі: 

– відсутність цілеспрямованої державної стратегії та політики у сфері 

професійної підготовки кадрів, зокрема з урахуванням як галузевої 

специфіки, так і особливостей господарської діяльності великих, середніх 

та малих підприємств, з метою забезпечення високої 

конкурентоспроможності національної робочої сили; 

– незабезпеченість підприємств методичними матеріалами щодо організації 

процесу навчання кадрів на підприємстві; 

– незацікавленість та фінансова неспроможність працедавців забезпечувати 

професійну підготовку, перенавчання та підвищення кваліфікації своїх 

кадрів; 

– низький рівень стимулювання працівників щодо їх професійного 

розвитку; 
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– відсутність єдиної системи професійних кваліфікацій та стандартів із 

професійної підготовки, які необхідні для забезпечення можливості 

безперервної професійної освіти зайнятого населення; 

– відсутність інфраструктури для професійної підготовки кадрів на 

підприємствах в умовах розвитку інноваційної моделі економіки. 

Водночас, подальший розвиток суспільних відносин, пов’язаних із 

підготовкою фахівців, обмежується відсутністю погоджених принципів 

реформування сфери освіти, зайнятості населення та соціально-трудових 

відносин; невизначеністю ролей та обов’язків сторін, заінтересованих в участі у 

формуванні та реалізації державної політики щодо підготовки кадрів та 

професійного розвитку громадян, тому першочерговим завданням держави 

постає питання введення в дію Закону «Про національну систему кваліфікацій» 

на основі прийнятої Національної рамки кваліфікацій. 

Актуальними залишаються проблеми регулювання відносин та 

інституційного забезпечення процесів, пов’язаних із визначенням і 

прогнозуванням вимог до компетентності працівників, оновленням існуючих та 

розробленням нових кваліфікацій, оцінюванням і визнанням результатів 

навчання.  

Прийняття Закону «Про національну систему кваліфікацій» дає змогу 

налагодити  тісну взаємодії між системою освіти, ринком праці та 

організаціями громадянського суспільства у відповідності до принципів 

навчання впродовж життя.  

Реалізація даного Закону вирішить такі основні завдання, як: 

- визначення ролей та обов’язків усіх сторін, органів та організацій, 

зацікавлених в участі у формуванні та реалізації державної політики щодо 

підготовки кадрів та професійного розвитку громадян; 

- забезпечення відповідності структури кваліфікацій сучасним та 

перспективним вимогам ринку праці, потребам інноваційного розвитку 

економіки, громадян та суспільства в цілому; 
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- розширення можливостей визнання результатів навчання, у тому числі 

набутих поза межами формальної освіти, та присвоєння кваліфікацій на основі 

такого визнання;  

- впровадження європейських принципів забезпечення якості у сфері 

вищої освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя. 

Результати професійного розвитку для працівників, організації та 

суспільства полягають у наступному:  

- для працівника: гарантія збереження робочого місця; набуття нових 

знань, умінь, навичок, розкриття здібностей;  збільшення вартості власної 

робочої сили як працівника на ринку праці; розширення можливостей 

професійного та кар'єрного зростання; розширення соціальних зв'язків і 

контактів; підвищення самооцінки і впевненості в собі; 

- для організації: підвищення продуктивності та якості праці, а отже, 

доходів організації; збільшення внеску кожного співробітника у досягнення 

цілей організації; скорочення періоду адаптації; підвищення мотивації праці 

співробітників; поліпшення морально-психологічного клімату в колективі; 

вдосконалення корпоративної культури організації; позитивний вплив на 

трудову дисципліну; полегшення процесу делегування повноважень; 

скорочення плинності кадрів; 

- для суспільства та держави: розвиток трудового потенціалу суспільства; 

підвищення престижності зайнятості в державі, відсутність потреби виїзду за 

кордон; підвищення продуктивності суспільної праці та, як наслідок, ВВП 

держави. 

Таким чином, основними напрямами вдосконалення процесу державного 

регулювання професійного розвитку кадрів є:  

- доопрацювання Закону «Про професійний розвиток працівників»;  

- розробка ефективного державного механізму контролю за дотриманням 

виконання роботодавцями та працівниками чинного законодавства щодо 

підвищення кваліфікації останніх та якості виконання даних норм; 
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- розвиток системи професійної освіти відповідно до потреб економіки в 

умовах інноваційного розвитку та міжнародних стандартів, прийняття Закону 

«Про національну систему кваліфікацій»; 

- формування системи безперервної освіти; 

- заохочення пільгами та субсидіями на законодавчому рівні 

роботодавців, які здійснюють активну політику підвищення рівня кваліфікації 

працівників; 

- розвиток ринку праці, поліпшення трудових умов, рівня життя та 

зайнятості населення.  

Зважаючи на вищевикладене, перспективи подальших досліджень в 

даному напрямку мають спрямовуватись на розробку ефективного державного 

механізму професійного розвитку працівників відповідно до міжнародних 

стандартів та норм, що будуть задовольняти, як державу, так і роботодавців і 

працівників.  

Розробка і впровадження  в Україні Національної системи кваліфікацій та 

системи безперервної професійної освіти дозволять створити можливість 

визнання досвіду та знань, отриманих неформальним шляхом (під час трудової 

діяльності, за рахунок самоосвіти).  

Невід’ємною умовою створення та розвитку системи безперервної 

професійної освіти  є необхідність активної участі не лише держави, освітніх 

закладів, але і самих працедавців, які мають виступати активними суб’єктами 

процесу підготовки кадрів. Не менш важливе значення має стимулювання 

зацікавленості працівників у підвищенні свого професійно-кваліфікаційного 

рівня. Тому, доцільним є формування та активізація механізму соціального 

партнерства в країні, організація підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників у відповідності до потреб інноваційної моделі розвитку економіки. 
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5.4. Шляхи активізації взаємодії роботодавців з ВНЗ на засадах 

соціального партнерства   

 

Необхідність формування в Україні інноваційної моделі економіки й 

становлення суспільства знань, підвищення техніко-технологічного рівня 

виробництва, зростання обсягів інтелектуальної праці актуалізують питання 

забезпечення вітчизняних підприємств, установ та організацій 

висококваліфікованими працівниками, зацікавленими у своєму безперервному 

професійному розвитку та оновленні знань.  

Поряд з цим, як підкреслює Л. Лісогор, в умовах трансформаційних змін, 

що відбуваються на ринку праці, пріоритетного значення набувають проблеми 

забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості і соціально-трудових 

відносин; підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили; 

розширення договірних засад і досягнення узгодженості інтересів найманих 

працівників та роботодавців; підвищення рівня соціальної захищеності 

працівників і ефективності соціального діалогу [50, с. 79]. 

Однак досвід свідчить, що вирішити питання підвищення якості 

людського потенціалу лише силами освітніх установ, без активної співпраці та 

зацікавленості з боку роботодавців, державних структур та самих працівників 

на засадах соціального партнерства, майже неможливо. Саме тому у сфері 

забезпечення відповідності вітчизняної професійної освіти сучасним вимогам 

існує ряд невирішених проблем, включаючи такі, як:  її надмірне спрямування 

виключно на засвоєння знань, незадовільна профорієнтаційна робота серед 

молоді, відсутність практики набуття нових знань та навичок у зрілому віці. У 

результаті структура професійної підготовки української молоді – і за фахом, і 

за кваліфікаційними рівнями – не відповідає вимогам ринку праці; понад 40% 

населення (за окремими групами професій – до 70%) працюють не за 

отриманою в навчальному закладі професією; багато фахівців із вищою 

освітою, старших 40 років, опираються на давно застарілі знання, не маючи 

уявлення про сучасні світові і навіть вітчизняні розробки; практично не 
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ведеться підготовка працівників, здатних створювати і впроваджувати 

інноваційні технології (підготовка кадрів зі спеціальностей, що визначають нові 

технологічні уклади, не досягає навіть 0,6% щорічного випуску) [47, с. 31]. 

Дієвим засобом подолання існуючого дисбалансу є розвиток соціальної 

відповідальності бізнесу, розширення ролі роботодавців у сфері професійного 

розвитку найманих працівників засобами соціального партнерства.  

Саме такі завдання визначені  для організацій роботодавців та їх 

об’єднань Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права 

і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 року № 5026-17 (із змінами та 

доповненнями), в тому числі: 

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду; 

- участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, 

зайнятості, професійної орієнтації; 

- участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, 

галузевому та територіальному рівнях, координація діяльності роботодавців у 

виконанні зобов'язань за цими угодами; 

- участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики 

держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин. 

При цьому у ст. 26 даного Закону наголошується, що організації 

роботодавців, їх об’єднання в установленому порядку беруть участь: у 

розробленні державного стандарту професійно-технічної освіти, державного 

стандарту вищої освіти; розробленні та погодженні державних стандартів з 

конкретних професій, галузевих стандартів вищої освіти, стандартів вищої 

освіти вищих навчальних закладів, (далі ― ВНЗ) кваліфікаційних 

характеристик, професійних стандартів; у тематичному, вихідному контролі 

знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційній атестації; у 

формуванні системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

працівників; в організації та проведенні досліджень щодо поточних та 

перспективних потреб ринку праці в кваліфікаціях; у формуванні та розміщенні 
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державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку 

кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб [28].  

На необхідності підвищення соціальної відповідальності наголошують 

більшість вітчизняних учених. Так, О. Грішнова зазначає, що необхідною 

умовою розбудови і ефективного функціонування соціально орієнтованої 

ринкової економіки, забезпечення високої якості життя населення, створення 

громадянського суспільства і розширення умов для людського розвитку є 

формування і реалізація соціальної відповідальності всіх суб’єктів держави. 

Соціальна відповідальність як концепція заохочує кожну людину враховувати 

інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив своєї діяльності 

на інших людей, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах [17, с. 39]. 

На думку Е. Лібанової, формування соціальної відповідальності та 

позитивного соціально-психологічного клімату є наріжним каменем 

модернізації суспільства. Без соціальної відповідальності, суб’єктами якої є 

держава, продуктивний бізнес і громадянське суспільство, всі трансформації 

неминуче провокуватимуть подальше посилення корупції, економічного і 

правового розшарування тощо [47, с. 34]. 

Соціальна відповідальність бізнесу виявляється у таких формах: 

1. Відповідальний виробник виробляє якісну, нешкідливу для споживачів 

продукцію, не завищує ціну на неї, надає про неї правдиву інформацію 

споживачам, діє згідно з нормами екологічного права, турбується про 

навколишнє середовище, запроваджує новітні технології для зниження 

негативного впливу або ліквідації шкідливих відходів, запобігання їх викидам. 

2. Відповідальний роботодавець діє згідно з нормами трудового права 

(найчастіше перевищує їх, надаючи працівникам додаткові соціальні блага), 

дбає про умови праці та соціальний добробут своїх працівників. 

3. Відповідальний учасник соціальних відносин бере участь у 

підтриманні добробуту суспільства, що найчастіше виявляється у благодійності 
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щодо сиріт, інвалідів та інших соціально вразливих груп населення, підтримці 

духовності, освіти, науки, культури, сприянні розвитку свого регіону. 

4. Відповідальний учасник економічних і політичних відносин з 

державою сумлінно сплачує податки та внески на соціальне страхування, веде 

діяльність згідно з нормами чинного законодавства, уникає корупції, ефективно 

веде бізнес без пільг і дотацій від держави, забезпечує прозорість 

корпоративних фінансів і вимагає прозорості щодо державних фінансів, 

підтримує законність, незалежне правосуддя й політичну конкуренцію. 

5. Відповідальний діловий партнер формує свої відносини з партнерами 

на принципах дотримання договорів, угод і професійних стандартів діяльності, 

фінансової відповідальності. Фінансова звітність прозора, благодійність не 

показова, репутація стабільна [17, с. 42]. 

Зарубіжний досвід засвідчує, що важливе місце серед чинників 

поліпшення соціально-економічного становища країн займає професійний  

розвиток працівників. Однак, як показав аналіз на рівні підприємств, значна 

частка соціальних партнерів у нашій державі достатньою мірою цього не 

усвідомлюють. 

Стандартизовані схеми забезпечення ефективності розвитку людського 

потенціалу за рахунок підвищення соціальної відповідальності бізнесу довели 

свою дієвість у більшості розвинених країн світу. Наприклад, у Великобританії 

успішно запроваджено стандарт «Інвестори в людей» – національний еталон 

для інтегрування навчальних та господарських видів діяльності, які 

використовуються в межах організації із стратегією бізнесу [43, с. 168]. 

Основний вплив даного стандарту полягає у наступному: по-перше, це 

збільшення інвестицій у професійне навчання та розвиток кадрів; по-друге, 

підвищення рівня кваліфікації робочої сили на підприємствах та зростання 

кваліфікації людського потенціалу країни загалом. 

Після правильного впровадження та подальшого розвитку системи 

«Інвестори в людей» підприємства отримують ряд переваг, серед яких: 
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1. Поліпшення мотивації шляхом персонального розвитку та визнання 

персональних досягнень, що призводить до поліпшення морального клімату, 

зменшення плинності кадрів. 

2.  Задоволеність клієнтів – система допомагає робітникам підприємства 

ставати націленими на задоволення клієнта. За рахунок цього підприємство 

більш відповідає споживчим потребам, що призводить до збільшення прибутку. 

3. Публічне визнання – статус «Інвестори в людей» призводить до 

публічного визнання реальних досягнень, допомагає залучати найкращих нових 

фахівців, через що замовники обирають саме цю продукцію або послуги. 

4. Висока конкурентоспроможність шляхом підвищення професійного 

рівня кадрів за рахунок  участі в системі «Інвестори в людей» [43, с. 172-173].  

Крім того, в розвинених країнах широко застосовуються такі стандарти:  

- «соціальна відповідальність» (SA 8000), за рахунок впровадження якого 

поліпшуються умови праці, підвищується продуктивність праці, зростає ступінь 

керованості підприємства, стабілізуються партнерські відносини з 

контрагентами та іншими зацікавленими сторонами, зростає довіра до 

підприємства, його іміджу та репутації, збільшуються можливості виходу на 

міжнародний ринок, запроваджуються моральні принципи ведення бізнесу; 

- «система менеджменту в галузі охорони праці та попередження 

професійних захворювань» (OHSAS 18001), який дозволяє організації: знизити 

ризики і пов’язані з ними втрати, у тому числі у зв’язку зі штрафами, виплатами 

за нещасними випадками, покращити моральний клімат, забезпечити 

відповідність своєї діяльності вимогам чинного законодавства, контролювати  

небезпечні фактори виробництва, підвищити імідж та репутацію. 

Отже, у сучасних умовах можна говорити про суттєву трансформацію 

ролі роботодавців у контексті формування моделі соціально відповідального 

бізнесу. Наслідки такої трансформації мають безпосередній вплив на участь 

роботодавців у забезпеченні ефективного професійного розвитку найманих 

працівників засобами соціального партнерства (табл. 5.11). 
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Таблиця 5.11 

Трансформація ролі роботодавців в умовах формування моделі соціально відповідального бізнесу 

Роль роботодавців у 

сферах: 
Традиційний бізнес Соціально відповідальний бізнес 

Визначення мети 

господарської діяльності  

Максимізація прибутку, підвищення 

обсягів реалізації продукції і техніко-

технологічного рівня виробництва 

Максимізація прибутку з подальшим використанням його частини на 

підвищення якості життя найманих працівників підприємства та 

населення території в цілому 

Оцінка ефективності 

діяльності 

Переважає орієнтація на економічну 

ефективність  

Оцінюється як економічна, так і соціальна ефективність 

Участь у професійному 

розвитку персоналу  

Розпочинається з прийому нового 

працівника на роботу, включає 

періодичне навчання, перенавчання й 

підвищення кваліфікації через визначені 

проміжки часу 

Розпочинається ще під час навчання молоді у навчальних закладах, 

включає участь у профорієнтаційних заходах для школярів спільно з 

представниками вищих та професійно-технічних навчальних закладів, 

участь у формуванні вимог до структури і змісту професійної освіти, 

фінансування навчання молоді з подальшим працевлаштуванням на 

підприємстві. 

Професійний розвиток носить безперервний характер  

Стимулювання 

найманих працівників до 

розвитку і підвищення 

продуктивності праці 

Переважають засоби матеріального 

стимулювання, зв’язок між 

результативністю застосування нових 

знань і рівнем оплати праці чітко не 

відслідковується  

Застосовуються засоби як матеріального, так і морального стимулювання, 

забезпечується чіткий зв’язок між внеском працівника у результати 

діяльності підприємства внаслідок використання отриманих нових знань 

та наданими йому додатковими стимулами 

Співпраця з освітніми 

установами  

Обмежується пошуком вже  

підготовлених кадрів – випускників 

закладів вищої та професійно-технічної 

освіти  

Здійснюється впродовж усього терміну навчання молодих фахівців, 

поширеними є участь провідних фахівців підприємств у викладанні 

навчальних дисциплін, надання можливості якісного проходження 

практики, працевлаштування на умовах неповного робочого дня найбільш 

перспективних студентів ще під час їх навчання 

Кадрова політика Переважно реактивна – є реакцією на 

зміну в оточуючому середовищі  

Переважно проактивна – прораховуються можливі зміни та їх наслідки на 

перспективу  

Забезпечення 

стабільності трудового 

колективу  

Не приділяється значної уваги, панує 

підхід, що звільнених працівників можна 

легко замінити  

Активно проводяться заходи як щодо стабілізації складу персоналу, так і 

щодо його адекватного оновлення.  Передчасне звільнення працівника 

вважається негативним явищем, що призводить до значних додаткових 

витрат на пошук нових кадрів, їх навчання та адаптацію  

Джерело: складено автором.
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Ключовою відмінністю соціально відповідального бізнесу є те, що для 

роботодавців основною метою господарської діяльності виступає не тільки 

максимізація прибутку, але й подальше використання його частини на 

підвищення якості життя найманих працівників підприємства і населення 

території в цілому. Вагоме значення має не лише забезпечення економічної, але 

й соціальної ефективності бізнесу.  

Значна увага приділяється заходам щодо стабілізації складу персоналу та 

його адекватного оновлення, оскільки передчасне звільнення працівника 

вважається негативним явищем, що призводить до значних додаткових витрат 

на пошук нових кадрів, їх навчання та адаптацію. 

Участь роботодавців у професійному розвитку персоналу не обмежується 

часовими межами його роботи на підприємстві (від моменту прийому на 

роботу), а розпочинається значно раніше – ще під час навчання молоді.  

Така діяльність включає участь у профорієнтаційних заходах для 

школярів спільно з представниками вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів, формуванні вимог до структури і змісту професійної 

освіти, фінансування навчання молоді з подальшим працевлаштуванням на 

підприємстві. Як відомо, низький кваліфікаційний рівень найманих працівників 

є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що 

впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для 

підвищення кваліфікації і розвитку персоналу.  

Сучасний рівень інформаційних технологій і пов’язане з ним 

технологічне і технічне переоснащення підвищують вимоги роботодавців до 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Тому метою політики 

підготовки кадрів на підприємстві стає підготовка конкурентоспроможного 

зацікавленого працівника, який докладає зусиль для підвищення якості 

продукції в умовах економії ресурсів і зниження собівартості продукції. 

Сьогодні все більше управлінців визнають, що конкурентну перевагу 

підприємства визначає передусім перевага персоналу даного підприємства 

порівняно з іншими, через те, що нова техніка, обладнання, сировина будь-якої 
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якості однаково доступні всім конкурентам на існуючому ринку. Саме  

особливості роботи персоналу, їх знання, рівень підготовки і кваліфікації, 

постійний розвиток, своєрідна організації роботи і стимулювання найманих 

працівників можуть стати перевагою, недосяжною для конкурентів. 

Загалом, процес формування соціально відповідального бізнесу  

обумовлюється  відповідними ознаками, принципами й формами (рис. 5.9). 

До основних принципів становлення соціального партнерства як фактора 

підвищення ефективності професійного розвитку кадрів у контексті 

формування соціально відповідального бізнесу належать: 

1. Відкритість – приєднатися до відповідних ініціатив може будь-яка 

зацікавлена сторона, кількість учасників необмежена. 

2. Колективність – ухвалення колективних рішень і реалізація 

колективних програм з урахуванням інтересів усіх учасників процесу 

підготовки фахівців. 

3. Публічність і інформаційна відкритість – діяльність у сфері 

професійного розвитку є публічною, інформація про програми і проекти, а 

також їх результати є доступною для громадськості.  

4. Проактивність – діяльність, направлена на ініціацію змін в системі 

підготовки фахівців з урахуванням актуальних тенденцій ринку праці.  

5. Робота на випередження – програми підготовки кадрів розробляються 

з урахуванням прогнозування можливого попиту ринку праці в 

середньостроковій і довгостроковій перспективі.  

6. Прагматичність – програми, засновані на унікальній практичній 

експертизі і знаннях, накопичених бізнесом, і мають на меті зближення теорії і 

практики, враховують конкретні кадрові потреби провідних роботодавців 

України. 

7. Інноваційність – паралельно з традиційними форматами, використання 

найбільш інноваційних і креативних форм навчання, можливих завдяки 

застосуванню сучасних інформаційних технологій і передовому досвіду 

компаній, – учасників від бізнесу. 
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Рис. 5.9. Характеристики соціально відповідального бізнесу 
Примітка: розроблено із використанням праць [17, с. 40; 54, с. 7-9]. 

ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

раціональне поєднання 
економічних інтересів 

власника (власників) фірми, 
підприємця з інтересами 

трудового колективу 

спрямованість не тільки на задоволення 
потреб споживачів його продукції, а й на те, 

щоб матеріальну й соціальну користь від його 
функціонування отримала більшість громадян, 

усе суспільство 

врахування 
довгострокового впливу 

сучасної економічної 
діяльності на 

наступні покоління 

висока духовність, турбота про 
поширення моральних цінностей, 

особливо серед молоді, збереження 
культурної спадщини минулих 
поколінь і розвиток мистецтв 

СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

підприємницькі структури підприємці – фізичні особи органи влади (державного і місцевого рівнів) громадські організації 

ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

Соціальне і природне середовище, в якому 
відбувається життєдіяльність людей 

добробут і 
мораль людей 

галузі, що забезпечують соціальну складову життєдіяльності суспільства – 
охорона здоров’я, соціальне забезпечення, освіта, культура 

СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

споживачі продукції підприємства  персонал підприємства  відповідна громада  суспільство в цілому  

ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

відкритість колективність публічність та інформаційна відкритість проактивність робота на випередження 

прагматичність інноваційність комплексність орієнтованість на результат системність 

ФОРМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ: юридична, моральна, політична, громадянська, професійна, екологічна 
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8. Комплексність – досягнення мети передбачає розробку і застосування 

максимально широкого спектру освітніх інструментів. 

9. Орієнтованість на результат – всі програми і проекти мають чітко 

визначені цілі та сценарії їх виконання, а також критерії оцінки їх результатів 

(вимірність результатів).  

10. Системність – діяльність з підготовки кадрів має системний характер, 

в її рамках реалізуються довгострокові і багатопрофільні програми, які можуть 

бути застосовані для необмеженого числа навчальних закладів в національному 

масштабі. 

При практичному впровадженні даних принципів слід враховувати, що в 

сучасних умовах становлення інноваційної моделі економіки, особлива роль в 

інтенсифікації творчих зусиль фахівців належить підвищенню наукомісткості 

виробництва та розвиткові нових технологій, форм організації та ергономічних 

режимів трудової діяльності: розширенню використання в економіці новітніх 

досягнень різних галузей науки, зростанню уваги до аналізу поточного стану 

справ фірми; виявленню причин матеріальних втрат і комерційних 

перерахунків, розробці на цій основі оперативних заходів для реалізації 

стратегічних програм розвитку виробництва [79, с. 203]. 

Для активізації взаємодії соціальних партнерів у сфері професійного 

розвитку розроблено науково-практичні рекомендації, що враховують 

специфіку впливу партнерства на різних економічних рівнях та потребу 

суспільства у формуванні соціально відповідального бізнесу. Рекомендаціями 

передбачено зокрема:  

- запровадження дієвих стимулів підприємцям, які здійснюють професійне 

навчання персоналу; надання заохочень для працівників, що поєднують роботу 

з навчанням, гарантування оплачуваних навчальних відпусток; встановлення 

обов’язкових відрахувань на професійне навчання у певній пропорції до фонду 

оплати праці, забезпечення рівного доступу до професійного розвитку на основі 

запровадження солідарної системи спільного фінансування витрат на навчання 

з боку держави, підприємств та працівників; 
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- розширення часових та змістовних горизонтів участі роботодавців у 

професійному розвитку персоналу за рахунок участі у формуванні вимог до 

структури і змісту професійної освіти, фінансування навчання молоді з 

подальшим працевлаштуванням на підприємстві, пошуку потенційних 

майбутніх працівників ще під час їх навчання й сприяння отриманню ними 

високоякісної освіти; 

- інтенсифікацію робіт у сфері профорієнтаційної діяльності, яка повинна 

розпочинатися ще під час навчання молоді у навчальних закладах, включаючи 

участь у профорієнтаційних заходах для школярів спільно з представниками 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів; 

- посилення співпраці з освітніми установами впродовж усього терміну 

навчання молодих фахівців, участь провідних фахівців підприємств у 

викладанні навчальних дисциплін, надання можливості студентам якісного 

проходження практики, працевлаштування на умовах неповного робочого часу.   

Таким чином, активізація участі роботодавців як суб’єктів соціального 

партнерства виступає надзвичайно вагомим чинником підвищення 

ефективності професійного розвитку найманих працівників та забезпечення 

позитивного впливу результатів такого розвитку на кінцеві показники 

діяльності підприємств. 

Тенденції формування сучасної моделі постіндустріальної економіки, за 

якої провідну роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку відіграють 

висококваліфіковані кадри, як правило, з вищою освітою, обумовлюють 

необхідність налагодження інтенсивної взаємодії роботодавців із закладами 

вищої освіти на засадах соціального партнерства. Така співпраця сприятиме як 

підвищенню якості професійного розвитку найманих працівників засобами 

соціального партнерства, так і збалансованості ринків праці та освітніх послуг, 

більш повному задоволенню потреб роботодавців у кадрах відповідної 

кваліфікації, трансферу освітньо-професійних знань та їх комерціалізації. 

Задля подолання проблем, що виникають через розрив між знаннями, які 

надає навчання в освітніх установах, і знаннями, необхідними бізнесу, а також 
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зважаючи на гострий дефіцит молодих кадрів і недостатність якості їх 

підготовки, у грудні 2008 році провідні роботодавці України виступили з 

колективною ініціативою «Професіонали майбутнього – роль роботодавців у 

підготовці молодих фахівців». 

Зокрема було заявлено про наміри забезпечити практичну допомогу 

вищій школі в якісній підготовці кваліфікованих кадрів широкого кола 

спеціальностей з метою забезпечення умов для співпраці приватного бізнесу з 

вищою школою, студентськими організаціями, неурядовими організаціями і 

іншими зацікавленими сторонами. 

Розвиток соціальної відповідальності бізнесу й залучення до участі у 

вирішенні найбільш гострих проблем освіти на локальному та всеукраїнському 

рівні, передбачалося здійснювати, керуючись такими принципами: 

 - розвиток інноваційної системи освіти, в результаті якої будуть 

підготовлені фахівці, здатні забезпечити значний внесок у сфері своєї 

професійної діяльності а, зрештою, в економіку і соціальну сферу України; 

- підготовка фахівців високого рівня на основі інтеграції освіти з 

науковими дослідженнями і досвідом українських і міжнародних компаній; 

- створення інфраструктури освіти, що забезпечує поєднання наукових 

академічних цінностей з потребами бізнесу; 

- формування інноваційної культури  освіти; 

- розвиток інфраструктури, формування стратегічного партнерства; 

- матеріальна підтримка сфери освіти;  

- створення адаптивної і універсальної системи управління знаннями [69]. 

Налагодження такої співпраці дозволить вирішити низку існуючих 

проблем роботодавців, молодих фахівців та навчальних закладів, досягнувши 

наступних взаємовигідних результатів (рис. 5.10).  

Значною є також зацікавленість у налагодженні ефективної взаємодії у 

сфері розвитку найманих працівників на засадах соціального партнерства і з 

боку органів державної і місцевої влади.  
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Рис. 5.10. Результати взаємовигідної співпраці роботодавців, молодих 

фахівців та навчальних закладів на засадах соціального партнерства 

Джерело: складено автором 

Так, після  прийняття нового Закону України «Про зайнятість населення», 

видатки служби зайнятості на виплату допомоги по безробіттю передбачено 

здійснювати із місцевих бюджетів. Тому основними цілями органів місцевого 

самоврядування у сфері розвитку найманих працівників за рахунок механізмів 

соціального партнерства є, по-перше, зменшення витрат за рахунок економії 

виплат на допомогу по безробіттю, по-друге, зростання доходів місцевих 

бюджетів [27]. 
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Навчальні заклади Молоді кадри 

- дефіцит фахівців з деяких 

спеціальностей; 

- на сьогоднішній день немає 

механізму, який би повною мірою 

враховував потреби роботодавців 

при плануванні і підготовці 

фахівців; 

- невідповідність рівня підготовки 

фахівців вимогам сучасного 

бізнесу, в результаті - витрати 

компаній на їх додаткове навчання. 

 

Розрив знань, які 

надає навчальний 

заклад  і вимагає 

роботодавець: 

a) незнання вимог 

сучасного бізнесу; 

б) дефіцит 

кваліфікаційних 

навичок. 
 

 

Труднощі молодих фахівців 

під час пошуку роботи: 

a) після закінчення навчання 

молодий фахівець володіє 

теоретичними знаннями, але 

не практичними навичками; 

б) непоінформованість про 

актуальні і затребувані 

професії на ринку праці. 
 

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВИГІДНИХ ВІДНОСИН  

НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Підготовка 

студентів з 

урахуванням вимог 

сучасного бізнесу і 

реальної ситуації на 

ринку праці і її 

прогнозування на 

перспективу дасть 

можливість 

вирішити проблему 

кадрового дефіциту, 

одержати високо-

кваліфікованих 

фахівців, готових до 

роботи в компаніях.  
 

Участь бізнесу в 

освітньому процесі і 

наукових розробках 

допоможе вищій школі 

ефективніше планувати 

навчання студентів, 

готувати затребуваних 

молодих фахівців і сприяти 

розвитку наукового і 

економічного потенціалу 

України. Сучасні 

програми користуються 

популярністю у студентів, 

здатні підняти престиж 

вузів, підвищити їх 

рейтинг серед абітурієнтів і 

репутацію в суспільстві. 
 

Використання в 

програмах навчання 

унікального досвіду і 

експертизи, 

накопиченої кращими 

українськими 

компаніями, що 

дозволить 

максимально 

наблизити теорію до 

практики, підвищити 

практичну цінність 

освіти, збільшити 

затребуваність молодих 

фахівців на ринку 

праці.   
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Забезпечити збільшення доходів до місцевих бюджетів можливо за 

рахунок сприяння зростанню рівня заробітної плати, відрахування з якої 

складають значну частину надходжень на місцевому рівні, стабілізації 

кадрового складу підприємств. Це, в свою чергу, вимагає зусиль з боку органів 

державної влади й місцевого самоврядування стосовно розвитку соціальної 

інфраструктури, забезпечення молодих фахівців доступним житлом, створення 

належних умов праці, підвищення якості підготовки кадрів, зменшення періоду 

адаптації на робочих місцях, залучення роботодавців до розробки навчальних 

планів і програм, надання баз практики.    

При цьому можливо виділити три основні варіанти інтенсифікації 

взаємодії у сфері розвитку найманих працівників засобами соціального 

партнерства: ініціативу в налагодженні взаємодії можуть брати на себе 

роботодавці, вищі навчальні заклади та органи державної влади і місцевого 

самоврядування.   

Як підкреслює О. Левченко, перший варіант полягає в тому, що держава, 

визнаючи обмеженість власних ресурсів та необхідність залучення великого 

капіталу в особі великих підприємств різних галузей економіки, розглядає їх як 

основний локомотив інноваційного розвитку. За умов створення пільгових умов 

для розширення інноваційної діяльності таких підприємств, які мають як 

фінансові ресурси, так і ринки збуту своєї продукції, останні  будуть 

потребувати кваліфікованих кадрів інноваційного типу. Самі працедавці будуть 

об’єктивно зацікавлені активніше брати участь у навчальному процесі в рамках 

ВНЗ та поступово створювати корпоративні навчальні центри, де вони могли б 

у перспективі навчати спеціальних знань потенційних та наявних молодих 

фахівців. У даному випадку якість навчання шляхом надання студентам 

сучасних професійних знань для них буде означати зменшення витрат на 

подальше навчання у власних навчальних центрах. 

За такої моделі для проведення дослідної роботи будуть залучатися як 

науковці ВНЗ, так і поступово будуть створюватися власні корпоративні 

дослідні центри підприємств. З метою посилення взаємодії ВНЗ, які мають 
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великий резерв кадрів з науковими ступенями, та підприємств, держава має 

стимулювати організаційними й економічними важелями реалізацію спільних 

дослідних та інноваційних проектів, а також подальше використання 

отриманих нових знань у навчальному процесі для підвищення якості 

підготовки фахівців. Поряд з цим, самі підприємства мають стимулюватися 

щодо передачі ВНЗ устаткування, ноу-хау, обладнання лабораторій, зокрема і 

на своїй базі тощо 

Таким чином, за такої моделі конкурентоспроможні підприємства 

реального сектора економіки стають локомотивами формування як 

національної, так і регіональних інноваційних систем, у межах яких і 

відбуватиметься інноваційний розвиток людського потенціалу [44, с. 303–305]. 

Серед ризиків упровадження даної моделі такі, як недостатній рівень 

використання наукового потенціалу ВНЗ та дисиміляції нових знань у 

навчальному процесі. Це пояснюється тим, що вітчизняним підприємствам 

вигідніше працювати за моделлю «копіюй та вдосконалюй», що не вимагає 

утримання великого штату дослідників або конструкторів. А фахівців, які 

будуть удосконалювати зразки механізмів чи інші елементи продукції, як 

правило, закордонних фірм, вони не будуть потребувати у великій кількості. 

Внаслідок цього підприємства будуть оберігати свої основні технологічні 

рішення та ноу-хау. Крім того, багато підприємств, не бажаючи втрачати час, 

будуть намагатися просто закуповувати технології та випускати інноваційну 

продукцію за ліцензією західних виробників.  

Поряд з цим така модель не буде охоплювати малий та середній бізнес, 

який не має ні кваліфікованих кадрів, ні ресурсів для реалізації інноваційних 

проектів, але в даному секторі, як свідчить світовий досвід, з кожним роком 

будуть працевлаштовуватися все більше випускників ВНЗ. 

Другий варіант полягає у розгляді ВНЗ та науково-дослідних установ як 

головних суб’єктів інноваційного розвитку людського потенціалу та 

господарського комплексу. 
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За даної моделі держава має спрямовувати свої зусилля на залучення 

наукових кадрів, зокрема ВНЗ, до участі у реалізації наукових та інноваційних 

проектів, відповідно, міжнародного, національного, регіонального і галузевого 

рівнів, а також вирішення інноваційних потреб конкретних підприємств. Дана 

модель має реалізовуватися шляхом підвищення зацікавленості самих наукових 

кадрів, особливо навчальних закладів, у здійсненні ними дослідної діяльності. 

Адже ту модель, яка існує на сучасному етапі, зокрема у державних ВНЗ, 

можна охарактеризувати як дестимулюючу і таку, що не дозволяє повною 

мірою розкрити інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького 

складу ВНЗ.  

Поряд з цим мають вживатися реальні заходи щодо створення при ВНЗ 

наукових та технологічних парків, а також інших інноваційних організаційних 

структур, які будуть сприяти розвиткові наукової та інноваційної діяльності. 

Така модель найбільше буде сприяти розвиткові малого та середнього 

інноваційного бізнесу. У той же час і великі підприємства зможуть також на 

взаємовигідних умовах залучати наукові кадри для реалізації власних проектів. 

Ще одним позитивним моментом даної моделі є можливість залучення значної 

частки талановитих студентів до таких проектів, що також буде сприяти 

трансферу сучасних знань у сферу вищої освіти та підвищувати якісний рівень 

підготовки фахівців. 

Недолік даної моделі полягає у відсутності в багатьох, особливо у 

регіональних ВНЗ та суб’єктів господарської діяльності, реального досвіду 

ведення інноваційних проектів і подальшої реалізації інноваційної продукції, 

що містить в собі відповідні комерційні ризики. Крім того, за такої моделі 

будуть регулярно виникати проблеми з фінансуванням  інноваційних проектів, 

оскільки кошти для такої діяльності має досить обмежена частина підприємств, 

а бюджетні кошти також будуть виділятися нерегулярно й не в повному обсязі. 

Третій варіант взаємодії полягає у залученні територій і відповідних 

органів влади всіх рівнів до процесу формування комплексної інноваційної 

інфраструктури та реалізації актуальних інноваційних проектів. Така модель 
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дозволяє забезпечити  трансфер освітньо-професійних знань шляхом, з одного 

боку, участі науковців і студентів ВНЗ у процесі розвитку інноваційної 

інфраструктури територій та реалізації інноваційних проектів, а з іншого – 

більш активної зацікавленості підприємств та їх сприяння підготовці фахівців 

інноваційного типу [44, с. 303–305].  

За такої моделі має відбуватися визначення за допомогою ВНЗ та 

працедавців пріоритетів інноваційного розвитку та окреслення відповідних 

інноваційних проектів, які повинні підтримуватися як підприємствами, так і 

органами місцевої та державної влади. Даний варіант обумовлює створення 

інноваційної інфраструктури із залученням як бюджетних, так і приватних  

коштів. Залучення бюджетних коштів особливо важливе для розвитку 

інноваційного підприємництва, оскільки ВНЗ, малі та середні підприємства не 

мають достатньо вільних коштів для реалізації інноваційних проектів, а  

венчурне підприємництво при цьому залишається нерозвиненим.  

Недоліками такого варіанта можна вважати ризики неефективного та 

непрозорого використання бюджетних коштів. Відсторонення на подальших 

етапах реалізації інноваційних проектів територіального чи комерційного 

значення науковців та залучення до виконання власних працівників з метою 

заощадження коштів як органами влади, так і комерційними структурами. Дані 

ризики не сприятимуть реалізації концепції трансферу освітньо-професійних 

знань та підвищенню якості підготовки фахівців, особливо інноваційного типу. 

Таким чином, враховуючи всі переваги та недоліки можливих варіантів, 

слід зазначити, що остаточний варіант має комплексно враховувати можливості 

залучення всіх суб’єктів процесу генерування та розповсюдження нових знань 

як у межах системи вищої освіти, так і за її межами. 

При цьому ефективність даного варіанта буде мати місце за умов її 

поетапного формування з урахуванням потреб в інноваційному розвитку всіх 

сторін. Поетапність у даному випадку означає чітке визначення черговості 

заходів щодо сприяння розвиткові процесу трансферу освітньо-професійних 
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знань, а, отже, й визначення пріоритетів на кожному з етапів з метою 

ефективного використання обмежених ресурсів [44, с. 310]. 

Необхідно підкреслити, що тенденцією останніх років є поява 

зацікавленості роботодавців у підвищенні якості вищої освіти в Україні. Для 

усунення розриву між ринком праці та потребами роботодавців ініціюються 

різного роду програми. Для налагодження результативної співпраці необхідним 

є виявлення можливих шляхів взаємодії реального сектору економіки і ВНЗ. 

Проведення соціологічного дослідження дозволяє виявити ставлення, 

зацікавленість й можливості реального сектору економіки до налагодження 

взаємодії з ВНЗ. Дослідження, за допомогою анкетування (Додаток Д.7), було 

проведено серед роботодавців малих, середніх і великих підприємств України, 

було опитано 150 роботодавців, у тому числі 71 керівника малих підприємств, 

53 – середніх і 26 – великих (рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Загальна схема дослідження участі роботодавців у професійному 

розвитку найманих працівників  

Джерело: складено автором 

 

Проведене автором соціологічне опитування показало, що 60% 

підприємців готові вкладати кошти у навчання працівників і підвищення їх 

кваліфікації лише за умови подальшого підвищення продуктивності праці 
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особою, яка пройшла навчання; 30% – за умов продовження трудової діяльності 

на даному підприємстві працівником, якого навчали; 10%  – згодні інвестувати 

у навчання тільки одного працівника за умов подальшої передачі ним знань та 

навичок колегам.  

У проведеному дослідженні було виявлено думку роботодавців за такими 

напрямами: поточна й перспективна потреба в молодих фахівцях і шляхи їх 

залучення, оцінка рівня підготовки, наявних знань і навичок у фахівців, 

бажання та можливі шляхи співпраці з ВНЗ, задоволеність рівнем кваліфікації 

найманих працівників, стан умов праці, наявні соціальні пільги й методи 

підвищення кваліфікації працівників, які використовуються роботодавцями, 

вплив кризових явищ у економіці на кадрову політику підприємств.  

Оцінка рівня задоволеності роботодавців професійною кваліфікацією 

персоналу виявила, що більшість роботодавців (85%) задоволені рівнем 

кваліфікації найманих працівників, лише 5% незадоволені, а 10% – не 

визначилися з відповіддю (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Оцінка задоволеності роботодавців рівнем професійної 

кваліфікації найманих працівників 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

У ході дослідження виявлено, що існує доволі значна потреба в молодих 

фахівцях. Оцінюючи потребу в молодих фахівцях, 50% роботодавців зазначили, 
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що вона існує, 17,5 % не визначилися з відповіддю й 32,5 % – не відчувають 

такої потреби. 

При цьому лише 2,5% роботодавців прогнозують зростання потреби у 

молодих фахівцях в умовах кризи, 17,5% прогнозують повільне зростання, 45 % 

відповіли, що вона не зміниться, зменшення потреби прогнозують 7,5%, 

повільне зменшення – 27,5% (рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Оцінка роботодавцями потреби у молодих фахівцях 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування. 

 

При цьому залучаються молоді фахівці переважно через власних 

співробітників і розміщення відділом кадрів оголошень в засобах масової 

інформації за допомогою власного кадрового резерву, значний відсоток 

залучення молодих фахівців через службу зайнятості, менша частина через ВНЗ 

і кадрові агенції (рис. 5.14). Це свідчить, що більшість роботодавців все ще не 

готові до відбору майбутніх фахівців під час навчання. Так, 65% роботодавців 

зазначили, що необхідності відбирати персонал під час навчання у ВНЗ не 

існує,  32, 5 % погодилися, що така необхідність існує, і лише 2,5 % не 

визначилися з відповіддю. 

Причини, з яких, на думку респондентів, відбір персоналу під час 

навчання у ВНЗ є недоцільним, є такими: кількість спеціалістів на ринку праці є 

достатньою (50%), молоді фахівці мають низький рівень підготовки (15%), 

через теперішні кризові явища (10%) та з інших причин (2,5%). 
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Рис. 5.14. Джерела залучення молодих фахівців на підприємства  

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

Найбільша потреба в молодих фахівцях з вищою освітою існує за такими 

спеціальностями: спеціаліст з інформаційних технологій, фахівець зі збуту і 

фінансист (рис. 5.15). Потреба у фахівцях з інформаційних технологій 

пояснюється загальною інформатизацією суспільства, поширенням 

комп’ютерних технологій і недостатнім рівнем володіння комп’ютерною 

технікою більшості найманих працівників старшої вікової групи. 
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Рис. 5.15. Спеціальності, у яких існує потреба у фахівцях з вищою освітою 

зі сторони роботодавців 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 
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Перехід економіки України до ринкового типу призвів до збільшення 

попиту на фахівців зі збуту, за якої просування та розповсюдження продукції 

займає таке ж важливе місце, як і її розробка й виготовлення. Крім того, 

розвиток ринкової економіки зумовив розвиток малого та середнього бізнесу, 

чим і пояснюється попит на фахівців із фінансів, бухгалтерського обліку та 

аудиту. Підвищення значення людського фактору серед інших факторів 

виробництва через становлення економіки знань, що вплинуло на приділення 

додаткової уваги розвитку шляхів підвищення якості людського капіталу, 

призвело до зміни ставлення роботодавців до фахівців з персоналу, що і 

пояснює існуючу потребу в останніх. 

Оцінку роботодавцями теоретичного й практичного рівнів підготовки 

фахівців, які закінчили ВНЗ останніми роками, відображено на рис. 5.16. 
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Рис. 5.16. Оцінка задоволеності роботодавців рівнем підготовки 

фахівців, які закінчили ВНЗ останніми роками, за 10-бальною шкалою 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

Найвищий рівень теоретичної й практичної підготовки мають фахівці з 

комп’ютерних технологій і інформаційних систем (7,5 балів). Теоретичний 

рівень підготовки фахівців технічного профілю оцінено в 7,2 бала, тоді як 

практичний рівень є значно нижчим – 5,8. Найнижчий рівень підготовки, на 
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думку роботодавців, мають фахівці економічного – 6,6  і 5,3 балів (рівень 

теоретичної та практичної підготовки відповідно) й фахівці гуманітарного 

профілю – 6,8 і 6,3 балів. Підготовку фахівців юридичного профілю оцінено в 7 

і 5,9 балів. 

Під час оцінювання зацікавленості роботодавців у співпраці з ВНЗ, 20% з 

них не змогли визначитися з відповіддю, біля половини респондентів виявили 

зацікавлення, 30 % і 2,5 % – скоріше і зовсім не зацікавлені (рис. 5.17). 

Стосовно заходів, які стимулюватимуть співпрацю підприємств з ВНЗ, 

найбільшу зацікавленість у роботодавців викликає створення банку даних 

студентів (60%); направлення на практику студентів, які мають належний 

рівень підготовки та в яких роботодавці мають потребу (47,5%); встановлення 

податкових пільг для підприємств, які співпрацюють з ВНЗ (37,5%); організація 

«Днів кар’єри», «Ярмарок вакансій», презентацій підприємств, установ, 

організацій (37,5%).  
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Рис. 5.17. Оцінка зацікавленості роботодавців у співпраці з ВНЗ 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

Дещо менше роботодавці зацікавлені в інформуванні студентів щодо 

вакантних посад (20%) і побажань роботодавців при складанні навчальних 

планів (20%). Найменшу зацікавленість зі сторони роботодавців викликає такий 

захід для стимулювання їх співпраці з ВНЗ, як розширення прав їхньої участі у 

навчальному процесі (5%) (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Оцінка роботодавцями заходів стимулювання співпраці з 

ВНЗ 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

Серед заходів, які роботодавці згодні запропонувати з метою підвищення 

якості підготовки молодих фахівців, думки респондентів розподілилися таким 

чином: більшість роботодавців згодні надати студентам можливість 

проходження переддипломної та виробничої практики на підприємстві (42%); 

підготовку й підвищення кваліфікації працівників підприємства у ВНЗ (20%); 

працевлаштування випускників ВНЗ на підприємстві (20%); стажування 

викладачів ВНЗ на підприємстві (17%); працевлаштування студентів старших 

курсів на умовах неповного робочого дня (17%); залучення до викладання у 

ВНЗ спеціалістів підприємства (15%). 12% роботодавців згодні запропонувати 

формування учбово-виробничих комплексів і лише 5% готові надати допомогу 

в матеріально-технічному забезпеченні вищому навчальному закладові. 

Більшість роботодавців можуть запропонувати молодим фахівцям 

перспективу професійного зростання (57,5%), можливість подальшого 

підвищення кваліфікації (52,5%), соціальні гарантії і пільги (40 %). Комфортні  

умови праці – 27,5% підприємств і організацій; високу заробітну плату  

(порівняно з середньою по регіону) – 12,5%, високий імідж підприємства, 

сучасні управлінські, соціальні та виробничі технології можуть запропонувати 

молодим фахівцям 20% роботодавців (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Перелік переваг для молодих фахівців на підприємствах 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 

 

Серед соціальних пільг, які роботодавці можуть запропонувати молодим 

фахівцям, є такі: дитячий садок для дітей працівників підприємства (5%); 

безкоштовне надання або часткова оплата путівок для працівників 

підприємства (40%); додавання виплат на оздоровлення до відпускних виплат 

(20%); подарунки або грошові надбавки до заробітної плати на свята (70%); 

облаштовані спортивні зали, безкоштовні для працівників підприємства (2,5%); 

безкоштовне або пільгове харчування для працівників підприємства у робочі 

дні (32,5%); забезпечення житлових потреб працівників підприємства (7,5%); 

повна або часткова оплата навчання у навчальних закладах дітей працівників 

підприємства (2,5%). 

На професійне навчання кадрів на виробництві негативно впливає 

відсутність економічної зацікавленості підприємств у фінансуванні 

професійного навчання персоналу. Водночас підготовка кадрів на виробництві 

доцільна лише за умови розвитку виробництва, котре потребує професій, яких 

не вистачає для забезпечення ефективного виробничого процесу. Тенденцією 

останніх років є те, що переважна кількість працівників, охоплених 

професійним навчанням, проходить його безпосередньо на виробництві, яке є 

найменш збитковим. Для сучасних умов господарювання це досить важливо, 
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оскільки в попередні роки майже повністю була зруйнована система підготовки 

кадрів на виробництві, що позначилося на загальній якості навчання. 

Одним із основних напрямів розвитку персоналу підприємств є 

організація взаємопов’язаних процесів розвитку конкурентоспроможних  

особистісних здібностей найманого працівника. Розвиток персоналу сприяє 

зростанню умінь, навичок, знань працівника, підвищує його інтелектуальний, 

духовний, професійний рівень, все це, в свою чергу, підвищує 

конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці. 

Найбільша кількість респондентів зазначили, що мотивують молодих 

працівників до навчання й підвищення кваліфікації наданням можливостей 

кар’єрного зростання (65%), наданням відпусток на час навчання найманих 

працівників (50%), можливістю збереження робочого місця (40%), навчанням 

працівників за кошти підприємства (35%). Менша кількість опитаних 

мотивують працівників встановленням надбавок до заробітної плати (17,5%), 

стимулюванням почуття самоповаги (12,5%), врахуванням під час атестації 

(12,5 %) (рис. 5.20). 
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Рис. 5.20. Засоби мотивації молодих працівників до навчання й 

підвищення кваліфікації, які використовують роботодавці   

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 
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Джерелом  коштів для проведення навчання найманих працівників  

переважно є підприємства – 72, 5%, меншою мірою спільно підприємства й 

працівники – 17,5 %, деякою мірою наймані працівники – 7,5% і лише 5% - 

центр зайнятості. 

При цьому вкладати кошти в навчання працівників і підвищення їх 

кваліфікації роботодавці згодні переважно за умов підвищення продуктивності 

праці після проходження навчання (60%) та продовження працівниками, яких 

було навчено, роботи на даному підприємстві (30%). Меншу зацікавленість у 

роботодавців вкладати кошти у навчання викликає потреба в працівниках даної 

професії та спеціальності на ринку праці (20%) й можливість одного найманого 

працівника, який пройшов навчання, навчити інших працівників підприємства 

(10%). 

В умовах кризи біля половини роботодавців намагаються зберегти 

заробітну плату та робочі місця на належному рівні (рис. 5.21). Отже, 

роботодавці в цілому більшою мірою задоволені рівнем кваліфікації своїх 

найманих працівників, розуміють необхідність і готові вкладати кошти в 

підвищення їх кваліфікації і навчання. 
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Рис. 5.21. Кадрова політика, яку проводять роботодавці в умовах 

кризи 

Джерело: розраховано автором за результатами соціологічного опитування 
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А втім існує й ряд перешкод у  сфері впровадження інноваційних 

технологій професійного навчання кадрів на виробництві, основними з яких  є 

такі: роботодавці неохоче вкладають інвестиції в людський капітал, оскільки 

працівники, які здобули підготовку з професій широкого профілю, можуть 

змінити місце роботи, і таким чином підприємство втратить свої кошти; 

відсутність у роботодавця достатніх коштів для проведення професійного 

навчання; відсутність мотивації в самих робітників підвищувати свою 

кваліфікацію через невідповідність останньої заробітній платі [49, с. 7]. 

Останнім часом суттєво розширюється й роль роботодавців у сфері 

профорієнтаційної роботи. Така робота має здійснюватися ними, щонайменше, 

від моменту працевлаштування нового працівника на підприємстві.   

Основними завданнями профорієнтаційної роботи роботодавців на початку 

трудової діяльності працівників виступають:  виявлення проблем адаптування 

та надання практичної допомоги у їх розв’язанні; допомога у визначенні 

професійної спеціалізації та напряму розвитку трудової кар’єри; підвищення 

мотивації до професійного зростання та підвищення продуктивності праці; 

формування індивідуального стилю праці, залучення до раціоналізаторської 

роботи [1, с. 46]. 

Проте сучасна модель формування соціально відповідального бізнесу 

потребує розширення форм участі роботодавців у профорієнтаційній роботі, 

розширюючи її часові горизонти до співпраці з загальноосвітніми навчальними 

закладами, з метою формування в учнів зацікавленості у здобутті відповідних 

професій і спеціальностей, необхідних підприємству (рис. 5.22). 

За такої моделі основними завданнями державних органів управління 

виступають як традиційні напрями діяльності – вдосконалення чинного 

законодавства, забезпечення рівного доступу населення до якісних освітніх 

послуг, гарантування якості державних послуг у сфері охорони здоров’я, 

контроль за діяльністю сторін соціально-трудових відносин, модернізація 

системи соціальної підтримки, так і ті, які на сьогодні не повною мірою 

розвинені та потребують активізації – заходи щодо стимулювання роботодавців 
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до розвитку працівників, участь, спільно з роботодавцями та іншими 

зацікавленими сторонами у профорієнтаційній роботі, навчальному процесі й 

підвищенні якості освітніх послуг, спільних наукових та інноваційних 

проектах. 

 

Рис. 5.22. Модель забезпечення розвитку найманих працівників 

шляхом інтенсифікації взаємодії соціальних партнерів 

Джерело: розроблено автором. 

 

Суттєво змінюється і роль вищих навчальних закладів, які, окрім 

спрямованості своєї діяльності на забезпечення якості освітніх послуг в цілому,  

повинні орієнтуватися насамперед на перспективи працевлаштування своїх 

випускників, затребуваність їх на сучасному ринку праці та їхні можливості не 

лише знайти перше робоче місце, але й успішно будувати свою кар’єру, 

використовувати отримані теоретичні знання в практичній роботі, 

реалізовувати інноваційні проекти й вирішувати інноваційні, творчі завдання. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКСПОРТ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

6.1. Теоретико-методичні засади експорту освітніх послуг ВНЗ 

 

У постіндустріальному суспільстві посилюється роль послуг, а такі 

процеси, як глобалізація, формування економіки знань та постіндустріального 

суспільства стали передумовами виникнення світового ринку освітніх послуг. У 

сучасних умовах світовий ринок освітніх послуг формується під впливом 

великих глобалізаційних зрушень та посилення ролі знань в суспільстві. За 

твердженням академіка НАН України В. Г. Кременя, відбувається 

«перетворення наукового знання на основний стратегічний і комерційний 

продукт, умови отримання і використання якого визначають лідерство і 

відносини між країнами в новій світовій спільноті» [27, c. 21]. Розвиток 

комунікацій, систем обробки та передачі інформації прискорює ці процеси та 

формує нові види послуг, а, відповідно, й нові світові ринки.  

Сфера вищої освіти включена до всіх процесів, пов’язаних з 

глобалізацією. Наукова діяльність та освіта є ключовими елементами 

формування глобального середовища. Саме через ці сфери реалізується 

здатність до освоєння нових технологій та виробництва знань. У будь-якому 

випадку без участі вищих навчальних закладів, як системи обробки та передачі 

інформації, функціонування держави в сучасному світі неможливе. Крім того, 

вищі навчальні заклади повинні бути не тільки трансформаторами сучасного 

масиву знань, але й генераторами ідей, виробником нових знань, первинною 

ланкою формування науково-дослідного потенціалу України, базовим 

елементом при взаємодії освіти і науки. Саме тому світова практика наголошує 

на об’єднанні навчальної та наукової діяльності в сучасному університеті 

[47, c. 561]. 
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Концепція глобалізації з’явилась на початку XXI ст. й обумовила значний 

вплив на економіку, оскільки в науковому обігу її почали ототожнювати з 

якісно новим станом. У світовій літературі існують різні підходи до визначення 

сутності глобалізації в економічній сфері та оцінки її наслідків для людства. В 

загальному вигляді глобалізація означає взаємозв’язки і взаємозалежність 

економік на рівні світового співтовариства в планетарному масштабі. 

Розбіжності ж стосуються тих чинників, які є визначальними в процесі 

глобалізації, та наслідків цього явища [68, c. 209]. 

Глобалізація використовується стосовно всіх сфер людської діяльності: 

глобалізація правового простору, глобалізація політичних відносин, 

глобалізація економіки, глобалізація наукової сфери та сфери освіти. 

Глобалізація є якісно новим етапом розвитку світової економіки. Такий підхід 

базується на визнанні глобалізації явищем, притаманним останній третині 

XX ст., коли вона стає визначальним чинником економічного розвитку.  

На думку Д. Г. Лук’яненка, глобалізація представляє собою процес, «що 

виводить цивілізацію на вищий щабель розвитку із системною 

інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності. Він охоплює 

політичні, економічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші 

складові» [11, c. 21]. 

За визначенням українського вченого О. Білоруса, глобалізація – це 

«об’єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв’язок та 

взаємозалежність національних економік, політичних та соціальних систем, 

національних культур і навколишнього середовища» [4, c. 24]. 

Глобалізація виявляє нову якість таких зв’язків, коли формується 

фактично новий, глобальний рівень економічної організації.  Досить значна 

група економістів до зазначених компонентів, що складають сутність 

глобалізації, додають міжнародну науково-технічну сферу та освітню сферу. 

Дійсно, відмічається посилена увага до науково-технічної сфери в провідних 

країнах світу. Відбувається постійне зростання витрат на НДДКР, щорічно 

зростають як урядові витрати, так і витрати підприємств на науково-дослідну 
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діяльність [74, с. 10―22]. Особливу роль у світовому господарстві виконують 

наукове, техніко-технологічне, інжинірингове та інформаційне співробітництво 

між країнами світу.  

При цьому процеси глобалізації у сфері освіти і науки є найбільш 

помітними та глибокими. Це штовхає дані сфери до «маркетизації», коли 

виробництво та розповсюдження знань стає новою формою економічної 

діяльності зі специфічним товаром таким як знання, освітні послуги, ноу-хау, 

[61, с. 185]. Ці об’єкти виступають як специфічні товари на світовому ринку 

послуг та є об’єктами світової торгівлі. Нові знання, втілені в товарах, 

технологіях, освіті, інноваційному менеджменті, культурі виробництва, 

становлять у розвинених країнах близько 90% їхнього ВВП [63, с. 13]. 

У такому випадку змінюється сутність освітньої діяльності в 

глобалізованому світі – з виконання соціальної функції з передачі знань до 

економічної функції – виробництва та продажу освітніх послуг. Сучасний 

розвиток пов’язаний зі світовим переходом до економіки, заснованої на 

знаннях, де економічна та освітня політика забезпечують і резонують один 

одного. Термін «економіка знань» (або «економіка, що базується на знаннях») 

ввів в обіг Ф. Махлуп [95], розуміючи під ним просто сектор економіки. Зараз 

цей термін використовується для визначення типу економіки, де знання 

відіграють вирішальну роль, а виробництво знань стає джерелом зростання. 

Як зазначають І. С. Каленюк і О. В. Куклін, «У наш час відбувається 

становлення економіки, в якій основним виробничим ресурсом стають знання 

та інформація, розвинене інформаційне середовище, тобто економіка, «що 

базується на знаннях» (knowledge-based economy)»   [21, с. 80]. 

Характеризуючи теоретичні підходи до аналізу сучасного суспільства в 

умовах економіки знань, перш за все, необхідно підкреслити відмінність між 

поняттями «інформація» і «знання». Дж. Ходжсон пояснює це розходження 

таким чином: «Інформація – це сукупність даних, які вже інтерпретовані, яким 

вдалося надати якийсь сенс. А знання – продукт використання інформації» [93, 

с. 36―37].  
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Тобто надається першорядне значення саме знанням при характеристиці 

сучасного суспільства і тих соціально-економічних змін, які в ньому 

відбуваються, при цьому знання та особливості їх застосування пов’язані із 

наявністю певних інститутів в суспільстві, провідну роль в яких, безумовно, 

відіграють наукові та освітні установи. Знання, що креативно виробляються 

людьми, є товаром, який може купуватися, зберігатися, розповсюджуватися, 

продаватися, бути предметом обміну. Але це товар, який постійно змінюється 

та збагачується [18]. 

Процеси, пов’язані з розвитком економіки, заснованої на знаннях, 

генерують значущі явища, які впливають на інституційні структури, що 

регулюють економічні відносини між агентами з приводу виробництва і 

розповсюдження знань. Функціонування сучасної економіки, заснованої на 

знаннях, спирається на цілий ряд базових інститутів – законодавчих і 

традиційних, що визначають поведінку економічних суб’єктів. Зміна інститутів 

веде до формування складної структури економічних відносин, до формування 

відповідних інституційних структур. 

Визначні науковці України все більше уваги приділять ролі знань у 

формуванні нової економіки та підкреслюють необхідність посилення ролі 

освіти в Україні, зокрема, В. П. Антонюк [2], Л. І. Антошкіна [3], Т. М. Боголіб 

[5], В. М. Геєць [9], І. С. Каленюк [20], О. М. Левченко [30], Е. М. Лібанова 

[32], Л. С. Лісогор [33], В. П. Семиноженко [9] та ін. 

Так, Т. М. Боголіб слушно зазначає, що знання нагромаджені в сфері 

наук, включаючи економічні та технічні й їх ефективне застосування, є 

важливими  інструментами для реалізації людського потенціалу, соціально-

економічного розвитку країн, а також підвищення конкурентоспроможності і 

поліпшення якості життя. За інноваційної економіки знання використовуються 

для виробництва самих знань [5, с. 10―11].  

Ми поділяємо думку Л. І. Антошкіної, що «новітність нового 

економічного укладу полягає у тому, що він ґрунтується на продуктивності 

розумової праці, на знаннях, втілених у новітніх технологіях, які самі по собі є 



 331 

майже цілком інтелектуальним продуктом. Переважна частка інтелектуальної 

складової у вартості товарів робить сферу послуг, інформаційне наповнення 

економіки головним джерелом її продуктивності» [3,  c. 18]. 

Вагомим для нашого дослідження є твердження І. С. Каленюк, яка 

відзначає, що «стрижнем економіки, що базується на знаннях, є система 

чотирьох складників: виробництво знань, їх передача завдяки освіті, поширення 

через засоби масової інформації і комунікативні технології, використання в 

інноваціях. За таких умов різноманітною стає університетська діяльність поруч 

з традиційними функціями освіти, навчання та наукових досліджень; 

університетам доводиться здійснювати підприємницьку діяльність» [20, с. 140]. 

Сучасний етап розвитку світової та вітчизняної економіки передбачає 

створення суспільства, заснованого на знаннях, де соціальне й економічне 

благополуччя країни визначається вищими технологіями, інноваційною 

здатністю і рівнем інтелектуального розвитку. Рівень розвитку економіки 

перебуває у прямій залежності від рівня розвитку людини, як основного 

елемента сучасної економіки, тому країни, що приділяють увагу розвитку 

особистості, розбудові системи освіти в цілому та вищої освіти зокрема, 

впроваджують високі соціальні стандарти, мають вищий рівень розвитку та 

конкурентоспроможності. 

Таким чином, ми бачимо що в світі значно посилюється роль знань. 

Знання стають не тільки передумовою розвитку, але й забезпечують розвиток 

країн. Формування економіки знань, пришвидшене глобалізаційними 

процесами призвело до виокремлення знань як одного з основних чинників 

сучасного процесу виробництва. Знання є основою формування виробничих 

відносин у суспільстві та формування сучасного людського капіталу країни. 

Як зазначають провідні українські вчені І. К. Бондар, І. Г. Манцуров, 

відбувається заміна праці, знаннями при цьому «коли знання залучаються в 

процес переробки ресурсів, не праця, а знання починають виступати джерелом 

вартості. Відома трудова теорія вартості замінюється теорією вартості, 

створюваної знаннями» [65, с.27―28]. 
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Серйозними змінами в глобальних умовах характеризується 

трансформація системи освіти: змінюється її роль, функції, форми і способи 

функціонування у всьому світі. Деякі з цих змін створюють нові можливості 

для освіти, тоді як інші представляють потенційну небезпеку. Процес 

глобалізації прискорює ці тенденції, оскільки при формуванні конкурентних 

переваг тієї або іншої країни все більшою мірою визначаються знання. 

Порівняльні переваги країн все менше визначаються багатством природних 

ресурсів або дешевою робочою силою і все більше – технічними інноваціями і 

конкурентним застосуванням знань або тим і іншим в поєднанні.  

Сучасний розвиток країни все більшою мірою залежить від інформації та 

знань, що були накопичені в процесі розвитку людства. У світі спостерігається 

загальна тенденція трансформацій суспільства, економіки, науки, в основу яких 

покладені принципи формування нової парадигми суспільства, що засноване на 

знаннях. Велика кількість інформації, що накопичена людством за всю історію  

та багаторазово примножена, в останні десятиріччя перетворюється в 

сучасному світі на чітко структуровані та сформовані знання. Знання стають 

об’єднуючим фактором у процесі використання традиційних факторів 

виробництва, як то праця, земля, капітал, навіть підприємницькі здібності 

неможливо виявляти за відсутності знань та певного масиву інформації, 

відбувається перехід інформаційних ресурсів суспільства у реальні ресурси 

соціально-економічного розвитку, підвищується рівень освіти, науково-

технічний та культурний розвиток людини [9, с. 242―243]. 

Економічне зростання сьогодні є такою ж мірою процесом накопичення 

знань, як і процесом накопичення капіталу. Разом з тим володіння знаннями в 

області інформаційних, ядерних технологій, здоров’я і безпеки людини 

(суспільства) та інших галузях не тільки підсилює нерівність між державами, 

але і створює реальну загрозу для цивілізацій і світу в цілому. За допомогою 

SWOT-аналізу розглянемо наслідки глобалізації системи знань у світі 

(табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 

Наслідки глобалізації системи знань  

Фактор 

змін 
Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Ризики 

Підви-

щення ролі 

знань 

- накопичення 

знань дозволяє 

розвиватися 

людству; 

- можливість 

переходу на 

наступний етап 

розвитку 

суспільства. 

- необхідність 

утримання 

глобальної 

системи обробки 

та збереження 

інформації; 

- можливе 

викривлення або 

втрата інформації. 

- можливість 

«стрибка» в 

різних галузях 

економічного і 

суспільного 

життя країни;  

- вирішення 

соціальних 

проблем. 

- розрив в рівнях знань 

між різними країнами;  

- ризик занепаду та 

«захвату» економік 

країн, що не мають 

достатньо 

накопичених знань. 

Науково-

технічна 

революція 

в усіх 

сферах 

- перехід на 

новий, якісно 

вищий  

техніко-

технологічний 

рівень розвитку 

цивілізації. 

- спрямування 

досягнень НТР на 

деструктивні 

напрями розвитку 

(ВПК, технології 

деструктивного 

впливу на людину 

та ін.). 

- полегшення 

доступу до 

інформації і 

знань;  

- можливість 

збору та 

накопичення 

нових знань. 

- збільшення 

інформаційного 

відставання між 

розвинутими і 

відсталими країнами; 

- нестача 

кваліфікованих 

спеціалістів на 

національному ринку 

праці. 

Політичні 

і соціальні 

зміни 

- формування 

більш 

досконалого 

суспільства, 

заснованого на 

соціальній 

рівності та 

відповідаль-

ності. 

- незадоволеність 

населення якістю 

та рівнем життя в 

країні; 

- масові 

зрушення. 

- сприятливі 

умови для 

проведення 

реформ і 

впровадження 

змін 

- зростання темпів 

політичних 

перетворень;  

- політична та 

соціальна 

нестабільність; 

 - поява нових 

міждержавних 

формувань. 

Світовий 

ринок 

праці, 

вільний 

рух 

робочої 

сили 

- вільний рух 

робочої сили; 

- вільний рух 

знань;  

- людина як 

носій та 

джерело знань. 

- підвищення 

порогу 

«мінімальної 

кількості знань» 

для  входження на 

світовий ринок 

праці. 

- полегшення 

доступу до 

накопиченого 

досвіду; 

- обмін 

новітніми 

технологіями в 

професійному 

середовищі. 

- прискорення відтоку 

кваліфікованого 

персоналу в розвинуті 

країни. 

Світовий 

ринок 

освітніх та 

наукових  

послуг 

- можливість 

формування 

ринку знань та 

продажу на 

ньому 

продуктів 

інтелектуальної 

власності. 

- невизначеність  

освітніх та 

наукових послуг 

як товару; 

- недосконалість 

законодавства про 

захист прав 

власників знань. 

- накопичення 

більшого масиву 

знань; 

- реалізація 

інтелектуаль-

ного потенціалу. 

- загрози втрати 

конкурентоспроможно

сті країни внаслідок 

відставання в науковій 

та освітній сферах; 

- ігнорування вимог 

світового ринку 

освітніх послуг. 
 Джерело: складено автором.  
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Таким чином, можна констатувати, що в економіці знань ресурсом 

виступає інформація, а готовим продуктом – знання. При цьому конкурентні 

переваги формуються за рахунок двох компонентів. По-перше, це наявність 

технічної можливості збирати, зберігати, обробляти інформацію (матеріальна 

складова) та можливості робити висновки, узагальнення та ін. (інтелектуальна 

складова, що притаманна людині). У провідних країнах світу більше 50% 

економічно активного населення зайнято не фізичною, а розумовою працею 

[19, с. 18]. Готовий продукт такого виробництва – знання і є тим товаром, що 

представлений на світовому ринку. 

Представляють теоретичний і практичний інтерес питання трансформації 

освітнього комплексу як основи інституційної структури і його впливу на 

розвиток економіки, заснованої на знаннях.  До теперішнього часу система 

освіти розглядалася як необхідна умова отримання результату 

систематизованих знань, умінь і навичок, підготовки людини до життя і праці. 

Аналіз сучасної освітньої системи передбачає розгляд її взаємозв’язків з 

іншими економічними та соціальними інститутами. Освіта – це важливий 

компонент єдиної системи відтворення знання, що охоплює всі рівні і сфери 

людської життєдіяльності.  

Сучасна епоха в багатьох країнах стала епохою радикальних змін в 

самому базисі існування та розвитку людства. В економічній, соціально-

політичній і філософській літературі останніх десятиліть пильна увага вчених 

прикута до дослідження соціально-економічних процесів, що характеризують 

трансформацію індустріального суспільства в постіндустріальне, інформаційне 

суспільство. 

Таким чином, ми бачимо, що сучасні процеси глобалізації та формування 

ринку освітніх послуг взаємопов’язані. В епоху глобалізації міжнародної 

економіки важливе місце в наукових дослідження відводиться питанню 

конкурентоспроможності держави на світовому ринку та факторів її 

забезпечення. З-поміж основних – людський капітал. Адже загальновідомо: 

ефективність розвитку економіки сучасних держав великою мірою залежить від 
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того, скільки засобів вона вкладає у своїх людей, без цього неможливо 

забезпечити її розвиток.  

Термін «людський капітал» вперше з’явився у працях Т. Шульца, який в 

своїй роботі «Інвестиції в людський капітал» визначив, що поліпшення 

добробуту людей залежало не від землі, техніки або зусиль, а скоріше від знань 

[240]. Він назвав цей якісний аспект економіки «людським капіталом». Свій 

розвиток теорія людського капіталу отримала в роботах Г. Беккера особливе 

місце в цій теорії відводилося можливості інвестицій в людський капітал, а 

саме – освіті, навчанню та здоров’ю людини [78]. 

Поділяємо точку зору Н. В. Ушенко, яка акцентує увагу на тому, що  

сьогодні «зміни економічних і соціальних умов надали людському капіталу 

центральне значення в досягненні економічного успіху як для окремих осіб, так 

і країн». Людський капітал набуває значення економічного ресурсу людини та 

країни в цілому [70, с. 54].  

Концепція розвитку людського капіталу дозволяє зробити перехід й 

об’єднати соціальну та економічну функцію освіти. З економічної точки зору 

розглядається ефективність здобуття певного рівня освіти та вплив на якість 

робочої сили і продуктивність праці. З соціальної точки зору освіта є основою 

розвитку людини як особистості, члена суспільства.    

Виникнення теорії людського капіталу є відповіддю на зміни 

макроекономічних тенденцій, таких як технічний прогрес, галузева перебудова, 

посилення конкуренції. Ці зміни, в свою чергу, справили істотний вплив на 

господарську діяльність підприємств у виробничій, технічній і соціально-

економічній сферах і визначили необхідність кардинальних змін у теорії та 

практиці управління людьми в організаціях. Отже, досліджуючи роботи 

видатних учених, визначено, що людський капітал – це одна з умов 

ефективного розвитку економіки держави та підвищення її рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку. 

Відсутність достатнього рівня знань у суспільстві та потреби у 

формуванні якісного людського капіталу примушують людей шукати джерело 
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знань за межами своїх країн. У даному випадку є підстави говорити про те, що  

на світовий ринок виходять покупці, які потребують специфічного товару – 

«освітніх послуг», які дозволять їм генерувати знання для задоволення власних 

потреб та розвитку своєї країни. З іншого боку, країни, що накопичили 

достатній рівень знань, готові передати частку накопичених знань на 

компенсаційній основі, тобто продати на ринку. Така взаємна зацікавленість 

країн призвела до початку формування світового ринку освітніх послуг.  

Закон України «Про вищу освіту» [14] передбачає, що освітні заклади 

здійснюють освітню діяльність, тобто діяльність, що пов’язана з наданням 

послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа. 

У питаннях дослідження дефініцій «послуга» та «освітня послуга», які 

були визначені різними науковцями та практиками в працях і нормативно-

правових актах, ми бачимо різноманітні погляди. Різні погляди на ці поняття 

зумовлені, передусім, розглядом різних аспектів застосування цих понять. 

Отже, для застосування термінології поняття «освітня послуга», яке є 

ключовим у нашій роботі, необхідним є його обґрунтоване визначення. Перед 

тим, як надати характеристику поняття «освітня послуга», необхідно визначити 

саме поняття «послуга», різноманітні підходи до трактування якого узагальнено 

в Додатку Е1. 

Деякі дослідники виділяють властивості та певні характеристики послуг. 

Так, наприклад, О. А. Кратт виділяє головні ознаки, властиві послугам: 

нематеріальність, невіддільність, мінливість, неможливість транспортування та 

збереження [26, с. 78]. В. Курило надає такі характеристики послуг [29, с. 22]: 

1) послуги надаються приватним особам взагалі. Тобто йдеться про 

доступність, відкритість, рівність осіб, які бажають отримати послугу; 

2) надання послуги  передбачає задоволення потреб певного суб’єкта 

правовідносин; 

3) вчинення дій, спрямованих на задоволення інтересів суб’єктів 

правовідносин, не є безкоштовною діяльністю, тобто особа, яка отримала 

певного роду послуги, зобов’язана внести певну плату; 
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4) відносини між особами, які надають послуги та які їх споживають, 

регулюються за допомогою договору. 

Виходячи з наданих визначень, пропонуємо сформулювати визначення 

поняття «послуга» – це діяльність, спрямована на створення нематеріальних  

благ, в яких зацікавлений замовник-споживач.  Логічно необхідним у рамках 

роботи є розуміння більш конкретизованого поняття «освітня послуга», яке має 

серйозні індивідуальні відмінності від інших видів послуг. 

Можна констатувати, що ВНЗ здійснюють надання комплексу послуг 

замовникам. Оскільки єдиного визначення поняття «послуга» в нормативно-

правовій базі України не існує, відповідно, немає й чіткого визначення поняття 

«освітня послуга».  

Вивченням сутності освітніх послуг займалися такі науковці, як  

Л. І. Антошкіна [3], Л. В. Головій [12], І. С. Каленюк [21], О. А. Кратт [26], 

О. М. Левченко [31], А. С. Музиченко [35], В. М. Огаренко [42], 

Т. Є. Оболенська [41], С. Я. Салига [62], Н. І. Холявко [71], В. І. Шилова [73] та 

ін. Зазвичай, під послугами розуміють будь-який захід чи вигоду, які одна 

сторона може запропонувати іншій.  

Законодавство України не визначає поняття «освітніх послуг», хоча цей 

термін використовується у нормативно-правових актах, які пов’язані з 

наданням освітніх послуг, зокрема, у Законі України «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності» [16], Постанові КМУ від 08.08.2007 № 1019 

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»  [58]. Однак, у 

жодному із зазначених нормативно-правових актів немає чіткого визначення 

поняття «освітня послуга». 

Розглядаючи існуючі підходи до трактування поняття «освітня послуга», 

узагальнені в Додатку Е2, необхідно відмітити, що  дослідники виділяють певні 

особливості освітніх послуг та їх характеристики. Так, Р. Патора [43, с. 7] 

зазначає, що освітні послуги характеризуються такими особливостями: 

невідчутністю, невіддільністю від закладу освіти, непостійністю якості, 

недовговічністю, відсутністю права на володіння нею тощо. В. І. Шилова 
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вважає, що освітні послуги мають такі специфічні властивості, як тривалість 

навчання, обов’язкове ліцензування, конкурентний характер, висока вартість, 

необхідність подальшого супроводу, реалізація інтелектуальної власності, 

модифікація надання [73, с. 9]. В. П. Штуль виділяє такі властивості освітніх 

послуг: залежність якості послуги від виконавця і споживача, залежність якості 

послуги від споживача і форми її застосування, наявність часового лагу від 

споживання послуги до її застосування, необхідність оновлення, застосування 

принципу самоосвіти у процесі споживання послуги, використання нових 

навчальних технологій [75, с. 9]. 

 Проаналізувавши визначення, надані в Додатку Е2, можна зробити 

висновок, що провідні науковці по-різному трактують поняття «освітні 

послуги». Одні з них визначають освітні послуги як специфічний товар, який 

виробляється відповідною установою – навчальним закладом та задовольняє 

потреби споживачів, отримувачів знань. Деякі визначають освітні послуги як 

економічне благо, що являє собою систему знань, інформації, вмінь та навичок, 

які використовуються для задоволення різноманітних потреб, людини, 

суспільства. 

Отже, на основі аналізу трактувань освітніх послуг можна узагальнити, 

що освітні послуги – це специфічні економічні блага, які надаються особистості 

для задоволення її різноманітних освітніх потреб і які становлять взаємну 

зацікавленість суспільства і кожного індивіда зокрема в їх подальшому 

використанні в професійній діяльності. Таким чином, освітні послуги є 

специфічними відносно інших нематеріальних послуг, тому що наслідки від 

споживання цих послуг є благом не тільки  для індивіда, але і для економіки і 

суспільства в цілому. 

Слід підкреслити, що підходи до визначення сутності освітніх послуг є 

відображенням багатогранності та багатофункціональності освітніх послуг в 

сучасному світі. Освітні послуги виявляються як форма реалізації суспільного 

надбання та сформованого масиву знань, а також як економічна та соціальна 
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потреба, і, врешті-решт, як продукт виробництва спеціалізованих установ – 

вищих навчальних закладів.  

Таким чином, пропонуємо сформулювати узагальнене розуміння поняття 

«освітні послуги» як комплексу заходів освітнього характеру, в процесі 

здійснення якого відбувається передача певного масиву знань, інформації, 

вмінь, навичок, від власника (виробника знань) до отримувача (споживача 

знань), що здійснюється на компенсаційній основі за рахунок зацікавленої 

сторони в отриманні знань.  Виходячи з даного визначення, можна зауважити, 

що споживачеві надаються освітні послуги у вигляді результатів діяльності 

спрямованих на отримання знань, продукування нових знань, систематизацію 

інформації, узагальнення, які й представляють собою масив знань, оформлений 

у вигляді документів, електронних носіїв, підручників, методичних розробок, і 

може бути реалізований шляхом комплексних заходів передачі цього масиву 

інформації з відповідними поясненнями особі – здобувачу освіти.  

Передача цих знань повинна відбуватися на компенсаційній основі як 

плата за труд та наукові досягнення цієї людини чи колективу – власника знань. 

Сплата послуг повинна відбуватися за рахунок зацікавленої сторони, а саме – 

безпосередньо отримувача знань, домогосподарств, організацій, компаній, 

держави, міжнародних організацій.  

Особливістю освітніх послуг для іноземних громадян є те, що зазначені 

послуги надаються лише за умови проведення ряду організаційно-економічних 

процедур, пов’язаних з міжнародною діяльністю суб’єктів господарювання 

України. Комплекс заходів пов’язаний з забезпеченням переміщення здобувача 

знань, іноземного студента на територію України, або переміщенням 

(трансфером) знань в країну студента.  

Таким чином, ми можемо сформулювати таке узагальнене поняття «освітні 

послуги для іноземних громадян», як комплекс заходів освітнього характеру, в 

процесі здійснення якого відбувається передача певного масиву знань, 

інформації, вмінь, навичок від власника (виробника знань) до отримувача 

(споживача знань), за умови виконання ряду організаційно-економічних заходів 
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суб’єктами господарювання України пов’язаних з міжнародною мобільністю 

студента або міжнародним трансфером знань.  

Необхідно чітко визначити особливості освітніх послуг та порівняти 

характеристики освітніх послуг та послуг і товарів (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Порівняльна характеристика освітніх послуг з традиційними 

послугами та товарами 

Параметр Характеристики 

товару 

Характеристики 

послуги 

Характеристики 

освітніх послуг 

Характеристики 

освітніх послуг 

для іноземних 

громадян 

Споживна 

вартість 

Володіє 

споживною 

вартістю 

Володіє 

споживною 

вартістю 

Володіє споживною 

вартістю 

Володіє 

споживною 

вартістю 

Матеріальні 

аспекти 

Відчутні Невідчутні Невідчутні Невідчутні 

Видимі Невидимі Невидимі Невидимі 

Можливість 

збереження 

Підлягають 

збереженню 

Неможливість 

збереження 

Неможливість 

збереження 

Неможливість 

збереження 

Віддільність 

від джерела, 

виробника 

Можливість 

відділити від 

виробника в 

просторі та часі 

Невіддільність від 

джерела та 

споживача 

Невіддільність від 

джерела, споживач 

безпосередньо бере 

участь в її 

виробництві 

Невіддільність від 

джерела, 

необхідність 

переміщення 

через кордон, або 

споживача, або 

знань 

Вичерпність 

при 

споживанні 

Убуває в процесі 

споживання 

Не убуває в 

результаті 

споживання 

Не убуває в 

результаті 

споживання 

Не убуває в 

результаті 

споживання 

Мобільність Характеристика 

не властива 

товару 

Окремі види послуг 

сприяють 

соціальній 

мобільності 

Сприяє соціальній 

мобільності 

Сприяє 

міжнародній 

мобільності 

Можливість 

розвитку 

(надбудови) 

послуги 

Характеристика 

не властива 

товару 

Характеристика не 

властива послузі 

Можливість 

отримання послуги 

більш високого рівня 

на базі вже 

отриманої послуги 

Можливість 

отримання 

послуги більш 

високого рівня на 

базі вже 

отриманої 

послуги 

Селективний 

характер 

Характеристика 

не властива 

товару 

Характеристика не 

властива послузі 

Селективний 

характер отримання 

освітніх послуг 

Селективний 

характер 

отримання, 

підвищені вимоги 

до якості послуг 

Можливість 

експорту 

Можливість 

здійснення 

експорту 

Є можливість 

експорту 

Є потенційна 

можливість експорту 

Експортується за 

кордон 

Джерело: складено автором.  
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Незважаючи на схожість характеристик послуг та освітніх послуг, є деякі 

особливості, які вирізняють освітні послуги, але при цьому не виключають 

можливість експорту освітніх послуг. Таким чином, як бачимо, послуги, освітні 

послуги та освітні послуги для іноземних громадян мають багато схожих 

властивостей та можуть бути чітко окреслені як конкретний продукт 

інтелектуальної праці, який виробляється для внутрішнього споживання та 

може бути реалізований на зовнішньому ринку. Особливістю даного продукту є 

той масив знань, що був накопичений в певному суспільстві за період розвитку. 

У сучасному суспільстві цей масив знань є формою національного багатства і 

повинен використовуватися суспільством як база для подальшого 

продукування нових знань та можливість здійснення діяльності з надання 

освітніх послуг для іноземних громадян. Масив знань, що надається в освітніх 

закладах вищого рівня акредитації в Україні є досить привабливим для певної 

групи країн завдяки певним конкурентним перевагам та може вдало 

реалізуватися на міжнародному ринку.  

Отже, окреслені нами складнощі у визначенні поняття «освітні послуги» 

та «освітні послуги для іноземних громадян», свідчать про незавершеність та 

необхідність подальшого вивчення особливостей освітніх послуг і освітніх 

послуг для іноземних громадян. Разом з тим, багатогранність підходів указує на 

те, що дана проблематика має значний науковий розвиток в Україні.  

З проведенням ринкових перетворень та переходом від планової 

державної економіки до ринкової перед Україною постала проблема 

трансформації всіх галузей відповідно до вимог часу. Так, зокрема, в системі 

освіти за умов бюджетного дефіциту з’явилася необхідність впровадження 

платних послуг. Особливим та найбільш вигідним сегментом надання платних 

послуг стало надання освітніх послуг іноземним громадянам в системі вищої 

освіти України.  

Історично процес підготовки фахівців для інших країн розпочався за часів 

Радянського Союзу. Україна як потужний освітньо-науковий регіон 

Радянського Союзу не могла бути осторонь процесу підготовки фахівців для 
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інших країн, та на початку 90-х мала багаторічний досвід у підготовці 

іноземних студентів. Це надбання вищої школи України мало позитивний 

вплив на подальший розвиток системи освіти України, її інтеграції в світову 

спільноту, визнання на міжнародному рівні [49, с. 73―74].  

Зі всієї структури освіти України на світовому ринку може бути 

представлена вища освіта, яка здатна готувати висококваліфіковані кадри для 

іноземних країн або світового ринку праці. Тобто основними суб’єктами, що 

надають послуги іноземним громадянам є ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Саме ці 

заклади є найбільш пристосованими до умов ведення міжнародної діяльності та 

можуть надавати повний спектр послуг для іноземних громадян, починаючи з 

довузівської підготовки, надання базової та повної вищої освіти, 

післядипломної підготовки. 

Система надання освітніх послуг іноземним громадянам в Україні 

продовжує копіювати систему надання освітніх послуг для іноземців з часів 

СРСР, при цьому реалії сучасного світу вимагають зміни сутності такої 

діяльності. В Радянському Союзі вища освіта була соціальним благом, яке 

надавалося громадянам країни безкоштовно. Іноземні громадяни 

запрошувалися в Радянський Союз з метою популяризації радянського способу 

життя та соціального устрою країни [13, с. 18―19].  

Навчання іноземних громадян відбувалося за тих же умов та підходів, що і 

навчання громадян країни. В основі діяльності з навчання іноземних громадян 

лежали переважно політичні мотиви, ніж економічні. Навчання іноземних 

громадян було інструментом міжнародної політики з розширенням впливу 

країни на світовій арені. Залучення іноземних громадян на навчання було 

справою держави і відбувалося за тими механізмами, які були затверджені на 

державному рівні. Відповідно і до навчання іноземних громадян відносилися як 

до реалізації державної програми на найвищому рівні. Пропагувалися переваги 

отримання саме соціального блага – вищої освіти. При цьому держава свідомо 

несла витрати з підготовки іноземних фахівців, які в майбутньому ставали 

«пропагандою» соціалізму у своїх країнах.  
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У сучасному світі пріоритети вже давно змінилися. Навчання іноземних 

громадян переходить у ранг економічної діяльності, що в свою чергу вимагає 

нових підходів до її регулювання. 

На основі всебічного розгляду цієї проблеми можемо відзначити, що 

вивчення процесу надання освітніх послуг іноземним громадянам не набуло 

необхідного розвитку в працях сучасних науковців. Проблематикою надання 

освітніх послуг іноземним студентам, питаннями організації надання освітніх 

послуг іноземним громадянам, інтернаціоналізації вищої освіти України та 

функціонування її в глобальному середовищі займалися І. С. Каленюк [22],  

О. Ю. Красовська [25], Н.І. Холявко [72],  С. І. Юрій [77] та ін.  

Освітні послуги для іноземних громадян мають певні відмінності від 

освітніх послуг для українських громадян, але чіткого визначення сутності 

даної категорії також немає. Так, зокрема, для провадження освітньої діяльності 

з надання освітніх послуг іноземних громадян в Україні необхідна відповідна 

ліцензія МОН. При проведенні ліцензування діяльності з підготовки іноземних 

громадян, згідно з Постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019 «Про 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»  [58], крім стандартних 

вимог до забезпечення якісного кадрового складу, матеріально технічної бази 

тощо, до ВНЗ висувають низку специфічних вимог, серед яких:  

- інформація про наявність системи набору на навчання іноземців;  

- інформація про наявність паспортно-візової служби для обслуговування 

іноземців; 

- зразки інформаційно-рекламних матеріалів іноземними мовами;  

- інформація про керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку 

іноземних громадян, та допоміжний персонал; 

- кошториси на навчання іноземних громадян та їх проживання у 

гуртожитку; 

- наявність навчальних планів, програм, адаптованих для підготовки 

іноземних громадян; 
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- соціальна інфраструктура, в т.ч. інформація про наявність служби 

безпеки та облаштованих гуртожитків для проживання іноземців; 

- інформація про наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців 

в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину; 

- також необхідно надати якісні показники підготовки іноземних 

громадян, кількість випускників, відрахованих студентів і т.д. 

Крім того, в «Умовах прийому до ВНЗ», затверджених Наказом МОНМС 

від 05.11.2012 № 1244, визначаються особливості прийому іноземних громадян 

у ВНЗ. Зокрема, передбачено особливі умови прийому та дати зарахування 

іноземних громадян. Так, іноземці зараховуються до ВНЗ за співбесідою, а 

граничний термін прийому на навчання на основні курси може бути 

подовжений до 01 листопада, що значно перевищує термін зарахування 

громадян України, це пов’язано з особливостями організації процесу 

запрошення та видачі віз на навчання для іноземних студентів.   

Постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних 

громадян в Україні» обумовлені мінімальні ціни на навчання для іноземних 

громадян, які повинні становити мінімум – 1000 дол. США на підготовчому 

відділенні, 1500 дол. США на основних курсах, та 2500 дол. США в 

аспірантурі. 

Таким чином, законодавство визначає необхідність додаткових умов, за 

яких можливо здійснювати надання освітніх послуг для іноземних громадян. 

Тим самим є розмежування надання освітніх послуг та надання освітніх послуг 

для іноземних громадян. При цьому надання освітніх послуг для іноземних 

громадян є більш складним та комплексним процесом. У структурі виконання 

освітніх послуг для іноземних громадян безпосередньо надання освітніх послуг 

займає один з основних етапів, але крім цього існує декілька додаткових етапів, 

без яких неможливо здійснити надання освітніх послуг для іноземних 

громадян. Тому буде доцільно розглянути питання надання освітніх послуг 

іноземних громадянам у більш широкому аспекті, не тільки як освітню послугу, 
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а як освітню послугу з додатковим організаційно-економічним навантаженням, 

без якого здійснення самої освітньої послуги неможливе. 

Освіту для іноземців неможливо розглядати на рівні країни як надання 

соціального блага. Україна не може надавати соціальні блага громадянам інших 

країн, а отже, така діяльність набуває вигляду комерційної послуги.  

На нашу думку, надання освітніх послуг іноземним громадянам набуває 

особливого змісту і може трактуватися як нова економічна категорія, яку можна 

визначити як експорт освітніх послуг. Це не суперечить світовій практиці, а 

наслідує її. Визначення такої діяльності з надання освітніх послуг іноземним 

громадянам як експорт освітніх послуг зводить вищий  навчальний заклад до 

рангу експортера послуг. При цьому ставить перед ВНЗ нові задачі з більш 

якісної підготовки послуги, утримання її якості на відповідному, високому рівні 

відповідно до світових стандартів.  

Підставою для визначення нової категорії стало узагальнення явищ і 

процесів сучасного економічного життя, виражених в категоріях «послуга», 

«освітні послуги», «освітні послуги для іноземних громадян», які ми 

розглянули вище та надали визначення, крім того задіяли такі категорії як 

«експорт» та «експорт послуг». Їх поєднання і взаємозв’язок надасть 

можливість визначити поняття експорту освітніх послуг. Розглянемо деякі 

особливості категорії експорт освітніх послуг та надання освітніх послуг 

іноземним громадянам (табл. 6.3).  

Таким чином, необхідно конкретизувати категорію «експорт освітніх 

послуг» для більш повного визначення соціально-економічної сутності 

процесів, що пов’язані з освітою іноземних громадян. Відповідно до Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність», експорт – це продаж товарів 

українськими суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності  іноземним 

суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій 

формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон 

України,  включаючи реекспорт товарів [15].  
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Таблиця 6.3 

Відмінності між категоріями «експорт освітніх послуг» та «надання 

освітніх послуг іноземним громадянам» 

Категорія / 

Параметр 

Надання освітніх послуг для 

іноземних громадян 

 

Експорт освітніх послуг 

Часові 

особливості 

Включає період безпосередньо 

від зарахування іноземного 

громадянина до ВНЗ до моменту 

відрахування.  

Включає в себе більш значний період, 

починаючи від проведення рекламно-

інформаційної кампанії, запрошення, 

видачі візи, навчання, діяльності на 

завершальному етапі експорту після 

відрахування з ВНЗ.   

Особливості 

регулювання 

Регулюються на основі Законів 

України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту». 

Регулюються на основі законодавства 

про вищу освіту, міграційного 

законодавства, адміністративного 

кодексу, міжнародними угодами  і т.д. 

Органи 

державного 

регулювання  

Міністерство освіти  науки 

України, міністерства і відомства, 

яким підпорядковані ВНЗ. 

Міністерство освіти  науки України, 

міністерства і відомства, яким 

підпорядковані ВНЗ, крім того 

значний вплив мають МЗС, СБУ, 

МВС, ДМС та інші, які 

опосередковано, але значно впливають 

на процеси експорту освітніх послуг. 

Спосіб 

здійснення 

Надаються безпосередньо ВНЗ – 

споживачу, іноземному 

громадянину після зарахування.  

Надаються напряму або через 

посередників, можливо залучення 

посередників для часткової організації 

експорту освітніх послуг, пов’язаних з 

здійснення початкових та 

завершальних етапів. 

Кадрове 

забезпечення 

Послуга надається професорсько-

викладацьким складом ВНЗ. 

Кадрове забезпечення, крім 

професорсько-викладацького складу  

передбачає наявність широкого кола 

спеціалістів по роботі з іноземними 

студентами, економістів, фахівців з 

міжнародної діяльності. 

  

Територіальні 

особливості 

Надаються переважно на 

території країни. 

Надається як на території країни, так і 

за її межами. 

Конкурентне 

середовище 

Конкуренція між ВНЗ на 

території країни. 

Конкуренція на світових ринках за 

залучення студентів, конкуренція з 

іноземними ВНЗ.  

Соціально-

економічна 

сутність 

Відсутність комерційного 

підходу, а скоріше 

компенсаційний підхід за надання 

освітніх послуг іноземцям в 

соціальній сфері країни разом з 

громадянами України.  

Представляє собою комерційну 

діяльність, що потребує значних 

організаційно-економічних зусиль з 

провадження та розвитку зазначеної 

діяльності. 

Джерело: складено автором.  
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Загальновживане поняття «експорт послуг» – це експорт нематеріальної 

продукції у вигляді послуг, що включає комерційні, професійні та споживчі 

послуги, а також послуги іноземцеві, тобто нерезиденту, якщо він перебуває на 

митній території країни [56, с. 282]. 

Узагальнення результатів наукових досліджень дозволяє тлумачити 

сутність економічної категорії «експорт освітніх послуг» як комплекс  

взаємопов’язаних  адміністративних  та  організаційно-економічних заходів 

щодо надання освітніх послуг споживачу-нерезиденту, що, на відміну від 

діяльності  з «надання  освітніх  послуг  іноземним  громадянам»,  ураховує  як 

принципові  аспекти  організації  процесу  навчання  іноземних  студентів  за  

умов традиційної (на  території  країни-експортера)  та  транскордонної (за  

межами країни-експортера) форм експорту, так і визначає основні етапи даного 

процесу (ініціюючий, підготовчий, основний, завершальний), що дозволить 

концептуально трансформувати  модель  державного  регулювання  даної  

сфери,  яка  буде орієнтована  на  підвищення  кількісних  і  якісних  показників  

надання  освітніх послуг для іноземних студентів. 

Під суб’єктами національної системи освіти ми маємо на увазі навчальні 

заклади ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – університети, інститути, академії, що 

реалізують освітні програми різних рівнів. Споживачем освітніх послуг 

виступають безпосередньо іноземні студенти, слухачі, стажери, аспіранти. 

Замовниками послуги можуть бути як безпосередні споживачі, так і треті 

особи, – уряди держав, міжнародні організації, закордонні підприємства, 

установи, громадські об’єднання та приватні особи. 

Слід більш детально розглянути категорію споживачів освітніх послуг, 

безпосередньо іноземних студентів. Такі українські науковці, як О.А. Гжесюк, 

І.С. Каленюк, О.Ю. Красовська, розглядають питання міжнародної мобільності, 

залучення іноземних студентів тощо. Учені розглядають іноземних студентів у 

цілому, але, вважаємо доцільним використання світового досвіду для надання 

більш повної і детальної ідентифікації мобільного, іноземного та міжнародного 

студента. Це означає, що в українських законодавчих актах й досі не існує 
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визначення іноземного студента та мобільного студента, яке вважалося б 

офіційним для нашої держави. Саме тому, на нашу думку, необхідним для 

розвитку економіки знань є надання чіткого й однозначного визначення 

основних понять «іноземний студент» та «мобільний студент». Як показує 

міжнародний досвід, у різних країнах існують різнобічні визначення мобільних 

іноземних студентів. Вони є специфічними для національних освітніх систем.  

Розглянувши визначення поняття «міжнародний та іноземний студент» у 

країнах – найбільших експортерах освітніх послуг, наведені в Додатку Е3, та 

ґрунтуючись на світовому досвіді, можемо надати таке визначення поняття 

«іноземний студент». Іноземний студент – громадянин іншої держави, який не 

має права постійного проживання на території України, в’їхав в Україну з 

метою навчання та був зарахований до вищого навчального закладу. Іноземний 

студент є споживачем освітніх послуг для іноземних громадян у ВНЗ України.  

 Крім того, необхідно надати визначення поняття «мобільний студент». 

Мобільним є студент, який в рамках здобуття вищої освіти має період навчання 

(стажування) в іноземному ВНЗ, при цьому починав або закінчував освітній 

цикл в своїй країні. Мобільні студенти служать основою розвитку національної 

системи освіти, основною прогресивною рушійною силою. До цієї категорії 

можна віднести як іноземних студентів, так і українських студентів, що мають 

період навчання за кордоном.  

Для визначення поняття «міжнародний студент» пропонуємо таке 

трактування: міжнародний студент – це загальна категорія, що включає в себе 

всіх студентів, що навчаються за межами своєї країни та вважаються 

іноземними студентами в країні навчання. При цьому категорія «міжнародний 

студент» включає як мобільних, так і іноземних студентів, та слугує для 

загального визначення в світовій статистиці.  

 Визначення категорій іноземних студентів є необхідним для визначення 

сутності економічної категорії «експорт освітніх послуг». Для більш повного 

розуміння категорії «експорт освітніх послуг» необхідно розглянути підходи до 

її визначення та її економічні особливості.  
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Традиційно при експорті освітня послуга надається в країні-експортері, і 

споживач послуги прибуває на навчання до країни, яка надає йому освітню 

послугу – це «традиційний» спосіб отримання освітніх послуг. Але з розвитком 

технологій з’явилась можливість надавати послуги без перетину кордону 

одержувачем послуги, натомість відбувається трансгранична передача 

інформації за допомогою Internet-технологій. Споживач отримує освітню 

послугу, має змогу «відвідувати» лекції, складати екзамени не перетинаючи 

кордон – це дистанційна освіта (e-learning). Серед можливих способів експорту 

освітніх послуг є відкриття філіалів ВНЗ за кордоном та видачі подвійних 

дипломів спільно з іноземними ВНЗ.   

Схематично механізм експорту освітніх послуг може бути представлений 

у такому вигляді (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Концептуальна організаційно-економічна схема експорту 

освітніх послуг при відвідуванні країни-експортера 

Джерело: побудовано автором. 
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При такій схемі імпортер послуги переміщується в країну-експортера 

послуги для здобуття освіти. У даному випадку експорт послуги відбувається 

на території країни-експортера, яка забезпечує організаційне оформлення 

прибуття громадянина на навчання, а саме – рекламні акції, запрошення, візи, 

проводить комплекс заходів із надання освітніх послуг. Експорт послуги в 

даному випадку починається з моменту залучення на навчання, тобто 

просування освітніх послуг, а закінчується переміщенням іноземного 

громадянина за кордон. У даному випадку споживач послуги – іноземний 

громадянин – є носієм нових отриманих знань, і при переміщенні через кордон 

відбувається і переміщення відповідного продукту – знань. Тим самим 

завершується процедура експорту освітніх послуг.  

Іншою формою експорту освітніх послуг є постачання послуги через 

кордон без участі споживача, тобто за допомогою дистанційного навчання  

через мережу Інтернет (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Концептуальна організаційно-економічна схема експорту 

освітніх послуг при дистанційній формі навчання 

Джерело: побудовано автором. 
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Це одна з найновіших форм здійснення експорту освітніх послуг, за якої 

відбувається надання послуги на великій відстані. Такий метод передачі 

освітніх послуг став доступним за умов розвитку сучасної техніки й технологій 

і має ряд переваг: економічність, доступність, інноваційність. Однак за такої 

схеми, на відміну від першого способу, для країни-експортера обмежена 

можливість реалізації додаткових послуг, окрім освітніх послуг, проте на нашу 

думку, ця форма експорту освітніх послуг буде набирати подальшого розвитку 

у зв’язку з процесами глобалізації економіки та всіх інших сфер життя.  

Освіта за допомогою Інтернет-технологій набуває все більшого розвитку 

в останні роки. Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка 

спроможна забезпечити зростаючі вимоги споживача до виробника 

матеріальних і духовних благ. Виконати соціальне замовлення суспільства 

через збільшення асигнувань на освіту, збільшення кількості навчальних 

закладів та іншими традиційними способами не в змозі навіть заможні країни. 

Тому поява дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап розвитку 

та адаптації освіти до сучасних умов.  

Ідея освіти на відстані, в принципі, не є новою. Вона виникла з 

усвідомлення суспільством необхідності навчання без відриву від професійної 

діяльності більшої кількості людей, і була втілена через систему заочної освіти. 

З 1938 р. існує Міжнародна рада із заочної освіти, яка отримала в 1982 р. нову 

назву – Міжнародна рада із заочної та дистанційної освіти (м. Осло, Норвегія). 

Нові обставини (збільшення попиту на освіту) і нові можливості 

(комп’ютеризація, нові інформаційні технології, телекомунікації тощо) дали 

змогу перевести навчання на відстані на якісно інший рівень – створена 

дистанційна освіта (навчання) через мережу Інтернет. Піонером застосування 

дистанційного навчання (ДН) став заснований в 1969 р. Відкритий університет 

Великобританії – навчальний заклад нового типу, світовий лідер у галузі 

дистанційної освіти. 

Побудова ефективного сучасного освітнього процесу все більше залежить 

від впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку 
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нових форм та методів організації начального процесу. Однією з 

найсучасніших форм навчання стала дистанційна освіта, в основу якої 

покладений принцип навчання на відстані, з передачею даних на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій. Слід відзначити, що така форма 

навчання привертає все більше уваги провідних ВНЗ та світової  спільноти. На 

початку 2013 року під час Світового Економічного Форуму у Давосі було 

приділено багато уваги розвитку дистанційної освіти. Провідні фахівці та 

науковці світу говорили про необхідність впровадження та перспективи 

розвитку цього напряму, було відзначено, що  у світі налічується більше шести 

мільйонів студентів, які навчаються дистанційно, та їх кількість постійно 

зростає. Слід відзначити, що в Україні питанню дистанційної освіти 

приділяється значна увага, так зокрема у «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021» року було визначено необхідність 

створення та подальшого розвитку системи дистанційного навчання. Основою 

розвитку дистанційної освіти в Україні стало «Положення про дистанційне 

навчання», яке регламентує запровадження та організацію навчального процесу 

за дистанційною формою навчання. Така посилена увага з боку держави 

говорить про зацікавленість в інтенсивному та інноваційному розвитку 

освітньої системи України.  

Тому слід розглянути перспективи такого розвитку нових форм освіти, 

ще й з точки зору можливості та необхідності надання освітніх послуг 

іноземним громадянам. Реалізуючи концепцію експорту освітніх послуг  ВНЗ 

України, безумовно слід розглядати дистанційну освіту, як перспективний 

напрям розвитку експорту. Так, дистанційна освіта по суті об’єднує в собі 

форми традиційного експорту освітніх послуг та транскордонної форми 

експорту. З одного боку, основні засоби, навчально-методичні розробки, 

професорсько-викладацький склад базується в одній країні. Університет діє в 

межах законодавчого поля своєї країни, та діє згідно з місцевими стандартами 

вищої освіти. З іншого боку, за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій відбувається передача інформації та знання від викладачів до 
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студентів, а це, відповідно, і є транскордонна форма експорту освітніх послуг, 

студент, не перетинаючи кордони своєї країни, отримує вищу освіту. Фактично 

дистанційна освіта, маючи ознаки декількох форм експорту, все ж таки суттєво 

відрізняється від кожної із них, і може та повинна бути виділена в окремий 

напрям розвитку експорту освітніх послуг. Така складна форма організації 

експорту безумовно потребує подальшої розробки та вивчення. Зважаючи на 

постійний розвиток та вдосконалення техніко-технологічної бази університетів, 

входження інформаційно-комунікаційних технологій в повсякденне життя 

людини, можна прогнозувати стрімкий розвиток дистанційної форми навчання 

в майбутньому. Серед перспектив розвитку експорту освітніх послуг 

дистанційна освіта повинна бути обов’язково включена до стратегічних 

напрямів розвитку провідних ВНЗ України на найближчі 5-10 років, особливо 

для іноземних громадян.   

Третя форма експорту – комерційна присутність постачальника в країні-

споживачі (офшорні іноземні університети). Така форма пов’язана з діяльністю 

іноземного університету на території іншої країни. За такої схеми виникає 

низка проблем та обмежень. Перш за все, ці проблеми юридичного характеру і 

виникають у зв’язку з тим, що за такої форми необхідна велика кількість 

узгоджень та дозволів на провадження такої діяльності за кордоном. Форма 

експорту освітніх послуг, за якої місцем надання послуг є територія іншої 

країни, доступна лише великим та потужним закладам, що мають відповідне 

фінансування та світове визнання. При цьому експорт освітніх послуг за такого 

механізму відбувається при перетині кордону науковими співробітниками, 

перетині відповідного допоміжного обладнання тощо, ще до початку надання 

послуг споживачеві. Окрім того, експортер освітніх послуг несе додаткові 

витрати, пов’язані з перебуванням на території країни покупця та 

провадженням відповідної діяльності. 

За механізму експорту освітніх послуг в країні-імпортері (рис. 6.3) в 

якості кінцевого споживача таких послуг можуть виступати як особи-резиденти 

країни імпортера, так і інші особи, що законно перебувають на території цієї 
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країни. При цьому експортом освітніх послуг є тільки надання відповідних 

послуг резидентам цієї країни, а у випадку надання резидентам третіх країн, то 

це вже реекспорт освітніх послуг.  

 

Рис. 6.3. Концептуальна організаційно-економічна схема експорту 

освітніх послуг при присутності експортера в країні-імпортері 

Джерело: побудовано автором. 
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Отже, за умов перших двох способів постачальник послуги не присутній 

у країні, резиденти якої отримують послуги, а за останнім способом – 

постачальник знаходиться на території країни, куди постачається і де 

отримується послуга.  Можливі випадки, коли для надання послуги може 

використовуватися не лише один спосіб постачання, зокрема,  коли певна 

освітня послуга може бути надана засобами телекомунікації і безпосередньо 

присутніми фізичними особами. Однак, надання таких комбінованих послуг 

вимагає високого рівня організації та координації, а тому не є розповсюдженим. 

Найбільш уживаним серед країн-експортерів освітніх послуг та одним з 

найбільш прибуткових видів діяльності при експорті освітніх послуг є 

механізм, при якому відбувається фізична присутність отримувача послуг на 

території країни експортера, тому механізм саме цього класичного експорту 

освітніх послуг доцільно розглядати.  

Загалом, ми можемо класифікувати експорт освітніх послуг за різними 

способами надання (табл. 6.4). Така класифікація відбиває основні способи 

поставки послуг, способи надання, оплати послуг. 

Таблиця 6.4 

Класифікація експорту освітніх послуг 

За місцем 

поставки: 

- Внутрішні – в межах країни; 

- Зовнішні – за межами країни (трансфер знань та матеріальних 

ресурсів за кордон). 

За способом 

надання: 

- Традиційні – надання освітніх послуг іноземним громадянам в 

ВНЗ всередині країни; 

- Сучасні (Internet-технології, е-learning, дистанційна освіта); 

- Транскордонне навчання – переміщення активів ВНЗ через 

кордон, відкриття філіалів за кордоном. 

За способом 

оплати: 

- За кошти фізичних осіб; 

- За кошти державних бюджетів; 

- За рахунок інших джерел (гранти, фонди, міжнародні 

організації). 

За способом 

отримання 

послуги: 

- Отримання послуги на території країни-постачальника. 

- Отримання послуги на території країни покупця послуги. 

- Отримання послуги на території інших країн. 
Джерело: складено автором. 

Розглянемо структурний аспект експорту освітніх послуг та його 

відмінності від надання освітніх послуг іноземним громадянам. Так, експорт 

освітніх послуг має більш широкий спектр взаємопов’язаних елементів та 
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більш складну структуру. Отож ми можемо визначити декілька етапів 

здійснення експорту освітніх послуг: 

1) ініціюючий, на якому відбувається проведення рекламно-

інформаційних кампаній, підбір кандидатів на навчання, співбесіди, 

запрошення на навчання кандидата; 

2) початковий, на якому здійснюється отримання візи, в’їзд на навчання, 

зустріч студента, реєстрація за місцем навчання;   

3) основний, на якому відбувається навчання іноземного студента, 

отримання освітніх послуг в Україні; 

4) завершальний, на якому відбувається завершення навчання, виїзд з 

країни та фактично завершення експорту освітньої послуги (рис. 6.4).  

 

Рис. 6.4. Етапи експорту освітніх послуг 

Джерело: складено автором. 

Так, на ініціюючому етапі в процесі експорту освітніх послуг бере участь 

ВНЗ, фірма-посередник, що мають прямий вплив та безпосередньо займаються 

залученням студентів на навчання в Україну, та опосередковано МОН, МЗС, 

УДЦМОУ, які повинні здійснювати загальні рекламно-інформаційні заходи на 

території інших країн, формувати позитивний імідж України та її системи 

освіти.  

На підготовчому етапі на процес експорту мають безпосередній вплив такі 

суб’єкти, як МОН, МЗС та Консульські установи, Державна прикордонна 

служба, СБУ, ДМС, саме від цих органів залежить отримання візи на навчання, 

в’їзд в Україну, реєстрація та набуття законного статусу для перебування та 

навчання в Україні. При цьому значення ВНЗ, компаній-посередників та їх 

вплив на загальні процеси є обмеженим. Так, ВНЗ готує в разі потреби листи на 
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забезпечення візової підтримки та реєстрації на території України; компанії-

посередники займаються підготовкою документів для отримання візи 

іноземним студентом, організацією прибуття в Україну, зустріччю студентів в 

аеропорту та доправленням до місця навчання. При цьому впливу на процедури 

видачі візи, або пропуску через державний кордон, як правило, ні ВНЗ, ні СПД-

посередники не мають. 

На основному етапі ключовим суб’єктом експорту освітніх послуг 

виступає ВНЗ та МОН, саме на цьому етапі відбувається безпосередньо 

надання освітніх послуг іноземним громадянам. Державні органи (МВС, ДМС, 

СБУ, Держприкордонслужба) мають опосередкований вплив та контролюють 

загальне дотримання законів іноземними громадянами.  

На завершальному етапі експорту освітніх послуг відбувається завершення 

навчання та перетин кордону випускником системи освіти України. Це 

фактично той етап, на якому всі учасники мають однаковий ступінь впливу та 

від їх дій залежить завершення операцій з експорту освітньої послуги. ВНЗ 

підготує та видає диплом про завершення навчання, МОН підтверджує 

відповідність виданого диплому, МЗС проводить завірення диплому 

(легалізація або проставлення апостилю на документах), ВНЗ забезпечують 

виїзд на батьківщину студента, СПД підтримує зв’язок з випускником, МВС, 

ДМС, СБУ контролюють виїзд студента, та додержання ним вимог чинного 

законодавства. 

Розглядаючи етапи експорту освітніх послуг умовно можна виділити дві 

форми. Одна з них – це традиційна форма здійснення експорту освітніх послуг, 

за якої відбувається залучення та в’їзд іноземного студента до країни, 

отримання певного масиву знань, та виїзд із країни після закінчення навчання, 

тобто відбувається переміщення споживача до джерела надання послуг. Друга 

форма – це транскордонне навчання, за якої відбувається переміщення 

основних засобів, трансфер знань за кордон, де відкриваються навчальні 

центри,  філії університетів, тобто відбувається, по суті, переміщення 

виробника послуг до споживача. Слід зазначити, що ці дві форми в Україні 
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розвинені нерівномірно, оскільки переважна більшість навчальних закладів 

надають освітні послуги іноземним громадянам на території України. Щодо 

транскордонної форми, то лише декілька вітчизняних ВНЗ мають офіційні філії, 

відкриті за кордоном.  Маючи схожу природу явищ, тобто виробництво і 

продаж іноземному споживачеві освітніх послуг, яке можна визначити як 

експорт освітніх послуг, все ж існують певні відмінності на кожному з етапів 

експорту. 

По-перше, на ініціюючому етапі при традиційній формі експорту 

відбувається пошук потенційних кандидатів на навчання, проведення 

рекламно-інформаційної кампанії із залучення іноземних студентів, 

здійснюється першочергова обробка даних щодо кожного з можливих 

потенційних студентів, які виявляють бажання навчатися в Україні. Студентам 

видається запрошення на навчання в Україні, проводиться підготовка 

необхідних документів для отримання візи, в’їзду на навчання в Україну. 

Основними учасниками на даному етапі виступають МОН, УДЦМО України, 

ВНЗ, фірми-посередники з набору іноземних громадян.   

У той же час за транскордонною формою на ініціюючому етапі повинно 

відбуватися маркетологічне дослідження щодо країн,  в яких потенційно 

можливе відкриття філії ВНЗ, вивчення попиту на освітні послуги, дослідження 

ринку освітніх послуг країни та регіону. Важливими факторами є комплексне 

врахування поточної політичної, економічної ситуації в країні, де буде 

відкриватися філія, соціальної складової та техніко-технологічних 

особливостей розвитку країни. Такий комплексний підхід пов’язаний з 

підвищеною ризикованістю ведення ділової активності за кордоном, а також 

необхідністю довготермінового планування діяльності філії за кордоном. 

Відомо, що надання освітньої послуги – достатньо тривалий у часі процес, який 

небажано переривати, тому мінімально достатній період планування для 

функціонування філії за кордоном повинен складати 5-7 років, а це є дуже 

складним та відповідальним завданням. Основними учасниками на цьому етапі 

повинні бути ВНЗ, МОН України, УДЦМО України, Міністерство 
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економічного розвитку і торгівлі України, МЗС, за потреби повинні залучатися 

бізнес-структури, фірми-посередники, які обізнані з діловою, бізнесовою, 

економічною та законодавчою базою приймаючої країни.  

На початковому етапі за традиційною формою відбувається видача візи та 

в’їзд на навчання іноземного студента,  зарахування та реєстрація іноземного 

студента в України, надання йому законного статусу для перебування в країні. 

На цьому етапі важливою є взаємодія представників різних органів влади, в 

тому числі МОН, УДЦМО України, МЗС, Державної прикордонної служби, 

Державної міграційної служби, СБУ та ін. При цьому на даному етапі ВНЗ та 

компанії-посередники мають мінімальний вплив на ситуацію, але повинні 

моніторити поточний стан процесів та, за можливості, інформувати відповідні 

установи про необхідність впливу на поточну ситуацію. Крім того, ВНЗ та 

фірми-посередники повинні забезпечити безумовне виконання правил та 

процедур, пов’язаних із запрошенням, видачею візи та в’їзду в Україну, 

реєстрації в органах ДМС. 

На початковому етапі в разі організації транскордонної форми експорту 

відбувається офіційне оформлення та відкриття філії навчального закладу за 

кордоном, переміщення основних засобів, капіталу за кордон, підбір 

професорсько-викладацького складу, підготовка навчально-методичного 

забезпечення. Основним та найбільш проблемним моментом на даному етапі 

стає узгодження всіх особливостей відповідного законодавчо-нормативного 

поля декількох суб’єктів – України, приймаючої країни, загальних та 

договірних норм міжнародного права. На цьому етапі відбувається узгодження 

діяльності ВНЗ за кордоном, отримання необхідних ліцензій та дозволів як від 

українських органів влади, так і від органів влади приймаючої країни.   Крім 

того, цей етап потребує значних фінансових вкладень, пов’язаних з орендою 

або придбанням приміщень, основних засобів, наймом адміністративного та 

допоміжного персоналу, проведенням комплексу організаційно-підготовчих 

робіт. Це один з найскладніших етапів для організації експорту освітніх послуг 

навчальними закладами, саме на цьому етапі ВНЗ стикаються з проблемами 
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організаційного та фінансового характеру. Саме вдала реалізація цього етапу 

забезпечить нормальне функціонування філії ВНЗ за кордоном.  

Третій етап подібний за обома формами експорту – ВНЗ надає освітні 

послуги на компенсаційній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних 

осіб іноземним громадянам, здійснюючи фактично експорт освітніх послуг. 

Саме на цьому етапі відбувається діяльність, пов’язана з основної суттю 

діяльності ВНЗ, тобто під час навчання студент отримує знання, в нього 

формуються вміння та навички відповідно до обраної спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня. На цьому етапі основними є питання надання освітніх 

послуг у відповідності з нормами діючого законодавства та стандартами якості 

в країни перебування, а також забезпечення якості освітніх послуг на рівні 

світових стандартів. Саме на цьому етапі першочерговим є впровадження 

системи якості у ВНЗ відповідно до міжнародних стандартів якості, що входять 

в склад стандартів ISO 9000, тобто на стадіях розробки, надання та контролю за 

якістю освітніх послуг. Слід приділяти увагу також якісному менеджменту та 

управлінню у ВНЗ, оскільки саме від керівних ланок залежить якісна складова 

експорту освітніх послуг.  

У цілому процес експорту освітніх послуг завершується на останньому 

етапі. Навчання іноземного студента закінчується видачею диплома 

відповідного зразка, відбувається завершення всіх освітніх процедур. Так, у разі 

традиційного способу надання освітніх послуг ВНЗ необхідно забезпечити 

виїзд іноземного студента на батьківщину.  Крім того, важливим моментом є 

оформлення відповідним чином документів про освіту, проведення легалізації 

або проставлення апостилю для забезпечення визнання документів про освіту 

на батьківщині іноземного студента. У разі транскордонного надання освітніх 

послуг завершальний етап співпадає із закінченням ВНЗ та видачею диплома 

про освіту. Слід зазначити, що на завершальному етапі експорту необхідно 

також провести ряд організаційних дій, пов’язаних із встановленням та 

підтриманням довгострокових зв’язків з випускниками. А саме, необхідно 

провести опитування та анкетування  випускників щодо виявлення позитивних 
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та негативних аспектів навчання у ВНЗ, провести, за можливістю, підбір 

інформації про подальшу долю випускника-іноземного студента, його 

відповідності вимогам міжнародного ринку праці. Підтримання стосунків з 

випускниками ВНЗ доцільне, тому що вони можуть стати потенційним 

джерелом залучення нових студентів. У цілому, на завершальному етапі 

необхідно реалізувати заходи з контролю та підтримання якості при експорті 

освітніх послуг. Саме на цьому етапі вивчаються недоліки, закладається 

підґрунтя для організації більш якісного процесу експорту освітніх послуг.    

Розвиток ринкових відносин у всіх сферах соціально-економічного життя 

України призвів до формування ринку освітніх послуг, який все більше 

підпорядковується ринковим законам попиту та пропозиції. Сформувалися 

основні суб’єкти ринку – це вищі навчальні заклади, та основні споживачі – 

слухачі, студенти, аспіранти. Без формування ринкових відносин не було 

чіткого визначення економічної сутності освітніх послуг, як особливого товару, 

що представлений на ринку освітніх послуг. Сьогодні остаточно сформований 

ринок освітніх послуг в Україні. Слід зазначити, що особливим сегментом 

ринку освітніх послуг в Україні став ринок освітніх послуг для іноземних 

громадян. Цей ринок має певні особливості: незважаючи на те, що він 

функціонує в Україні і є часткою українського ринку освітніх послуг, цей ринок 

є також часткою світового ринку освітніх послуг. Тобто, в процесі розвитку 

ринку освітніх послуг для іноземних громадян визначилася його дуалістична 

структура. Втрата зв’язку ринку освітніх послуг для іноземних громадян 

України з ринком освітніх послуг України або світу буде означати зникнення 

цього ринку та тих соціально-економічних зв’язків, які виникли на цьому 

ринку.     

Міжнародний ринок освітніх послуг є частиною світового ринку послуг, 

на якому відбувається міжнародний обмін продуктами інтелектуальної та 

наукової праці між резидентами різних країн. Функціонування цього ринку 

підпорядковано основним економічним законам з певними специфічними 

особливостями.   
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Так, механізм експорту освітніх послуг реалізується в системі освіти тієї 

чи іншої країни. У цілому, система освіти входить до освітнього простору, – як 

до глобального, так і до освітнього простору країни. Чим ближче освітній 

простір країни до загальнолюдських цінностей на даному етапі розвитку освіти, 

тим більше таке середовище є привабливим для іноземних громадян. У зв’язку 

з цим формується новий освітній простір, що визначається як сукупність 

економічних, духовних і емоційно-психологічних умов, в яких відбувається 

навчально-виховний процес. Тому освітній простір є ще й засобом не лише 

формування відносин одержання знань, але й виховання, формування культури 

індивіда як у глобальному соціокультурному просторі, так і в сфері виробничих 

відносин. 

Схематично можна представити місце ринку освітніх послуг для 

іноземних громадян у системі зв’язків міжнародного ринку освітніх послуг, 

ринку освітніх послуг України, міжнародного ринку праці на рис. 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Зв'язок ринку освітніх послуг для іноземних громадян з 

іншими ринками 

Джерело: складено автором. 

Таким чином, бачимо, що хоча ринок освітніх послуг і знаходиться в 
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підвищеної уваги до інституційного, організаційно-економічного та 

законодавчого забезпечення розвитку ринку освітніх послуг.  

Для більш повного розуміння сутності експорту освітніх послуг та 

функціонування ринку освітніх послуг, необхідно визначити особливості, 

притаманні ринку освітніх послуг для іноземних громадян (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5  

Особливості ринку освітніх послуг для іноземних громадян 

Категорія ринку Організаційно-економічні складові 

Постачальники ВНЗ, компанії-посередники, державні органи 

Споживачі Іноземні студенти, мобільні студенти,  

Замовники послуг Іноземні студенти, домогосподарства, компанії, уряди країн 

(зацікавлені сторони в придбанні знань) 

Об’єкти відносин Послуги. Основні з них: освітні послуги, інформаційно-

консультаційні послуги, адміністративні послуги 

Географічні межі 

ринку 

Регіональний, міжнародний, світовий, діяльність не обмежується 

державними кордонами 

Характер 

співвідношення 

попиту та пропозиції 

Ринок покупців, при великій кількості ВНЗ, що виходять на ринок в 

світі, орієнтується саме на покупця (іноземного студента)  

Інфраструктурне 

забезпечення 

Переважно наявне, потребує модернізації та вдосконалення 

(соціально-побутова інфраструктура, транспортна інфраструктура, 

інформаційно-комунікаційна інфраструктура тощо) 

Ознаки конкуренції Недосконала конкуренція в межах країни, вільна конкуренція 

суб’єктів на світових ринках 

Відповідність 

законодавству 

Легальний, діє відповідно до чинного законодавства країни та 

міжнародних законодавчих актів 

За рівнем впливу 

держави 

Регульований в межах країни 

За економічною 

сутністю 

Встановлення зв’язків між власниками та носіями знань (ВНЗ) та 

споживачами знань іноземними студентами.  

За взаємодією з 

іншими ринками 

Взаємодіє з національними та міжнародним ринками освіти, праці, 

інформації  

Джерело: складено автором. 

 

Таким чином, можемо тлумачити ринок освітніх послуг для іноземних 

громадян як сукупність відносин у сфері вищої освіти, пов’язану з продажем 
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освітніх послуг іноземним громадянам ВНЗ як на території України, так і за її 

межами. Ринок освітніх послуг для іноземних громадян має всі притаманні 

властивості ринку та функціонує відповідно до ринкових законів. Саме ринкові 

закони визначають привабливість того чи іншого навчального закладу, 

конкуренція змушує навчальні заклади формувати якісні послуги, що 

поставляються на ринок. Одна з особливостей та відмінностей цього ринку в 

тому, що він дуже тісно пов’язаний з міжнародним ринком праці та 

міжнародним ринком освіти, тому конкуренція на цьому ринку відбувається 

вже не стільки на рівні держави, скільки на міжнародному ринку. Це зумовлює 

необхідність регулювання сфери вищої освіти не тільки на державному рівні, 

але й на міжнародному.  

У світі продовжує розвиватися багатоплановий, багатофункціональний 

міжнародний ринок послуг, і виникла гостра потреба в створенні адекватної 

системи багатобічного регулювання міжнародної торгівлі освітніми послугами 

(рис. 6.6). Багато країн, розуміючи критичне значення освіти для розвитку своїх 

країн та світового суспільства в цілому, активно задіяні у формуванні 

освітнього простору своєї країни та гармонізації його з іншими країнами. 

 

Рис. 6.6. Рівні регулювання міжнародної торгівлі освітніми послугами 

Джерело: складено автором.  
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Лісабонська Конвенція «Про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 

європейському регіоні» (1997 р.) [17], «Всесвітня декларація про вищу освіту 

для XXI століття» (1998 р.) [8], Болонська декларація (1999 р.) [66] і багато 

інших – регулюють це питання, але невирішених проблем досить багато. 

Міжнародне освітнє право перебуває у стадії становлення. 

Як відомо, сьогодні існує тільки два рівні нормативного регулювання: 

внутрішньонаціональне право, що приймається кожною державою самостійно, і 

наднаціональне або міжнародне право: держави або створюють спільно нові 

його правила, закріплюючи їх у міжнародних договорах, або спільно чи навіть 

односторонньо визнають, що в ньому вже існують правила, які на них 

розповсюджуються. 

Говорячи про експорт освітніх послуг, необхідно розглянути законодавчу 

основу здійснення ВНЗ України експорту освітніх послуг (табл. 6.6). Слід 

зазначити, що, якщо на міжнародному рівні ведеться робота щодо уніфікації 

законодавчих норм з надання освітніх послуг, то першочерговим завданням 

України повинна стати послідовна робота щодо приєднання системи освіти 

України та її інтернаціоналізації, відкритості та доступності. 

Таблиця 6.6  

Законодавство у сфері освітніх послуг 

Міжнародний рівень 

 

1. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі [60]. 

2. Генеральна угода по торгівлі послугами та Графік специфічних 

зобов’язань у секторі послуг [10]. 

3. «Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI століття» [8]. 

Регіональний рівень 1 Лісабонська конвенція (Лісабон, 1997 р.) – конвенція про визначення 

кваліфікації, що стосується вищої освіти в європейському регіоні [17]. 

2 Сорбонська декларація (Париж – Сорбонна, травень 1998 р.) –

спільна декларація, спрямована на гармонізацію національних систем 

вищої освіти [64]. 

3 Болонська декларація 18-19 червня 1999 року (Болонья, Італія) – 

спільна заява європейських міністрів [66]. 

Державний рівень Закон України від №01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [14]. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 «Про 

навчання іноземних громадян в Україні» [59], Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження 

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на 

навчання до вищих навчальних закладів» [57]. 

Рівень ВНЗ Статут ВНЗ, положення про структурний підрозділ. 
Джерело: складено автором.  
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Розвитку національного освітнього права перешкоджає достатньо вільне 

поводження з базовими юридичними дефініціями та прогалини в чинному 

законодавстві. Так, на необхідність забезпечення точності термінології 

звертають увагу «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів 

та дотримання вимог нормопроектної техніки», схвалені рішенням колегії 

Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. № 41: «Особливу увагу 

необхідно звертати на точність термінології. Визначення термінів повинно 

відповідати тому змісту, який у нього вкладають  літературознавці, вчені та 

юристи, і має бути уніфікованим  по всьому тексту закону» [34]. 

Розвиткові експорту освітніх послуг сприятиме його законодавче 

закріплення. Тому поняття «експорт освітніх послуг» повинно бути 

законодавчо закріплено. Використання єдиної термінології при законодавчому 

забезпеченні спростить процес розуміння місця та ролі такої діяльності в 

господарському житті країни.   

На нашу думку, доцільно внести зміни до таких нормативно-правових 

актів: 

1. Статтю 1 Закону України «Про вищу освіту» доповнити таким 

терміном: «освітня послуга – комплекс заходів освітнього характеру, в процесі 

здійснення якого відбувається передача певного масиву знань, інформації, 

вмінь, навичок, від власника (виробника знань) до отримувача (споживача 

знань), що здійснюється на компенсаційній основі за рахунок зацікавленої 

сторони в отриманні знань». 

2. Законодавчо закріпити поняття експорту освітніх послуг – як 

«комплекс організаційних заходів суб’єктів національної системи освіти з 

реалізації на комерційній основі освітніх послуг споживачу-нерезиденту, як на 

території країни, так і за її межами, з метою задоволення потреб іноземного 

споживача – замовника послуги» у статті 1 Закону України «Про вищу освіту» 

та в статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

3. Доповнити Закони України «Про вищу освіту» (частину другу статті 

68) та «Про зовнішньоекономічну діяльність» таким  видом 
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зовнішньоекономічної діяльності, як експорт освітніх послуг, де  суб’єктами 

національної системи освіти виступають: 

1) навчальні заклади – університети, інститути, академії, освітні центри, 

що реалізують освітні програми різних рівнів;  

2) споживачі освітніх послуг – іноземні студенти, слухачі, стажери, 

аспіранти, докторанти; 

3) замовники послуги – як безпосередні споживачі, так і треті особи –  

уряди держав, міжнародні організації, закордонні підприємства, установи, 

громадські об’єднання та приватні особи; 

4) юридичні особи – підприємства, установи, організації, які здійснюють 

процес експорту освітніх послуг та отримують прибуток відповідно до 

законодавства. 

4. До частини другої статті 67 Закону України «Про вищу освіту» внести 

такий напрямок міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів: 

відкриття філіалів на території іноземних держав, створення, ліцензування, 

атестація, державна акредитація яких здійснюється відповідно до міжнародних 

договорів (міждержавним договором або договором між засновником та 

спеціально уповноваженими органами влади іноземної держави). Діяльність 

філіалу здійснюється відповідно до законодавства іноземної держави, на 

території якого він знаходиться. 

Розвиток ринкових економічних відносин передбачає конкурування країн в 

усіх сферах, у тому числі й у сфері надання освітніх послуг. В умовах 

глобалізації все більше помітна взаємозалежність країн, а знання 

перетворюються на еквівалент матеріальних благ та природних багатств. На 

нашу думку, конкурентні переваги на ринку освітніх послуг можуть досягатися 

лише за рахунок такої державної політики, метою якої є створення належних 

умов для розвитку особистості та її творчої реалізації, зміцнення культури і 

суверенітету країни, піднесення добробуту всередині неї, а також 

позиціонування держави як безумовного компонента світової спільноти. 
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В Україні розбудована розгалужена організаційна структура національної 

системи освіти, що відповідає міжнародному рівню ISCED. До мережі входить 

861 вищий навчальний заклад І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, 

коледжі, інститути, академії, університети). Виходячи із структури вищої 

освіти, її перший ступінь передбачає здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст»; другий – «Бакалавр» (базова вища освіта); третій – 

«Спеціаліст», «Магістр» (повна вища освіта). Варто зауважити, що мережа ВНЗ 

постійно формується у просторі та часі.  Структура зазнає як кількісних, так і 

якісних змін. Оптимізується кількість університетів, проходить процес 

поступового об’єднання ВНЗ. У цілому, структура вищої освіти має складну 

архітектуру і відповідає загальноєвропейському типу вищої освіти.  

Вихід країни на світовий ринок освітніх послуг є досить серйозним 

процесом, що потребує обґрунтованої підготовки стратегії і чіткого розуміння 

своєї ролі в міжнародному розподілі знань. А через своє позиціонування на 

ринку послуг держава досягає визнання своєї ролі на світовому ринку послуг. 

Крім того, необхідний узгоджений механізм державного регулювання, який 

дозволить максимально ефективно реалізувати потенціал України на світовому 

ринку освітніх послуг.  

Тож, особливо актуальним є питання формування дієвого механізму 

регулювання системи вищої освіти України, який би дозволив представити на 

міжнародному ринку освітні послуги, що надаються в системі освіти України 

іноземним громадянам, дозволить утримувати позиції ВНЗ на міжнародному 

ринку освітніх послуг.   Крім того, навчання в системі вищої освіти не тільки 

українських студентів, а й іноземних студентів, дозволить більш ефективно 

використовувати потенційні можливості системи освіти України, отримувати 

доходи від реалізації міжнародної діяльності та виходити на світові ринки з 

високоінтелектуальними послугами, що здатні забезпечити розвиток всієї 

системи освіти та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ на 

світовому ринку. 
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6.2. Міжнародні аспекти надання послуг у сфері вищої освіти 

іноземним громадянам 

 

Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, 

інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку країни, 

інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як 

головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу. Однак 

освіта, а саме освітні послуги, на сьогоднішній день із соціально-практичних 

надбань певної нації перейшли до розряду економічно вигідної, 

високоінтелектуальної послуги, що користується попитом на світовому ринку. 

Із середини минулого сторіччя провідні держави світу почали розглядати 

освіту як частину своєї зовнішньої політики, спрямованої на геополітичне та 

економічне панування. Результатом цих дій стало формування міжнародного 

ринку освітніх послуг із щорічним обсягом продажу 90-100 млрд. дол. США і 

загальною кількістю споживачів близько 3 млн. осіб. Слід зазначити, що 

ємність міжнародного ринку освітніх послуг постійно зростає. Так, кількість 

іноземних студентів у світі зросла майже вп’ятеро від початку формування 

ринку і вдвічі за останні 10 років (рис. 6.7) [82―88]. 

 

Рис. 6.7. Динаміка кількості іноземних студентів в світі  

Джерело: складено автором. 
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У деяких країнах кількість іноземних студентів становить третину від 

загальної кількості студентів, тобто можна стверджувати, що ці країни взяли 

курс на міжнародну спеціалізацію з надання освітніх послуг іноземним 

студентам. При цьому кількість студентів, що навчаються за кордоном, саме в 

цих країнах має більш високі темпи зростання. 

За даними ЮНЕСКО, у 90-і роки ХХ ст. за межами своїх країн навчалося 

близько 1 млн. студентів, у 2011 р. таких студентів було більше – 3 млн. 

молодих осіб, із них 1,86 млн. поїхали вчитися до Північної Америки і Західної 

Європи, а другий за популярністю регіон – Азійсько-тихоокеанський прийняв 

майже 453 тис. іноземних студентів [86; 52, с. 142].  

За роки розвитку діяльності з надання освітніх послуг з 1975 р. до 

сьогодні кількість студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах, у 

всіх країнах світу стрімко збільшилася [90, с. 70]. Інвестиції у цю сферу почали 

визнаватися економічно вигідною формою капіталовкладень. За останні 

тридцять років вони в більшості країн зросли в абсолютних і відносних обсягах 

у декілька разів. Проте, незважаючи на всі зусилля, жодній із країн світу 

подолати освітню кризу не вдалося. Ця криза, на думку експертів, має не 

кількісний, а якісний характер, і її сутність полягає в тому, що науково-технічна 

революція викликала безпрецедентний стрибок у розвитку й зміні соціальних 

умов. Системи освіти також розвивалися та змінювалися швидко, але все ж 

таки відставали за темпами змін. У результаті цього виникли розриви між 

освітою і умовами життя суспільства, вони і складають суть світової кризи 

освіти.  

Сьогодні міжнародна освітня карта виглядає таким чином. Є три 

основних освітніх центри – північноамериканський, європейський і регіон 

Австралії та Нової Зеландії. США, де вчиться 600 тис. студентів, спільно із 

сусідньою Канадою тримають третину всього студентського легіону. Сумарний 

освітній оборот Європи за чисельністю студентів і за грошима цілком 

порівняний з Америкою. Третій, в Австралії, істотно менший. Там у сумі з 
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сусідньою Новою Зеландією навчається близько 300 тис. іноземців, але цей 

регіон є найбільш динамічним у своєму розвитку [54, с. 32―33].  

За умов розвитку студентської мобільності щорічно проводилися 

дослідження чисельності іноземних студентів у ВНЗ різних країн. Таким 

чином, були визначені країни-лідери надання експорту своїх освітніх послуг. 

Нижче в таблиці наведено чисельність іноземних студентів у країнах 

найчастішого їхнього перебування протягом періоду з 1960 до 2010 рр. 

(табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Кількість іноземних студентів у країнах-лідерах (1960-2010 рр.)  

Країни/ роки 
1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008 2010 

Кількість іноземних студентів у країні, тис. осіб 

США 53,1 144,7 325,6 419,6 453,8 547,8 590 620 671,6 

Великобританія 12,4 24,6 56 80,2 198,8 232,8 318 385 415,5 

Німеччина 27,1 27,8 61,8 107,1 166 200 260 263 239,1 

Франція 27,1 34,9 114,2 136,9 138,2 160 236 245 266,4 

Австралія 5 7,1 17,7 34,4 102,3 150 207 252 223,5 

 

Джерело: складено автором на основі: [51, с.49―50; 54, с. 32; 86―91]. 

 

Сьогодні сформувалися певні країни-лідери на світовому ринку освітніх 

послуг, які демонструють поступове зростання кількості студентів, що прибули 

на навчання з інших країн. Безперечний лідер ринку освітніх послуг – США, що 

контролює майже чверть міжнародного ринку освітніх послуг, та приблизно по 

10% мають провідні країни Європи – Великобританія, Німеччина, Франція [6, 

с. 13―14]. Ці країни стояли у витоків ринку освітніх послуг та активно 

розвивають цей напрям і зараз. Безперечно, це має позитивний вплив на 

економіку відповідних країн, про що свідчить їх політика, спрямована на 

залучення нових студентів у системи освіти. Отже, чисельність іноземних 

студентів у цих країнах має позитивну динаміку (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Динаміка зміни кількості іноземних студентів у країнах-

лідерах та в Україні 

Джерело: складено автором на основі: [81―86]. 

 

На сьогоднішній день структура ринку освітніх послуг постійно 

змінюється – окрім традиційних країн-постачальників освітніх послуг на ринок 

активно виходять нові учасники. Так, зокрема, такі країни, як Китай, Сінгапур, 

Малайзія стрімко нарощують кількість іноземних студентів. При цьому 

відбувається перерозподіл частки країн-лідерів на світовому ринку освітніх 

послуг, що детально представлено на рис. 6.9. 

 

Рис. 6.9. Зміна частки країн-лідерів на світовому ринку освітніх 

послуг 

Джерело: складено автором на основі [81―85]. 
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Частка розвинутих країн поступово зменшується. Так, наприклад, США, 

залишаючись безперечним лідером ринку освітніх послуг, поступово втрачає 

темпи зростання, а відтак – і частку ринку освітніх послуг. Деякі країни 

утримують свою частку ринку та продовжують нарощувати кількість студентів, 

а частка інших скорочується. При цьому країни-лідери, відчуваючи 

всезростаючу конкуренцію з боку нових країн, проводять активну політику 

залучення студентів на навчання. 

Прибуток від експорту освітніх послуг у країнах-постачальниках освітніх 

послуг становить мільярди доларів і є провідною статтею дохідної частини їх 

бюджету. Зокрема, доходи від надання освітніх послуг іноземним студентам 

становлять в США 20 млрд. дол. США на рік, у Великобританії – 15 млрд. 

фунтів, в Австралії – 12,5 млрд. дол. США [98]. 

Тому уряди цих країн проводять активну політику із залучення іноземних 

студентів на навчання до вищих навчальних закладів, фінансують міжнародні 

проекти і програми, надають гранти і стипендії іноземним студентам. Для 

реалізації державної політики в країнах-лідерах у сфері експорту освітніх 

послуг розробляються цільові загальнонаціональні програми з чітко 

визначеними цілями та задачами, з певним фінансовим забезпеченням [45, 

с. 347].  

Така політика призводить до значного збільшення як кількості іноземних 

студентів, так і фінансових потоків, що надходять в економіку країни, у вигляді 

прямих іноземних інвестицій, окрім плати за навчання. Супутній потік коштів, 

що приносять іноземні студенти, становить до 75% додатково – це витрати на 

проживання, харчування, розваги та інші послуги [76, с. 356; 44; 105].  

Крім того, економічна зацікавленість країни-експортера набагато ширша, 

ніж  зацікавленість окремих ВНЗ. Держава має змогу притягнути до країни 

інтелектуальну еліту з інших країн, отримує можливість підготовки 

потенційних, позитивно налаштованих щодо цієї країни керівників іноземних 

держав. У цьому реалізується довгострокова вигода країни від навчання 

іноземних студентів.  
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Для оптимізації витрат ресурсів і зусиль у роботі на світовому ринку 

освітніх послуг, навчальні заклади країн-експортерів об’єднуються у 

внутрішньонаціональні асоціації і консорціуми. Є певний досвід роботи на 

ринку освітніх послуг для іноземних громадян, наприклад, досвід роботи у 

Великобританії. Там ВНЗ не виходять на ринок по одному, вони об’єднуються 

у консорціуми і, найголовніше, лідером у цьому напрямку є організація, яка не 

є державним органом управління – Британська Рада [37, с. 4].  

Низка країн отримує значні фінансові надходження, навчаючи іноземних 

студентів. Прикладом можуть слугувати асоціації університетів. DААD, 

наприклад, була заснована у свій час як асоціація університетів [36]. Звичайно, 

така служба реалізує деякий національний інтерес, але це не орган управління, 

хоча й має велику частку державного фінансування. Якщо подивитися на 

світову практику, то переважна кількість вчених подорожує і стажується за 

рахунок недержавних й іноземних обмінних програм. Це один із базових 

способів підготовки наукових досліджень. У світі вже давно розвинені не 

тільки система наукових грантів, але й система підтримки обмінів і стажувань 

[50, с. 199; 69]. 

Отже, якщо країна-експортер хоче досягти результатів, то її навчальні 

заклади мають об’єднатися для виходу на світовий ринок. Природно, 

координуючою ланкою при виході на світовий ринок має бути організація, що 

реалізує цю стратегію дій з державною фінансовою підтримкою. 

Упродовж останніх тридцяти років половину всіх студентів на світовий 

ринок поставляють країни Азії, лідерами серед яких є Китай, Корея, Малайзія, 

Індія, а стійке зростання демонструють Таїланд, Індонезія, Сінгапур і Пакистан. 

Другим великим постачальником виступають арабські країни Близького Сходу 

і Північної Африки: Марокко, Іран, Йорданія, Алжир, Палестина. До центрів 

освітніх послуг спрямовано три потоки освітньої міграції. Основний потік 

«Схід-Захід», головне русло якого пролягає від Південно-східної Азії в 

північноамериканському напрямі та менший потік – до Європи. Другий, 

трансконтинентальний потік «Південь-Північ» – з Південно-західної Азії і 
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півночі Африки спрямований переважно на Америку та менше на Європу. 

Нарешті, третій потік, що сполучає Європу з Америкою, на відміну від перших 

двох є двостороннім. Загалом, освітня міграція передбачає, що приблизно 200-

250 тис. осіб прямує в США та вдвічі менше до Європи [47, с. 562; 92]. 

Сьогодні зрозуміло, що навчання іноземців є вигідним бізнесом, до якого 

намагаються прорватися все більше учасників. Новим експортерам цілком під 

силу змінити як склад групи лідерів, так і світову освітню карту. В «освітню» 

комерцію активно рвуться навіть зовсім невеликі країни, зокрема Нова 

Зеландія, яка за п’ять років в п’ять разів збільшила кількість іноземних 

студентів, довівши їх чисельність до 30 тис. Стільки ж навчає і Швеція, яка за 

два останні роки подвоїла контингент іноземних студентів [97].  

Нині формується новий центр надання освітніх послуг на світовий 

ринок – це Китай. За даними Міністерства освіти Китаю в 2010/2011 

навчальному році в Китаї навчалося 200 тис. іноземних студентів, при цьому в 

1990 році їх чисельність була 5 тис. У планах Китаю – збільшувати кількість 

студентів з інших країн на 30% щорічно. Для цих планів є всі можливості, а 

саме – стрімкий розвиток економіки із застосуванням досягнень передових 

науково-технічних розробок, який сприяв розвитку національної науки та 

освіти і науки в цілому. На думку фахівців, все більшу експортну вагу 

набирають східні країни, темпи зростання яких істотно вищі, ніж у старих 

гравців ринку. При реалізації своїх планів протягом 5 років Китай зможе бути 

серед лідерів ринку освіти [96, с. 74―76]. Багато мільйонів доларів, вкладених 

національним приватним капіталом в економіку освіти Сінгапуру, дають 

підстави вважати, що і він найближчим часом заявить про себе в експортному 

напрямі. Тому можна стверджувати, що у світі формується четвертий освітній 

центр, який характеризується високими темпами розвитку азійських країн 

[46, с. 472]. 

Міжнародна освіта має схожу динаміку з міграцією, будучи, в принципі, 

однією з її форм. Деякі країни використовують систему міжнародної освіти для 

залучення мігрантів з високим науково-дослідним потенціалом або корисними 
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діловими якостями (США). Всього, за даними ВТО, освітніми експортними 

операціями займаються 70 % держав (129 країн) [50, с. 198]. Отже, можна 

стверджувати, що глобальний ринок освіти сьогодні представлений трьома 

основними конкуруючими ринками (табл. 6.8): північноамериканський ринок; 

європейський ринок; Австралія, Нова Зеландія [79, с. 63―64]. 

Таблиця 6.8 

Країни-постачальники студентів на міжнародний ринок 

Ринок  Постачальники студентів 

Американський ринок Китай, Індія, Малайзія, Японія 

Австралія, Нова Зеландія Китай, Близький Схід, Африка 

Західноєвропейський ринок Африка, Близький Схід, Китай, країни СНД 

Східноєвропейський ринок (країни СНД) Африка, Близький Схід, країни СНД 

 

Джерело: складено автором. 

 

У табл. 6.8 вказано країни, визнані постачальниками найбільшої кількості 

студентів у відповідні регіони ринку освітніх послуг. Як бачимо, в експорті 

своїх студентів за кордон найбільш зацікавлені країни Азії, насамперед Китай. 

Взагалі, Китай є безумовним лідером серед постачальників студентів в інші 

країни на навчання, що наглядно проілюстровано на рис. 6.10. 

Кількість студентів, які виїжджають із Китаю до інших країн в рамках 

ринку освітніх послуг складає 15% загальної кількості мобільних студентів. 

Індія, як друга за рейтингом країна, постачає на світовий ринок освітніх послуг 

в два рази менше студентів за рік, ніж Китай. 

Яскраво вираженої освітньої специфікації країни при цьому немає. 

Лідерам ринку швидше властива загальна спеціалізація на експорт освітніх 

послуг, коли пропонується пакет всіх можливих спеціальностей. Але так 

склалося історично, що до США більше їдуть здобувати бізнес-освіту, до 

Німеччини – інженерно-технічну, до Франції – гуманітарну, а до Італії – 

медичну [1, с. 33―38]. 
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Рис. 6.10. Основні постачальники студентів на світовий освітній 

ринок  

Джерело: складено автором [99, с. 10; 92].  

 

Система освіти, прийнята на Заході, від української відрізняється в першу 

чергу тим, що там навчання орієнтоване на досягнення комерційного 

результату. Тобто, освіта в країнах з розвиненою ринковою економікою – 

економічно вигідний процес. Держава інвестує кошти в підготовку молодих 

фахівців і потім, з їх працевлаштуванням, отримує дохід, що покриває державні 

витрати на навчання, підвищуючи, таким чином, соціально-економічну 

ефективність освіти як сфери свого впливу. 

Франція та Німеччина відносяться до, так званих, «м’яких» продавців, і 

офіційна плата за навчання відсутня, але, наприклад, у Німеччині деякі ВНЗ 

встановлюють платню – вiд 300 до 500 євро за семестр. У Франції освіта 

фiнансується французьким урядом, але студент сплачує реєстрацiйний внесок 

розмiром 130-500 євро за семестр залежно вiд унiверситету та обраної 

спеціальності [39, с. 8; 38, с. 11].  

У сусідніх з Україною країнах, наприклад, у Чехії освiта в державних 

ВНЗ для іноземних громадян є безоплатною – за умови навчання чеською 

мовою. Якщо ж студенти навчаються iноземною мовою (як правило, 

англiйською), то навчання платне: вiд 3000 до 10000 доларiв – залежно вiд 
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престижу обраного ВНЗ i спецiальностi. У Польщі цiни коливаються вiд 2000 

до 4000 доларів США за семестр.  

У країнах-лідерах з експорту освітніх послуг середній рівень вартості 

навчання для іноземців становить 10 тис. доларів США і більше. Так, в 

Австралії навчання коштує 10-15 тис. доларів США, у Великій Британії – 

14-20 тис. дол. США, в США – 20-30 тис. дол. США [24, с. 16, 40].  

В Україні мінімальна встановлена законодавчо вартість навчання 

становить 1500 дол. США [59], але вартість навчання коливається від 2000 до 

5000 тис. доларів США, залежно від престижності ВНЗ та обраної 

спеціальності [7]. Сукупний економічний ефект від навчання одного іноземного 

студента на рік коливається від 15-20 тис. доларів до 50-60 тис. доларів США 

[80; 85]. 

75-80% студентів оплачують навчання за власний рахунок (частіше – за 

рахунок батьків). За 8-10% студентів платять самі коледжі, університети або 

уряди приймаючих країн. Частка національних урядів або університетів, що 

відправляють студентів, зовсім невелика – 4-5%. Приблизно стільки ж вносять 

приватні спонсори. А кошти міжнародних організацій не перевищують одного 

відсотка [83, с. 25]. 

У п’яти кранах: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Австралія – 

навчається 70% від загальної кількості іноземних студентів в світі. Велика 

кількість іноземних студентів у цих країнах – результат активної діяльності 

ВНЗ цих країн, цілеспрямованої державної політики, інформаційної підтримки 

[81]. Зазначене спонукає розглянути переваги та особливості функціонування 

систем освіти провідних країн світу, моделі управління, їх взаємодії та зв’язки, 

притаманні тій чи іншій системі. Крім того, слід розглянути моделі, що 

представлені на глобальному ринку освітніх послуг. 

На глобальному ринку освітніх послуг присутні дві основні конкуруючі 

моделі освіти. Умовно їх можна назвати атлантичною (хоча історично – це 

англосакська модель) і континентальною (німецькою), порівняльна 

характеристика яких надана в табл. 6.9. 
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Таблиця 6.9 

Порівняльна характеристика конкуруючих на світовому ринку 

освітніх моделей 

Модель освіти Подібність Відмінність Країни представники 

Атлантична Дворівнева система 

підготовки: 

бакалаврат, 

магістратура 

Функціональність, 

прагматизм 

США, Канада, 

Великобританія,  

Австралія 

Континентальна 
Фундаментальність, 

гуманізм 

Німеччина, Франція, 

Швейцарія, 

Нідерланди 
Джерело: складено автором. 

 

Відмінні риси «атлантичної моделі» (США, Великобританія) – 

інституційна і фінансова автономія ВНЗ, їх тісний зв’язок із бізнесом, сильне 

самоврядування, непрямий контроль із боку держави, наявність спеціалізованих 

агентств-посередників, яким делеговані управлінські функції. Атлантична 

модель історично заснована на базі дворівневої системи «бакалаврат + 

магістрат», це модель «пізньої професійної диференціації» (вибір спеціальності 

у ВНЗ не зумовлюється автоматично типом закінченої школи), відповідно, 

освітні траєкторії учнів в рамках даної моделі не настільки жорстко 

детерміновані самим інституційним устроєм системи.  

Навпаки, освітні системи «континентальної моделі» (Нідерланди, 

Німеччина, Франція, Швейцарія) відрізняє ієрархічність навчальних закладів, їх 

тісний зв’язок з державними структурами, пряме міністерське регулювання і 

відсутність безпосередніх зв’язків «університет-бізнес». Континентальна 

модель спирається на однорівневу схему університетського навчання і ранню 

спеціалізацію учнів. Дещо спрощуючи, можна сказати, що університет 

атлантичної моделі споконвічно розвивається в логіці економічної доцільності, 

тоді як в континентальній моделі домінує логіка державного замовлення і 

функція відтворення соціальної структури.  

Американська модель орієнтована на сильні університети, але досить 

слабку школу [40, с. 9]. Французька і німецька – ближче до пострадянської, але 

для французів характерна відносно сильна середня школа і менш розвинені 



 380 

університети. Здатність моделей освіти конкурувати на світовому ринку 

освітніх послуг можна побачити на прикладі кризових явищ, які фактично 

проводять випробовування на міцність та життєздатність моделей освіти. 

Розглянемо вплив світової фінансової кризи 2009 р. на ринок освітніх послуг 

(табл. 6.10).  

Таблиця  6.10  

Фактори розвитку експорту освітніх послуг в країнах світу - 

експортерах освітніх послуг 

Фактори розвитку 

Країни 

Україна Росія США 
Велика 

Британія 
Німеччина Франція Австралія 

Державне регулювання процесу 

надання освітніх послуг 
+++ +++ - + +++ +++ + 

Державне фінансування надання 

освітніх послуг іноземним 

громадянам 

+ ++ - - +++ +++ + 

Лояльність державних органів до 

іноземних громадян 
++ ++ +++ +++ + + +++ 

Простота оформлення документів 

для в’їзду 
+ + +++ +++ +++ +++ +++ 

Наявність системи ВНЗ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Рекламно-інформаційне 

забезпечення 
+ ++ +++ +++ ++ ++ +++ 

Наявність всесвітньо відомих 

університетів 
+ ++ +++ +++ ++ ++ + 

Наявність сучасної інфраструктури 

в країні 
+ + +++ +++ +++ +++ +++ 

Вартість навчання + + +++ +++ - - +++ 

Можливість працювати в країні 

іноземним громадянам 
- - ++ + - - +++ 

Толерантність суспільства ++ + +++ ++ ++ ++ +++ 

 

Джерело: складено автором. 

 

Світова криза 2009 р. мала позитивний вплив на розвиток сектору 

університетської освіти в найбільших країнах світу – експортерах освітніх 

послуг. Крім того, багато країн остаточно усвідомили перспективність 

університетського сектору, як галузі нової економіки, що заснована на знаннях. 

В освітній галузі все більшої уваги приділяють довготерміновим стратегіям 

розвитку, досліджують розвиток ринку освітніх послуг та включаються в 

конкурентну боротьбу на світових ринках за нових студентів. Можна виділити 

декілька взаємопов’язаних тенденцій.   
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По-перше, експорт освітніх послуг в світі остаточно визнаний бізнесом, 

здатним забезпечити системне і послідовне зростання добробуту як ВНЗ, так і 

окремих міст і регіонів. Таке уявлення про експорт освітніх послуг 

сформувалося не тільки в університетській спільноті, але і в суспільній 

свідомості. Дані по США, де експорт освітніх послуг в 2010 році приніс 

національній економіці близько 20 млрд. доларів і за прогнозами експертів 

продовжив зростання, є достатньо вагомим аргументом для зацікавленості 

світової спільноти. Країни, що перенесли свої зусилля з матеріального  сектору 

у нематеріальний, в кризовому році відчули перші великі позитивні результати 

від своєї діяльності. В інших країнах все більше уваги приділяється сектору 

міжнародної освіти, завдяки усвідомленню зростаючої економічної 

привабливості експорту освітніх послуг. Ряд країн отримують від 

нематеріального сектору освіти прибутки, що є співставними із традиційними 

сферами виробництва цих країн. При цьому в кризовому році на тлі скорочення 

надходжень від сфери матеріального виробництва доходи від сфери вищої 

освіти стали більш помітними. Вже можна стверджувати, що такі країни, як 

США, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія отримали новий напрям 

спеціалізації в світовій економіці. Доходи від надання освітніх послуг в цих 

країнах перевищують надходження від традиційних галузей економіки та є 

одними з провідних статей надходжень до бюджету країни. 

По-друге, ринок освітніх послуг на фоні загального скорочення виявився 

одним з небагатьох, що виявляє тенденцію до зростання. Фактичне зростання 

ринку за останні роки – це 10―15% на рік, при цьому навіть у кризовий рік це 

зростання не зупинилося.  

По-третє, особливого значення набули соціальні аспекти, пов’язані із 

комерціалізацією вищої освіти і особливо – програми навчання за кордоном. Як 

правило, ті, хто отримує освіту за кордоном, мають більш привілейоване 

становище в своїй країні, освіта за кордоном зміцнює їх соціальне становище.   

По-четверте, в умовах глобальної конкуренції особливу важливість 

набувають зміни в «географії» міжнародної освіти. Так, безумовним лідером є 
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США, але у відсотковому співвідношенні частка Сполучених Штатів 

зменшується. І хоча в середньостроковій перспективі лідерство США 

залишиться незаперечним, але буде функціонувати в умовах конкуренції, що 

значно посилилась завдяки новим світовим економічним лідерам, зокрема 

Китаю.  

Привабливість навчання в США забезпечується фінансовою 

підтримкою – це велика кількість відомих дослідницьких університетів, що 

гарантує високу якість наукових досліджень, а для випускників – можливість 

продовжити наукову і бізнес-кар’єру в умовах традиційної відкритості країни 

для нових талантів. У США просування бренду «американської освіти» не 

проходить централізовано. Значна частина зусиль з набору студентів робиться 

вищими навчальними закладами самостійно. Широку практику отримало 

створення освітніх консорціумів, покликаних об’єднати зусилля декількох ВНЗ 

з набору студентів. Об’єднання, як правило, проходить за географічними 

(навчальні заклади одного штату, округу) або за типовими ознаками 

(наприклад, дворічні коледжі). У той же час, пріоритети державного розвитку 

підкреслюються затвердженням спеціальних програм, спрямованих на 

підвищення мобільності студентів у певному регіоні.  

На державному рівні залученням іноземних студентів у країну 

займаються американські освітні центри, які отримують підтримку уряду через 

систему грантів і цільових програм. Прикладом такого роду служить 

міжнародна мережа освітніх центрів «Education USA». У 450 офісах, 

розосереджених по всьому світу, всі бажаючі можуть безкоштовно отримати 

консультації з питань навчання в цій країні, скористатися інформаційними 

ресурсами центру для вибору навчального закладу [100]. 

Просування британської освіти відбувається в гострій конкурентній 

боротьбі і не стільки з США, скільки з континентальною Європою, де за 

останні роки кількість програм англійською мовою (а значить, відкритих для 

всіх бажаючих і без необхідності складання іспитів з німецької, французької 

або іншу європейську мови) зросла втричі. Ініціативи континентальних 
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університетів, які обнародувано під брендом «Освіта в Європі», привели до 

зниження темпів зростання числа іноземних студентів у Великобританії. У цих 

умовах маркетингові ініціативи залишаються прерогативою Британської Ради, 

що діє по всьому світу і просуває бренд «Education UK» за допомогою 

виставок, семінарів, освітніх ярмарків. У планах британського уряду залучення 

додатково 100 тис. іноземних студентів і подвоєння кількості країн, що 

посилають більше 10 тис. студентів для навчання у Великобританії. У ході 

масштабної рекламної кампанії проводяться заходи, спрямовані на поліпшення 

репутації британського освіти і освоєння нових напрямків, розвиток різних 

партнерств.  

Просуванням програм вищої освіти в Німеччині активно займається 

Німецька служба академічних обмінів (DAAD), що здійснює свою діяльність 

через 64 регіональних представництва. У зоні особливої уваги цієї структури 

питання вивчення німецької мови, надання короткострокових і довгострокових 

стипендій, розвиток міжвузівських зв’язків. У Франції схожі функції виконує 

Агентство CampusFrance, створене в 2006 р. на базі раніше існуючої організації 

EduFrance. Географія французького «впливу» включає 75 країн і 100 

представництв. Особливістю французького підходу є реєстрації всіх 

абітурієнтів, які вступають до вищих навчальних закладів Франції, 

безпосередньо Агентством, яке також надає супровід в період оформлення 

освітніх документів, необхідних для зарахування у ВНЗ.  

Маркетингові зусилля Австралії значною мірою сфокусовані на 

Південно-Східної Азії. В цілому ж, у 17 країнах діють більше 20 

представництв, діяльність яких спрямована на пропаганду планів та ініціатив 

уряду країни щодо залучення іноземних студентів, у тому числі і за фінансової 

підтримки через гранти і стипендії.  

Зусилля лідерів щодо розвитку світової мережі представництв викликані 

необхідністю зберегти завойовані позиції. За даними ЮНЕСКО, географія 

вищої освіти продовжує розширюватися за рахунок виникнення великих 

регіональних центрів. Все це сприяє виникненню в регіоні так званих освітніх 
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хабів (education hubs), що є одним із проявів тенденції, що позначається 

сьогодні як «новий глобальний регіоналізм». Особливість таких центрів – 

викладання англійською мовою для студентів з довколишніх регіонів. У цьому 

напрямку значно просунулися в Японії і Малайзії. Гонконг тільки в 2009 р. 

залучив більше 10000 студентів із Китаю.  

На думку експертів, незважаючи на економічні труднощі, кількість 

іноземних студентів у США продовжить зростання. Загальний внесок 

іноземних студентів в економіку США наблизився до 22 млрд. доларів (20 

млрд. доларів США в 2010), роблячи вищу освіту США однією з головних 

статей американського експорту, що не втратила свого значення в умовах 

фінансової кризи [100]. 

Другим найважливішим «освітнім напрямом» протягом десятиліть 

залишається Великобританія, на частку якої припадає 12% усіх іноземних 

студентів.  Реформи британської освіти як відповідь на фінансову кризу 

отримали широке висвітлення ЗМІ завдяки активним громадським виступам. 

Майбутнє скорочення витрат на освіту викликало гостру полеміку і протести 

студентів. Британські студенти вже в 2011 р. зіткнулися з триразовим 

підвищенням вартості навчання. Скорочення фінансування витрат на навчання 

на 40% може значно змінити загальну картину британської освіти. Натомість, 

найбільш відомі ВНЗ позитивно поставилися до ідеї збільшення вартості 

навчання, більше того заповнити бюджети ВНЗ вони планують за рахунок 

дослідницьких грантів і цільових програм. Незважаючи на значну кількість 

професійних об’єднань, ВНЗ поки не поспішають виступити єдиним фронтом 

проти нововведень, розраховуючи на прямі домовленості.  

Поступове скорочення фінансування почалося в 2011/12 навч. році. На 

6% скоротилося виділення фінансових коштів на викладання, на 13% – на 

наукові та дослідницькі проекти, з 2,06 млрд. у 2010/11 навч. році до 1,8 млрд. 

фунтів стерлінгів в 2011/12 навч. році. Тому питання активного залучення 

іноземних студентів на навчання є для Великобританії одним із джерел 

надходження доходів в систему освіту. 
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Одним із наслідків кризи стало зростання злиття академічних установ або 

приєднання окремих інститутів в якості факультетів. Європейські експерти 

заговорили про певну моду на злиття і невиправданою частотою застосування 

цієї бізнес-стратегії. Найбільш послідовно в цьому напрямі розвиваються вищі 

навчальні заклади Фінляндії, де за минулі роки кількість ВНЗ продовжило 

скорочуватися – з 20 до 15. У результаті об’єднання формуються нові ВНЗ-

гіганти, покликані стати флагманами національної освіти. Аналогічні процеси 

протікають в Данії, де з 25 ВНЗ та дослідницьких центрів було створено вісім 

університетів і три науково-дослідні центри. У Франції у результаті злиття 

трьох ВНЗ створений найбільший ВНЗ країни – Університет Страсбурга. Про 

плани щодо об’єднання освітніх установ оголошено в Уельсі, Бельгії, 

Німеччині і Швеції. Крім фінансової економії на адміністративних витратах, 

укрупнення ВНЗ пов’язане з іншою академічною метою – потраплянням у 

провідні світові рейтинги університетів [100].  

Все більше вищих навчальних закладів у Європі розраховують на 

залучення іноземних студентів як джерело додаткового фінансування. 

Європейські ВНЗ продовжують активно освоювати закордонний простір, 

створюючи партнерства і кампуси по всьому світу. Всередині країни 

розпалюються дискусії про введення спеціальних цін для іноземних студентів, 

що багатьма сприймається як відхід від європейської традиції і кроком до 

подальшої комерціалізації освіти. У континентальній Європі до недавнього 

часу зберігалися, як мінімум, рівність в оплаті навчання для іноземців та 

«місцевих» студентів. В останні роки частина країн стала вводити 

диференціацію в оплаті навчання для місцевих та іноземних студентів. У цьому 

напрямі просунулися ВНЗ Данії, Голландії, Словаччини, Мальти та Ірландії – 

визначили різну вартість навчання для вітчизняних та іноземних студентів. 

Подібні нововведення плануються у Швеції та Німеччині.  

Поширеним способом оптимізації витрат у ВНЗ стало скорочення 

професорсько-викладацького та адміністративного персоналу і відповідно - 

фонду оплати праці. Незважаючи на те, що в значній більшості країн основні 
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скорочення припали на сферу освіти, в Голландії, Іспанії та Австрії більшою 

мірою були порушені дослідні проекти. Там, де фінансування вдалося зберегти, 

нерідко відбувається перерозподіл коштів між дисциплінами. Підвищеною 

увагою користуються природничі, математичні та інженерні дисципліни, у той 

час як фінансування гуманітарних предметів істотно скорочено. 

Європейські країни продовжують формування єдиного освітнього 

простору. В умовах кризи важливим фактором, що визначає успішність ВНЗ, є 

можливість гнучко й оперативно реагувати на виклики часу. Освітні системи 

континенту традиційно поміщають свої ВНЗ в занадто тісні законодавчі та 

адміністративні рамки. Надання ВНЗ подальшої автономії, можливість 

самостійно визначати напрямок розвитку та джерела фінансування 

представляється експертам, що зібрали дані по 33 країнах, найважливішою 

умовою модернізації освітніх систем у XXI ст., і, як наслідок, підвищення їх 

стійкості і життєздатності. Проведене дослідження Європейської асоціації 

університетів про вплив фінансової кризи на вищі навчальні заклади, виявило 

взаємозв’язок між автономністю ВНЗ і здатністю приймати успішні заходи з 

подолання наслідків кризи. Фінансова самостійність ВНЗ, на думку 

дослідників, є необхідною умовою для прийняття оперативних рішень і 

правильного розподілу коштів для вирішення стратегічних завдань [104]. 

За лідерами в галузі міжнародної кількості студентів США і 

Великобританією йдуть Німеччина, Франція, Австралія і Японія. Серед країн, 

які стрімко завойовують своє місце серед лідерів освіти для іноземних 

студентів, в останнє десятиліття експертами все частіше відзначається 

Австралія. Більшість іноземних студентів прибуває в країну з Індії та Китаю. 

Відмінною особливістю цієї країни, порівняно з іншими світовими лідерами у 

галузі освіти, є значно вищий відсоток студентів, які залучаються на програми 

бакалаврської підготовки, а не післядипломного навчання, як у США або 

Великобританії. Представники австралійських університетів бачать тут великий 

резерв для розвитку. За офіційною статистикою, на Австралію, де проживає 

0,3% світового населення, припадає 3% всіх наукових публікацій у світі. 
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Досягнувши успіху у розподілі світового ринку іноземних студентів, Австралія 

планує активніше брати участь і в розподілі інтелектуальних ресурсів, 

залучаючи все більше талановитих студентів на магістерські та аспірантські 

програми.  

Сьогодні Австралія продовжує вигідно відрізнятися найбільш 

«інтернаціональними» студентськими містечками, де іноземні студенти 

складають більше 17% студентського населення. Факторами, що сприяють 

подальшому зростанню кількості іноземних студентів, залишаються: висока 

якість навчання, порівняно невисока вартість навчання і безпека життя в цій 

країні.  

Сьогодні понад 300000 іноземців навчається в навчальних закладах 

Австралії. Щорічно експорт освітніх послуг приносить близько 18 мільярдів 

доларів США. Після майже 8-річного постійного зростання в середньому на 

11% Австралія вперше почала втрачати позиції під натиском конкурентів 

(США, Нова Зеландія і Канада). Серед інших факторів, що визначили зниження 

потоку іноземних студентів в країну: зміцнення національної валюти, вплив 

фінансової кризи на країни-донори і, нарешті, посилення імміграційного 

законодавства, покликаного захистити континент від неблагонадійних 

студентів.  

Для австралійської системи освіти було характерне те, що активно 

рекламували можливість подальшого працевлаштування для іноземних 

абітурієнтів австралійських ВНЗ. Але в кризові роки було прийняте рішення 

про призупинення такої можливості, останній чинник може виявитися 

вирішальним. За повідомленнями ЗМІ, більше 15000 студентів не отримали 

дозволу на постійне проживання в країні після подачі таких заяв, що 

спровокувало низку студентських виступів. Керівники Ради у справах 

іноземних студентів в Австралії виступили з пропозицією не поширювати дію 

нового імміграційного законодавства на вже прийнятих на навчання студентів.  

Мірою розвитку економічної ситуації ВНЗ починають дедалі активніше 

грати на всьому світовому просторі, вибираючи різні стратегії просування: від 
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відкриття офіційних представництв до повноцінних зарубіжних кампусів. 

Кризова ситуація змушує шукати нові можливості, активніше використовувати 

нові технології, у тому числі і для розвитку дистанційних програм навчання. 

Дані про набір у провідні ВНЗ світу підтвердили, що інвестиції в 

інтелектуальний капітал у періоди погіршення світової кон’юнктури стають 

вже звичним способом подолання важких часів, від якого виграють ВНЗ, чиї 

дипломи і одержувані знання розглядаються як надійне вкладення грошей, часу 

і сил абітурієнтів. Тому є всі підстави припускати, що провідні вищі навчальні 

заклади світу вийдуть із кризових часів з новим багажем інноваційних освітніх 

програм, орієнтованих на нове покоління майбутніх світових лідерів у політиці, 

бізнесі, науці й культурі.  

Загальна картина надання освітніх послуг у світі показує, що ринок 

освітніх послуг має тенденцію до постійного зростання. Як свідчить аналіз, 

кількість іноземних студентів на ринку освітніх послуг від початку його 

формування в 1975 р. зросла в 5 разів. Капіталовкладення країни в людський 

капітал шляхом надання освітніх послуг є найбільш економічно вигідною 

інвестицією. Саме тому уряди країн-імпортерів студентів зацікавлені в 

отриманні ними якісної іноземної освіти як запоруки подальшої їхньої 

конкурентоспроможності на ринку праці, а також розвитку наукоємних галузей 

на батьківщині.  

Іноземні студенти для країни-експортера послуг є не менш вигідними, 

адже виступають значимою статтею прибутку і потенційною робочою силою 

для країни [50, с. 198]. Також та чи інша кількість іноземних студентів, що 

навчаються у ВНЗ, свідчить про престиж цього університету на міжнародному 

рівні.  

Так, наприклад, журнал Foreign Policy опублікував Індекс глобальних 

міст 2010 р. (The 2010 Global Cities Index), підготовлений міжнародною 

консалтинговою компанією A. T. Kearney і дослідницьким центром «Чиказька 

Рада з міжнародних відносин» (The Chicago Council on Global Affairs). Під 

поняттям «Глобальне місто» (Global City) мається на увазі місто, що виступає в 
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якості рушійної сили росту для своєї країни та регіону, а також вважається 

важливим елементом світової економічної системи і має значний вплив на 

великі регіони планети. Міста, що займають перші 35 позицій у рейтингу за 

даними 2012 р., наведені в Додатку Е4.  Серед міст України м. Київ знаходиться 

на 108 місці у загальному рейтингу [101, с. 26] 

Всі міста, охоплені дослідженням, оцінювалися по 25 культурним, 

соціальним і політичним критеріям, згрупованих у п'ять головних категорій:  

1) рівень ділової активності;  

2) людський капітал; 

3) інформаційний обмін;  

4) культурний рівень; 

5) політична вага [101]. 

Одним з вагомих пунктів визначення глобального міста стала наявність 

зосередженого людського капіталу, складовими якого є: 

– кількість університетів міста, які входять до числа провідних ВНЗ 

світу;  

– кількість іноземних студентів, що навчаються у ВНЗ;  

– кількість міжнародних шкіл початкового і середнього рівня;  

– частка населення з вищою освітою;  

– частка населення іноземного походження.  

Як бачимо, велика увага розробниками індексу приділяється таким 

складовим, як наявність всесвітньо відомих університетів, число іноземних 

студентів у цих університетах, а також частки населення іноземного 

походження. Даний вибір невипадковий, оскільки в умовах сучасного світу 

формування системи цінностей суспільства відбувається на високому рівні 

розвитку людського капіталу та полікультурній складовій суспільства. Такий 

розвиток реалізується через створення системи освіти, конкурентоспроможної у 

світі та привабливої для іноземних громадян. Така система освіти є основною 

«виробничої» силою, здатною готувати кваліфіковані кадри, як для своєї 

країни, так і для інших країн світу. Університети в глобальних містах 
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відіграють роль «фільтра», який  у процесі навчання надає можливість 

найкращим представникам всіх національностей реалізуватися у відкритому 

глобальному суспільстві. Останні, в свою чергу, стають джерелом багатства та 

добробуту суспільства.  

Залежно від цілей залучення студентів, країни, що надають освітні 

послуги, відносять до атлантичної чи континентальної моделі. Країни першої 

групи враховують економічну доцільність освіти, а другої – державні 

замовлення і відтворення соціальної структури. Внаслідок  економічної кризи 

2009 року трохи змінилися позиції країн на ринку надання освітніх послуг. Ті 

країни, які змогли диверсифікувати зусилля з матеріального виробництва на 

нематеріальне виробництво послуг, у т.ч. виробництво освітніх послуг, мають 

позитивні наслідки кризи, стосовно сфери вищої освіти. Таким чином, на 

світовому ринку освітніх послуг триває жорстока конкуренція щодо залучення 

іноземних студентів, результати якої залежать від діяльності ВНЗ, державної 

політики країни стосовно розвитку освіти та якості інформаційної підтримки.  

 

 

6.3. Особливості ринку освітніх послуг для іноземних громадян в 

Україні 

 

Питання надання високоінтелектуальних послуг є одним з пріоритетів 

розвитку України та її регіонів. Зокрема, слід звернути увагу на діяльність 

вищих навчальних закладів з надання освітніх послуг іноземним громадянам та 

відслідкувати регіональний розвиток даної діяльності в Україні. 

Розвиток економіки країни в цілому залежить від розвитку окремих 

регіонів. В умовах подальшої глобалізації світової економіки, виникнення та 

розвитку нових ринків, що базуються на використанні інтелектуального 

капіталу, збільшення інноваційної складової при виробництві товарів та послуг, 

необхідно провести кардинальні перетворення в структурі економіки України. 

Зокрема, подальший розвиток таких галузей економіки України, які мають 
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велику інтелектуальну та інформаційну складову. Одним з таких напрямків є 

надання освітніх послуг іноземним громадянам в системі вищої освіти України.   

Україна бере активну участь у формуванні світового освітнього ринку, 

хоча не є лідером в цьому напрямку діяльності.  В 2011/12 навч. році в Україні 

здобували освіту понад 50 тис. іноземних студентів із 131 країни світу. Прямі 

прибутки України від експорту освітніх послуг (навчання іноземних студентів) 

склали близько 80 млн. доларів США [62, с. 80]. У 2012/13 навч. році їх 

чисельність склала майже 53 тис. осіб. 

Україна володіє майже 1% міжнародного ринку освітніх послуг та має 

перспективи розвитку цього напрямку, та закріплення на світовому ринку з 

високоінтелектуальною послугою, яка здатна приносити непогані прибутки для 

країни. Структура іноземних студентів в Україні представлена на рис. 6.11. 

 

 
 

 

Рис. 6.11. Найбільші країни-постачальники іноземних студентів в 

Україну  

Джерело: складено автором на основі [48, с. 50]. 

 

Найбільша кількість іноземних студентів в Україну прибуває зі сходу, – це 

громадяни Туркменістану (9,5 тис. осіб у 2012/2013 навчальному році), 

Азербайджану (4,5 тис), Росії (3,5 тис), Китаю (3,2 тис.), Індії (3,1 тис), країн 

Близького Сходу – Іраку (3,4 тис.), Йорданії (2,5 тис.), протягом останніх років 

зросла чисельність іноземних студентів з країн Африки, зокрема Нігерії (3,9 

тис.), Марокко (1,5 тис. осіб). 
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Наведена на рис. 6.12 динаміка чисельності студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації України свідчить про тенденції їх зниження в цілому протягом 

останніх років (на 378,9 тис. осіб у 2012/13 н.р. порівняно з 2005/06 н.р.) та 

водночас зростання чисельності іноземних студентів (з 27,1 до 52,7 тис. осіб за 

аналогічний період). Це підтверджує той факт, що нарощення обсягів експорту 

освітніх послуг виконує  компенсаторну функцію та є одним із вагомих чинників 

збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічно 

обумовленого скорочення контингенту студентів на внутрішньому ринку 

освітніх послуг.  
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Рис. 6.12. Динаміка чисельності студентів в цілому та іноземних 

студентів у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації України у 1990-2012 рр. 

 

Джерело: складено автором за даними Міністерства освіти і науки України. 

 

Тенденція до збільшення кількості іноземних студентів, що навчаються в 

Україні, відповідає загальносвітовому тренду та має більш ніж позитивну 

динаміку: за останні роки кількість студентів збільшилася в 2 рази (табл. 6.11) 

та перевищила кількість іноземних студентів, що навчалися в Україні за часів 

СРСР.  

 



 393 

Таблиця 6.11 

Динаміка постачання іноземних студентів країнами світу за 

маркетингові роки 

Основні 

країни- 

постачальники 

студентів 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

чисельність студентів, тис. осіб 

Китай 5269 5733 6339 6858 6696 6258 5730 4850 

Росія 3473 4260 4613 4689 4613 3886 3436 3018 

Туркменістан 858 1011 1052 1308 2785 3823 5496 8830 

Йорданія 1927 2227 2615 2555 2563 2569 2427 2488 

Індія 1383 1736 2104 2261 2318 2852 2917 3113 

Сирія 2238 2532 2612 2305 2089 1770 1476 1349 

Іран 2067 2157 2293 2169 2036 1772 1496 1150 

Нігерія 86 165 426 820 1423 1879 2829 3619 

Туреччина 523 819 1059 1282 1415 1393 1374 1358 

Малайзія 1440 1681 1641 1597 1340 895 382 29 

Молдова 956 1026 1095 1167 1248 1161 1141 1017 

В’єтнам 766 797 948 1070 1146 1047 971 825 

Марокко 904 914 961 985 1028 1088 1259 1403 

Азербайджан 193 270 553 713 989 1422 2260 4035 

Ірак 22 164 497 617 977 1318 2142 3327 

Туніс 786 805 821 825 841 713 697 681 

Ліван 839 751 743 736 687 657 630 667 

Польща 255 270 409 540 604 659 720 774 

Палестина 579 548 546 555 557 550 507 471 
Джерело: складено автором. 

 

Отже, найбільша кількість іноземних студентів з метою отримання освіти 

приїжджають до України з Китаю, Росії та Середньої Азії, і ця тенденція 

продовжує поступове зростання. Тому Україні варто підтримувати ті позитивні 

надбання, що є в системі вищої освіти, та надання освітніх послуг іноземним 

громадянам в Україні. Для більш ефективного входження на світовий ринок 

освітніх послуг Україна повинна проводити скоординовану політику на 

державному та регіональному рівні з активним залученням ВНЗ до цієї роботи. 

Якщо зволікати з трансформацією системи освіти та інтернаціоналізацією 

системи освіти, Україна може втратити ще одну з конкурентних переваг на 

світовому ринку. 

Україна представлена на міжнародному ринку освітніх послуг вже досить 

давно та є відомим в світі постачальником освітніх послуг для іноземних 
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громадян. Основними постачальниками студентів в Україну є країни Близького 

Сходу, Північної Африки, КНР, країни колишнього СРСР.  

Як видно з табл. 6.12, лідерами-постачальниками серед країн СНД 

залишаються Росія, Туркменістан і Молдова. При цьому кількість студентів з 

Азербайджану зросла в 20 разів протягом 2004-2012 рр., кількість студентів з 

Туркменістану зросла в 10 разів (рис. 6.13), при цьому кількість студентів з 

Росії постійно зменшується в останні роки. 

Таблиця 6.12 

Динаміка постачання іноземних студентів країнами СНД за останні 

маркетингові роки 

Країни – 

постачальники 

із СНД 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

чисельність студентів, осіб    

Азербайджан 193 270 553 713 989 1422 2260 4035 

Білорусь 138 178 226 281 389 634 721 693 

Вірменія 125 139 128 135 120 113 106 87 

Грузія 147 200 347 472 601 583 633 770 

Казахстан 81 89 91 124 170 197 204 182 

Киргизстан 33 49 49 55 59 48 46 42 

Молдова 956 1026 1095 1167 1248 1161 1141 1017 

Росія 3473 4260 4613 4689 4613 3886 3436 3018 

Таджикистан 40 52 124 159 206 249 314 375 

Туркменістан 858 1011 1052 1308 2785 3823 5496 8830 

Узбекистан 167 193 222 247 507 583 610 788 
Джерело: складено автором. 

 

Відповідність вимогам сучасного світу потребує від України знаходження 

пріоритетів розвитку, які б дозволили бути представленою нашій країні на 

світовому ринку послуг. У структурі експорту провідних країн світу все більшу 

роль відіграє надання послуг на міжнародному ринку, зокрема 

високоінтелектуальних, з високим рівнем інноваційної складової. Однією з 

таких послуг є надання освітніх послуг іноземним громадянам. Україна має 

певний досвід роботи в цій галузі світового господарства та потужний 

потенціал для реалізації на світовому ринку.  

Надання освітніх послуг іноземним громадянам має складний характер і 

потребує комплексного підходу при визначенні як пріоритетів розвитку, так і 
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можливих країн-постачальників майбутніх абітурієнтів з числа іноземних 

громадян. Вивчаючи дане питання, потрібно зауважити, що першочергове 

суперництво відбувається на міжнародному ринку, тому, перш за все, слід 

звернутися до глобальних показників, за якими можливо визначити, потенційні 

країни-постачальники студентів. 

 
 

Рис. 6.13. Країни СНД з найбільшими темпами зростання кількості 

іноземних студентів в Україні 

 Джерело: складено автором. 

 

На думку експертів, концепція конкурентоспроможності країни може 

стати національною ідеєю для України, як свого часу це відбулося у США, 

Великобританії, Сінгапурі та ін. Проте на сьогодні згідно з міжнародним 

індексом глобальної конкурентоспроможності та індексом людського розвитку 

Україна посідає одні з останніх місць у світі [28, с. 14]. 

Слід зазначити, що в індексі глобальної конкурентоспроможності 

особливий інтерес становить як загальне місце України в рейтингу, так і окремі 

показники. Відповідно до «Звіту про глобальну конкурентоспроможність у 

2009―2010 рр.», Україна зайняла 82 місце, значно послабивши свої позиції 

порівняно з минулими роками (72-е місце в 2009 р., 73-е в 2008 р.). Незважаючи 

на вагоме зниження основних показників, таких як інституціональні проблеми, 

макроекономічна нестабільність та ін., в показниках, пов’язаних із вищою 

освітою та підвищенням кваліфікації, в Україні спостерігається відносна 
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стабільність – в 2009/10 рр. Україна займає доволі високе 46 місце серед 133 

країн [53, с. 175]. 

І хоча в загальному рейтингу Україну обійшли такі країни – традиційні 

постачальники студентів, як Марокко, Єгипет, В’єтнам, Індія, Туреччина, 

Азербайджан, Китай, Росія, проте стосовно вищої освіти Україна має значно 

кращі результати, ніж у цих країнах. А такі країни, як Туніс, Йорданія, 

Малайзія мають і кращу конкурентоспроможність, і кращі показники з вищої 

освіти, тому поступово Йорданія і Малайзія будуть скорочувати кількість 

студентів в нашій країні (табл. 6.13). 

Таблиця 6.13 

Показники кількості іноземних студентів в Україні, рейтинги 

конкурентоспроможності країн та вищої освіти 

Країна 
Кількість студентів 

направлених в Україну 

Загальне місце в рейтингу 

конкурентоспроможності 

Рейтинг вищої освіти 

в країні 

Україна - 82 46 

Китай 6696 29 61 

Росія 4613 63 51 

Туркменістан 2785 н/д н/д 

Йорданія 2563 50 42 

Індія 2318 49 66 

Сирія 2089 94 104 

Іран 2036 н/д н/д 

Нігерія 1423 99 113 

Туреччина 1415 61 73 

Малайзія 1340 24 41 

В’єтнам 1146 75 92 

Марокко 1028 73 99 

Азербайджан 989 51 72 

Туніс 841 40 32 

Джерело: складено автором на основі [103]. 

Отже, до України на навчання їдуть переважно студенти з країн, нижчих 

у рейтингу конкурентоспроможності за системою вищої освіти і часто – за 

загальним рівнем розвитку.  Зазначені тенденції поступового падіння в 

рейтингу конкурентоспроможності негативно відображаються на привабливості 

системи освіти країни в цілому. При цьому довготривале реформування 

системи освіти України зменшує її привабливість для іноземних студентів. Слід 

відмітити, що країни-лідери за індексом глобальної конкурентоспроможності є 

незмінними вже декілька років, і система освіти цих країн є показовою та 

найбільш привабливою для студентів із різних країн.  
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Другий важливий показник – це індекс людського розвитку, що 

представляється Програмою розвитку ООН (ПРООН). Найбільший інтерес 

становить узагальнююча таблиця індексу людського розвитку (ІЛР). Показники 

цього індексу цікаві, тому що іноземні студенти поїдуть навчатися в країни, де 

рівень розвитку є вищим, ніж на їхній батьківщині. При цьому рівень розвитку 

країни-реципієнта повинен, на нашу думку, бути не занадто високим, тому що 

різниця в певних показниках таких, як показник ВВП на душу населення, або 

охоплення середньою та вищою освітою населення, можуть негативно 

відобразитися на «успішності» такого роду мобільності для студента. Період 

адаптації для іноземного громадянина є досить важким, а якщо при цьому 

відчувається занадто велика різниця між розвитком суспільства це може стати 

перешкодою під час адаптації.  

Щодо країн з високим рівнем людського розвитку, поїздка в іншу країну 

для здобуття вищої освіти, яка є менш розвинутою, і має менший показник 

індексу людського розвитку, можлива тільки при прикордонних міграціях, у 

разі наявності великої діаспори чи общини на території іншої країни, проте такі 

переміщення є менш привабливими для більшості студентів. На нашу думку, 

світові потоки студентів будуть і надалі спрямовуватися від країн з більш 

низьким рівнем розвитку до більш розвинених країн.  

Індекс людського розвитку України за 2010 р. склав 0,710, що дозволило 

їй зайняти 69 місце в рейтингу з 169 країн світу. Протягом останніх років 

Україна досягла певного прогресу у сфері людського розвитку, оскільки за 

період 1990-2010 рр. ІЛР збільшився з 0,690 до 0,710, тобто на 3%, або в 

середньому на 0,1% в рік [23, c. 204―205]. 

Тому, визначивши найближчих сусідів за рейтингом, можна 

спрогнозувати вірогідні країни-постачальники студентів та країни, що 

скоротять в майбутньому кількість студентів, які будуть прибувати на навчання 

до України [94]. Зокрема, такі країни, як Росія (71 місце за рівнем людського 

розвитку), Білорусь (68), Польща (41), Ліван (83), Туреччина (79), Малайзія 

(66), Казахстан (82) будуть скорочувати кількість студентів для навчання в 
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Україні. Ці країни знаходяться в групі з високим рівнем людського розвитку 

або випереджають Україну. З боку цих країн може бути зацікавленість в’їзду в 

нашу країну через наявність  великої діаспори та з метою заощадження коштів 

на навчання (це, зокрема, Росія, Білорусь). Велика кількість студентів в Україні 

з цих країн зумовлена попереднім вищим рівнем в рейтингу України, коли такі 

країни, як Казахстан, Туреччина, Ліван ще лише наздоганяли Україну [102]. 

На нашу думку, слід звернути увагу на країни з групи, з так званим, 

середнім рівнем розвитку, куди входить і Україна. Слід зазначити, що Україна 

поки що очолює цю групу (85 місце), тому такі країни, як Китай (92 місце), 

Індія (134), Пакистан (141), Йорданія (96), Іран (88), Алжир (104), Марокко 

(130), Туніс (98), Туркменістан (109), Нігерія (158) будуть і надалі залишатися 

постачальниками студентів в Україну [94]. Але слід сказати, що значне падіння 

індексу людського розвитку має більш ніж негативний вплив на освітні 

міграції. Такі країни, як Азербайджан, Китай, Йорданія, Туніс впритул 

наближаються до України, і тому зацікавленість в освіті для своїх громадян з 

боку цих країн буде зменшуватися, а в разі подальшого падіння рівня освіти 

України (або стрімкого розвитку цих країн) зникне повністю. Зважаючи на 

високий рівень розвитку систем вищої освіти та високі показники рівня 

людського розвитку таких країн-постачальників студентів, як Малайзія, 

Йорданія, інтерес до освіти в Україні зменшиться. Можлива втрата також 

студентів з Тунісу, зважаючи на високий рівень розвитку вищої освіти та гарні 

показники за рівнем людського розвитку.     

Перспективними залишаються ті країни, які знаходяться за першою 

сотнею в рейтингу людського розвитку,  а саме – Алжир, Сирія, Туркменістан, 

Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Єгипет, Марокко, Індія, Пакистан, 

Бангладеш, Гана, Судан, Уганда, Камерун, Конго, Нігерія. Саме на ці країни 

має бути спрямована увага ВНЗ та українських офіційних органів під час 

проведення рекламних акцій щодо навчання в Україні. Але подальше падіння 

індексу людського розвитку в Україні призведе до втрати потенційних 
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постачальників студентів та не дозволить займатися освітньою діяльністю у 

великих масштабах.  

Слід виділити основні регіони світу-постачальників іноземних студентів в 

Україну: 

1) Близький Схід (Йорданія, Сирія, Йорданія, Ірак Іран, Ліван Палестина, 

Сирія, Туреччина); 

2) Країни СНД (Росія, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Киргизія, 

Казахстан, Туркменістан, Узбекистан);   

3) Країни Африки (Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Нігерія, Гана, Судан); 

4) Країни Південно-Східної Азії (КНР, Індія, Малайзія, В’єтнам, 

Пакистан, Бангладеш).  

Це традиційні країни-постачальники студентів в Україну, але, на нашу 

думку, необхідно все ж таки більш ретельно розглянути окремі регіони світу 

для врахування в експортній політиці кожного окремого регіону. В табл. 6.14 

представлено напрями експортної політики України для кожного регіону 

постачальників окремо. 

На сучасному етапі спостерігаються такі тенденції серед традиційних 

постачальників іноземних студентів: 

- збільшення чисельності студентів із країн колишнього СРСР та Африки; 

-  зменшення студентів з країн Близького сходу, втрата Україною 

традиційних ринків постачання освітніх послуг; 

- загрозливі тенденції щодо можливого зменшення кількості студентів з 

країн Південно-Східної Азії, особливо Китаю, Малайзії; 

- зменшення кількості студентів з країн-сусідів, особливо Росії, Молдови, 

Білорусі. 

Перша тенденція є позитивною для України та має перспективи до 

подальшого розвитку, зокрема за останні п’ять років намітилася тенденція до 

збільшення кількості студентів із країн Середньої Азії – Азербайджану 

(збільшення в 20 разів: із 193 студентів у 2004 р. до 4035 студентів в 2012 р.), 

Туркменістану (збільшення більше ніж у 10 разів: з 858 студентів у 2004/05 н.р. 
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до 8835 у 2008/09 н.р.), Узбекистану (збільшення в 4 рази з 167 осіб до 788 

осіб). Спостерігається також збільшення кількості студентів із Киргизстану, 

Таджикистану, Казахстану [55, с. 380; 46, с. 473]. 

Таблиця 6.14  

Формування напрямів експортної політики з урахуванням поточної 

ситуації в регіоні 

Регіони- 

постачальники 

іноземних 

студентів 

Поточна ситуація 
Пріоритетні 

країни 
Напрям експортної політики 

Близький Схід Традиційний ринок, 

тенденція до 

скорочення 

кількості студентів 

Йорданія, 

Сирія, Ірак, 

Іран, Ліван 

Палестина, 

Туреччина 

Активна експортна політика 

спрямована на: 
- залучення студентів (ярмарки, 

виставки); 
- використання зв’язків із 

випускниками;  
- полегшення доступу до вищої освіти. 

Країни СНД Традиційний ринок, 

тенденція до 

збільшення 

студентів 

Росія, 

Молдова, 

Туркменістан, 

Азербайджан. 

- утримання позицій на ринку, 
- залучення нових студентів за 

рахунок конкурентних переваг, перш 

за все, порівняно з Росією. 
Країни Африки 

(Північна 

Африка) 

Традиційні ринки, 

стабільна кількість 

з тенденцією до 

скорочення 

кількості студентів 

Туніс, 

Марокко, 

Алжир, Єгипет 

Активна політика спрямована на: 
- активізацію зв’язків,  
- підтримку дво- та  багатосторонніх 

зв’язків із регіоном. 

Країни Африки 

(Західна, 

Центральна 

Африка) 

Збільшення 

кількості студентів 
Нігерія, Гана, 

Гвінея, Габон, 

Камерун, 

Конго 

Основний перспективний регіон: 
- широка рекламно-інформаційна 

кампанія на підтримку зацікавленості 

студентів до України,   
- зрозумілі механізми в’їзду, 
- злагоджена робота посольств 

України, ВНЗ, та компаній 

посередників.  
Країни 

Південно-

Східної Азії 

Традиційні ринки, 

тенденція до 

зменшення 

кількості студентів 

Китай, Індія, 

В’єтнам, 

Малайзія 

- утримання позицій на ринку, 
- залучення студентів із регіону за 

рахунок укладення міждержавних 

угод, 
- зменшення оплати за навчання для 

країн регіону.   
Латинська 

Америка 
Зв’язки із часів 

СРСР, незначна 

кількість студентів 

Куба, Еквадор, 

Перу, Колумбія 
- помірна рекламна кампанія за 

рахунок зв’язків на рівні державних 

органів, посольств, роботи спілок 

випускників,  
- довгострокові контракти на 

підготовки спеціалістів 
Джерело: складено автором. 

 

Стабільно високою є кількість студентів, що прибувають із близького 

зарубіжжя – Росії (3017 осіб в 2012 році), Білорусі (693 осіб), Молдови (1018 
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осіб). Хоча кількість студентів із Росії протягом декількох років скорочується, а 

кількість студентів з Молдови не має значного приросту протягом останніх 

семи років. Однак, на нашу думку, зазначені тенденції хоча і є в цілому 

позитивними, але мають потенційну загрозу для розвитку системи освіти 

України. Поступовий перехід на навчання виключно українською мовою в ВНЗ 

України може зменшити кількість студентів із країн близького зарубіжжя. Для 

багатьох іноземних студентів перехід на українську мову викладання у ВНЗ 

буде означати додатковий рік навчання на підготовчому відділенні та призведе 

до додаткових витрат, а це значно зменшить кількість бажаючих навчатися в 

Україні. 

Зокрема, якщо подивитися на кількість студентів із Росії, то, незважаючи 

на значну їх чисельність, динаміка залучення студентів на навчання є 

негативною та має тенденцію до, так званого, нульового зростання або навіть 

до поступового зменшення протягом останніх років.  

Частка Росії становить майже 10% від загальної кількості іноземних 

студентів України, і зменшення кількості студентів з Росії є потенційною 

загрозою втрати одного зі стратегічних партнерів та постачальників студентів. 

При цьому активна політика Росії спрямована на залучення студентів, може не 

тільки сприяти зменшенню числа студентів із Росії в українських ВНЗ, а  й 

призведе до відтоку українських студентів зі східних областей до Росії. Загалом 

же ситуація щодо залучення студентів на навчання із країн колишнього СРСР є 

позитивною у зв’язку з визнанням української вищої школи та її досягнень на 

теренах колишнього Радянського Союзу. Позитивним моментом стало 

прийняття рішення про впровадження навчання для іноземних студентів 

російською та англійською мовами [67]. 

Також активно проходить залучення студентів із країн Африки (такі 

країни, як Нігерія, Гана, Камерун та ін.). Зокрема, кількість студентів із Нігерії 

збільшилася з 86 студентів в 2004 р. до 3619 в 2012 р. Кількість студентів із 

Нігерії подвоювалася щороку, це є одним із найбільших темпів росту кількості 

іноземних студентів.  Спостерігається також поступове збільшення студентів із 
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Гани (з 45 до 430 осіб за аналогічний період), Камеруну (з 129 до 480 осіб). 

Крім того, позитивні тенденції щодо залучення студентів спостерігається в 

Кенії, Уганді, Гвінеї, Екваторіальній Гвінеї. 

Друга значна тенденція характеризується негативними показниками щодо 

залучення студентів із країн Близького Сходу, зокрема із країн – основних 

постачальників, таких як Сирія, Іран, Ліван. Протягом останніх п’яти років 

спостерігається негативна тенденція щодо скорочення обсягів залучення 

студентів на навчання із даних країн, про що свідчать дані рис. 6.14. 

 

Рис. 6.14. Динаміка зміни кількості студентів із країн Близького 

Сходу 

Джерело: складено автором. 

 

Так, спостерігається значне зменшення студентів із Лівану: з 839 осіб до 

667 осіб за сім останніх років, Сирії – з 2238 до 1349 осіб. Таке зменшення буде 

мати і в подальшому негативну тенденцію у зв’язку з тим, що період навчання 

становить 6-7 років, а залучення протягом останніх п’яти років не було. 

Наступні 5-6 років за відсутності залучення студентів Україна може взагалі 

залишитися без студентів із цього регіону. 

Крім зазначених країн, вагомим постачальником студентів залишається 

Палестина, але кількість студентів останні сім  років з даної країни є майже 

незмінною – близько 550 осіб. Кількість студентів з інших країн регіону є 

незначною і не може бути взята як базовий показник та суттєво не впливає у 
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теперішній час на загальну картину. Єдина країна, де спостерігається стабільне 

зростання, – це Ірак, де за останні роки збільшилася кількість студентів з 22 

осіб у 2004 навч. році до 3327 осіб у 2011/12 навч. році. Ця країна демонструє 

найбільші темпи зростання серед усіх країн, що направляють студентів до 

України, збільшення студентів з цієї країни більше ніж в 150 разів. Разом з 

Нігерією (темпи росту більш ніж 40 разів) Ірак є країною з найбільшим темпом 

росту числа іноземних студентів в Україні (рис. 6.15).  

 

Рис. 6.15. Країни-лідери за темпами зростання кількості іноземних 

студентів в Україні 

Джерело: складено автором. 

 

Усе вищезазначене спонукає Україну провести ряд першочергових 

заходів щодо залучення іноземних студентів до своїх ВНЗ, а саме: 

- визначити пріоритетні регіони та країни-постачальники студентів 

(МОН, МЗС); 

- розробити та впровадити заходи щодо підвищення привабливості 

системи освіти України в регіоні Близького Сходу, Азії  (МОН, МЗС); 

- провести виставки та рекламні акції в найбільших містах країн – 

пріоритетних постачальників студентів (МЗС, МОН); 

- спростити доступ до вищої освіти України через спрощення системи 

визнання іноземних документів про освіту – нострифікації (МОН); 
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- розглянути діяльність органів МЗС України в різних країнах, щодо 

наявності перешкод в оформленні в’їзних віз з метою навчання; 

- підтримати на державному рівні діяльність організацій випускників у 

зарубіжних країнах і в Україні. 

Зазначені заходи дозволять Україні закріпитися на ринку освітніх послуг 

для іноземних громадян. Крім того, увага України повинна бути акцентована на 

регіонах, які є найбільшими потенційними постачальниками студентів до нашої 

держави. 

Таким чином, Україна є доволі привабливою країною для отримання 

вищої освіти іноземними громадянами. Незважаючи на деякі слабкі сторони, 

українська система освіти є конкурентоспроможною на світовому ринку 

освітніх послуг. Проте Україні необхідна цілеспрямована діяльність на 

утримання своїх позицій у традиційних країнах-постачальниках студентів 

(Близький Схід та країни Північної Африки, країни СНД тощо) та розвиток 

діяльності в напрямку залучення студентів з африканських країн, що 

потребують якісної вищої  освіти за порівняно невисоку плату. 

Можна виділити групу країн, які прогнозовано значно зменшать кількість 

студентів в Україні – це Йорданія, Малайзія, можливо Туніс, Ліван, Іран, Китай. 

Зусилля ВНЗ повинні бути спрямовані на залучення студентів із країн, які 

мають нижчий рівень розвитку, ніж в Україні – це країни Середньої Азії, деякі 

країни Близького Сходу. Основну увагу слід направити на країни Африки, які є 

перспективним ринком для українських освітніх послуг. При цьому 

орієнтуватися слід вже не стільки на розвинену північну частину Африки, 

скільки на країни західної та центральної Африки, які реально постачатимуть 

студентів до України.  

Таким чином, можемо зазначити, що рівень розвитку вищої освіти в 

Україні є доволі високим та конкурентоспроможним у світі. Вихід та 

утвердження на світовому ринку освітніх послуг є доволі реальним, 

враховуючи досвід надання освітніх послуг та привабливе географічне 

становище України. Але можливі негативні наслідки в цьому процесі, пов’язані 
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з нестабільною внутрішньої ситуацією, падінням макроекономічних 

показників, і, як наслідок, зниженням рівня ВВП на душу населення. Все це не 

сприяє рівню людського розвитку в країні, веде до втрати 

конкурентоспроможності, і, як наслідок, погіршує перспективи розвитку 

освітньої діяльності для українських ВНЗ.  
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РОЗДІЛ 7 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕР ПІДГОТОВКИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ ФАХІВЦІВ 

 

7.1. Державне регулювання процесів формування та розвитку 

потенціалу фахівців в системі вищої освіти 

 

Упродовж ХХ – поч. ХХІ ст. у світі відбувається розвиток чистої 

ринкової економіки, за якої конкуренція вирівнює попит і пропозицію, 

відновлює пропорційність, тобто здійснюється саморегулювання економіки. 

Така трансформація призвела до виникнення концепції «соціально-ринкової 

економіки», що була запропонована нім. економістами Л. Ерхардом та 

В. Ойкеном. Ця концепція суттєво відрізняється від концепції вільної ринкової 

економіки і значно посилює роль держави. Одним з найважливіших завдань 

держави вважається забезпечення вільної конкуренції, яка сприяє зростанню 

продуктивності праці, зниженню цін, підвищенню реальної заробітної плати, а 

відповідно забезпеченню добробуту народу. Другим важливим критерієм є 

оптимальне поєднання ринкової та планової (централізовано регульованої) 

економіки.  «Соціально-ринкова економіка» визначається як форма економічної 

організації ринкового типу з налагодженим механізмом державного 

регулювання, відповідною інституціональною структурою і системою 

соціального захисту населення [52, с. 14]. 

У даний час більшість фахівців наголошують на тому, що «формування 

та функціонування повноцінного ринку праці неможливе лише за умов 

саморегуляції за рахунок дії ринкових механізмів. Регулювання ринку праці 

повинно базуватися на застосуванні сучасних технологій контролю та 

моніторингу поточного стану соціально-економічного розвитку територій. 

Провідна роль у розвинутому суспільстві щодо забезпечення єдності регулюю-

чих і саморегулюючих функцій належить державі, яка впливає на зайнятість 

населення через інститути і правові методи регулювання» [18, с. 111]. 
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Крім того, остання глобальна фінансово-економічна криза, яка завдала 

істотного удару по всіх галузях національної економіки, у черговий раз 

актуалізувала питання необхідності державного регулювання економіки  [36], 

за рахунок якого можна мінімізувати негативні соціальні наслідки. 

Аналіз світових макроекономічних тенденцій у цілому, та особливостей 

впливу стану ринків праці та освітніх послуг на рівень 

конкурентоспроможності молодих фахівців, зокрема, свідчить про обов’язкову  

необхідність здійснення регулювання у даній сфері.  

При цьому необхідно розглянути, перш за все, сутність самого терміну 

«регулювання»,  його відмінності, спільні риси та наявність взаємозв’язку із 

поняттями «управління», «державного управління», «коригування» та ін.  

За першим з підходів (відповідає розумінню регулювання у вузькому 

змісті), регулювання виступає однією з функцій державного управління в 

цілому, дозволяючи останньому реалізовувати обрану політику у даній сфері й 

використовувати визначені методи, важелі, інструменти. 

Науковці приписують державному управлінню різні функції, але серед їх 

сукупності можна виокремити ті, що відзначаються переважною більшістю 

вчених: організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення, контроль. 

Серед перелічених функцій особливе місце посідає функція регулювання, 

реалізація якої придає об’єкту управління спрямованості в заданому напрямі.  

Регулювання (від лат. regulare) означає “підпорядкування певному 

порядку». Його призначення полягає у спрямуванні об’єкта управління в 

напрямі досягнення поставлених державою цілей, які відображають цінності та 

потреби суспільства. Регулювання порівняно з управлінням конкретніше, а 

здійснення окремих регулювальних заходів менш тривале за часом [28]. 

 «Енциклопедія державного управління» визначає державне управління 

як організуючий і регулюючий вплив держави на суспільство з метою його 

впорядкування й розвитку, що спирається на державно-владні повноваження. 

Державне управління у широкому змісті розуміється як діяльність органів 

державної влади і місцевого самоврядування, громадських, інших державних та 
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недержавних організацій, уповноважених на здійснення державно-владних 

повноважень. У вузькому змісті державне управління – це виконавчо-

розпорядча діяльність, яка має функціональну й компетентнісну специфіку, що 

відрізняє її від інших видів (форм) реалізації державної влади [64, с. 137-138]. 

Структуру механізму державного управління достатньо повно відображає 

схема, запропонована Р.М. Рудницькою (Додаток Ж.1). 

Теоретично для будь-яких об’єктів управління сутність фази регулювання 

полягає у ліквідації чи мінімізації відхилень фактичного стану об’єкта чи 

результатів його діяльності від запланованих.  

В умовах ринкових відносин виникають труднощі, пов’язані з тим, що 

далеко не всі показники діяльності плануються державою. В таких випадках 

необхідно обирати такий рівень соціально-економічного розвитку чи обсяги 

продукції та послуг, які можуть прийматись за «еталон» для даного етапу 

розвитку. Таким чином, ці параметри приймаються для порівняння із 

фактичним рівнем та здійснюється прийняття рішень з державного 

регулювання для ліквідації чи зменшення виявлених відхилень [19]. 

Проте історично термін «регулювання» є навіть більш ємним, ніж 

«державне управління», а тому вважаємо не зовсім коректною точку зору щодо 

ототожнення цих понять. Підтвердженням правильності розуміння 

регулювання у широкому змісті слугують наведені в Додатку Ж2 

першоджерела, зокрема, тлумачні словники різних років випуску.   

Так, згідно «Тлумачного словника сучасної російської мови» 

Д.Н. Ушакова [56, с.715] «регулювати» означає впорядковувати, спрямовувати 

що-небудь, впливати на щось з метою внести порядок, правильність, привести 

систему в рух. У «Сучасному економічному словнику» Б.А. Райзберга 

розмежовуються поняття «регулювання економіки» як «управляючого, 

коригуючого впливу на економіку з боку органів управління ...», «державного 

регулювання економіки» як «впливу держави в особі державних органів на 

економічні об’єкти і процеси та осіб...» та «державного управління» як 

«здійснення функцій управління державними органами влади» [48, с. 303]. За 
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одним з означень «Тлумачного словника» В. Даля,  під поняттям «управління» 

розуміється «надання права, влади, повноважень» [54, с. 212]. 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки. Регулювання 

економіки передбачає здіснення як управлінського (пряме виконання функцій 

управління), так і коригуючого впливу, при цьому здійснювати такий вплив 

можуть не лише органи державної влади, але й інші суб’єкти.  

По-перше, як наслідок самоорганізації, регулювання ринку праці, в тому 

числі й випускників ВНЗ, відбувається на ринкових конкурентних засадах.  

По-друге, не менш вагома роль у регулюванні рівня 

конкурентоспроможності молодих фахівців належить державі, оскільки дана 

категорія робочої сили часто є достатньо соціально незахищеною, не маючи 

належного житлового забезпечення й побутових умов, досвіду попередньої 

роботи, що ускладнює можливість конкурувати на рівних із досвідченими 

працівниками. При цьому регулюючий вплив держави розпочинається ще 

задовго до виходу підготовленого молодого фахівця на ринок праці – упродовж 

усього періоду його навчання і становлення – особливо професійного, під час 

отримання вищої освіти у ВНЗ. Аналогічна ситуація (поєднання ринкових та 

державних механізмів регулювання) характерна й для ринку освітніх послуг.  

По-третє, у сучасних умовах навіть злагоджене поєднання лише ринкових 

і державних механізмів регулювання даної сфери вже недостатньо. 

Систематично підвищується роль корпоративного сектору, а без дієвої системи 

соціального партнерства, активну роль у якій прийматимуть саме роботодавці, 

органи місцевого самоврядування, неможливо забезпечити підвищення якості 

робочих місць, що сприяло б попиту на кваліфіковану робочу силу, тим самим 

стимулюючи молодих фахівців до більш якісної професійної підготовки.  

У контексті розуміння сутності регулювання доцільно також 

охарактеризувати такі поняття, як «політика», «метод», «важіль» та 

«інструмент». Слід відмітити, що часто терміни методу, важелю та інструменту 

в економічній літературі чітко не розмежовуються, або й взагалі вживаються як 

синоніми. Так, наприклад, важелі  державного  регулювання  економіки, за 
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визначенням С.М. Чистова, –  це  інструменти  впливу  держави  на  сферу 

підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з 

метою створення умов їхнього ефективного функціонування відповідно до 

напрямків державної економічної політики [7, с. 17]. 

Будь-яка політика держави здійснюється за допомогою методів, важелів і 

прийомів у межах певної стратегії розвитку об’єкта управління, а отже, за своїм 

змістом категорія “політика» ширша, ніж термін “метод». Метод є конкретним 

способом, за допомогою якого вирішується те чи інше завдання регулювання, 

розраховуються кількісні показники реалізації запланованих заходів [28]. 

Під політикою регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

пропонуємо розуміти цілеспрямовану діяльність щодо підвищення якості 

підготовки випускників ВНЗ та створення для них належних умов праці, 

спрямовану на розширене відтворення потенціалу фахівців з вищою освітою.  

Методи регулювання конкурентоспроможності являють собою прийоми 

та способи, за допомогою яких відбувається керуючий вплив суб’єктів 

регулювання на стан конкурентоспроможності випускників ВНЗ. 

Проведений у Додатку Ж2 аналіз дозволяє дійти висновку, що 

принципова відмінність між методами й важелями, які досить часто 

ототожнюються у наукових працях, присвячених питанням регулювання 

економіки, витікає з початкової суті терміну «важіль». Він визначається як  

«пристрій, що має точку опору й слугує для врівноваження більшої сили за 

допомогою меншої»  [55, с.470], отже, передбачає досягнення значно більшого 

ефекту при витрачанні порівняно менших зусиль. Тому під важелями 

регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ слід розуміти засоби, 

за допомогою яких досягається підвищення ефективності функціонування 

ринків праці та освітніх послуг, при цьому регулювання здійснюється на основі 

досягнення  принципу синергійності: ефект від зростання 

конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці певної території  є 

значно вищим, ніж витрачені для цього зусилля з боку суб’єктів регулювання. 
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Інструменти  регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ, на 

нашу думку, – це конкретні деталізовані технічні засоби (технології, програми), 

практичне використання яких дозволяє поліпшити стан 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. 

Наведені вище судження дозволяють відобразити взаємозв’язок основних 

понять регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ за допомогою наступної схеми (рис. 7.1). 

Таким чином, регулювання процесу забезпечення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ – це впорядкування та нормалізація 

стану системи підготовки, працевлаштування та закріплення на робочих місцях  

випускників ВНЗ, створення умов для їх професійного розвитку й 

високопродуктивної праці за рахунок управлінського та коригуючого впливу з 

боку органів державної влади, роботодавців та інших соціальних партнерів. 

Воно включає в себе: 

1) управління конкурентоспроможністю випускників ВНЗ – здійснення 

функцій управління (планування, організація, мотивація і контроль) у сфері 

взаємоузгодженого функціонування ринків праці та освітніх послуг, заснованих 

на відносинах підлеглості, відповідальності та владних повноважень, що 

дозволяє досягнути збалансованості між конкурентними позиціями випускників 

ВНЗ на ринку праці певної території та їхніми вимогами і очікуваннями щодо 

якості робочих місць; 

2) коригування рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ – 

внесення коректив до існуючих політики, методів, важелів та інструментів 

регулювання на основі моніторингу результативності проведених заходів та 

змін об’єктивних умов функціонування ринків праці, освітніх послуг та 

економіки в цілому. 

Отже, для цілей нашого дослідження більш прийнятним є розгляд 

сутності регулювання у більш широкому значенні.  

 



 

Рис. 7.1. Концептуальна схема регулювання  процесу забезпечення конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ 
Джерело: складено автором. 
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випускників ВНЗ та створення для них належних умов праці; сукупність дій, спрямованих на розширене відтворення потенціалу 

фахівців з вищою освітою 
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У сучасних умовах розвитку соціально-економічних відносин України 

методологія регулювання ринку праці має будуватись за такими якісними 

критеріями, як: стратегічна модель управління; використання вбудованих 

стабілізаторів результативності праці, капіталовкладень в формування 

індивідуального трудового потенціалу, його розширеного відтворення; 

збалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг.   

Метою державного регулювання ринку праці України має стати 

створення правових, економічних, соціальних і організаційних засад 

забезпечення розширеного відтворення та формування раціональної пропозиції 

праці, її ефективної реалізації із забезпеченням національного зростання в 

пріоритетних для країни напрямах в умовах забезпечення соціального 

стандарту відтворення працівника із стимулюючим механізмом диференціації 

оплати праці. 

Сучасний механізм регулювання ринку праці доцільно доповнити такими 

заходами, що активно використовуються іншими країнами і довели свою 

ефективність: профвідбір та профконсультування на етапі формування 

трудового потенціалу; стимулювання підвищення якості праці; закріплення 

позицій працівників з високим рівнем освіти; регулювання процесів звільнення; 

формування національної міграційної стратегії; використання спеціальних 

заходів регулювання ринку праці в депресивних регіонах [41]. 

Тому, загальну модель регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ на ринку праці можна представити у вигляді схеми (рис. 7.2). 

Принциповою відмінністю пропонованої моделі від існуючих розробок є 

врахування трьох основних напрямів регулювання: ринкового регулювання, 

державного регулювання та регулювання засобами соціального партнерства. 

Від злагодженої взаємодії суб’єктів за всіма трьома напрямами залежать 

можливості досягнути реального підвищення конкурентоспроможності 

молодих фахівців.  
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Рис. 7.2. Модель регулювання конкурентоспроможності випускників  

ВНЗ  на ринку праці 

Джерело: розроблено автором. 
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- корпоративний; 

- громадський 

Сфери дії: 

- освіта і наука; 

- виробництво; 

- охорона здоров’я; 

- культура 

Основні результати регулювання: 

- досягнення збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою; 

- зменшення безробіття серед молоді, яка закінчує навчання у ВНЗ; 

- зниження відтоку висококваліфікованих кадрів за межі країни; 

- забезпечення кадрових потреб при реалізації державних  

інноваційно-інвестиційних проектів і програм; 

- підвищення якості освітніх послуг, забезпечення їх практичної спрямованості  

та адаптації до потреб реального сектору економіки; 

- стимулювання молоді до підвищення власного професійного рівня та  

отримання високоякісної освіти; 

-  трансфер та комерціалізація знань, примноження інтелектуального капіталу країни; 

- вирівнювання соціально-економічного розвитку територій; 

- активізація становлення інноваційної моделі економіки в країні; 

- підвищення рівня та якості життя працюючої молоді 

 

Моніторинг результатів та запровадження коригувальних дій 

Складові регулювання: 

Законодавчо-нормативна 

Адміністративно-організаційна 

Соціально-економічна 

Інформаційна 

Методи регулювання: 

Адміністративно-розпорядчі 

Економічні Соціально-психологічні 
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Сучасну структуру суб’єктів регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ на ринку праці за рівнями (державний, регіональний, 

корпоративний, громадський) та напрямами впливу відобразимо у табл. 7.1.   

Таблиця 7.1 

Структура суб’єктів регулювання конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ за рівнями та напрямами впливу 

Рівні 

регулювання 

Суб’єкти регулювання Напрями 

впливу 

Державний Верховна Рада України 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство фінансів України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерства, державні комітети, які мають у своєму 

розпорядженні заклади освіти 

Міністерство соціальної політики  України 

Міністерство доходів і зборів України 

Державна служба зайнятості України 

Державна служба статистики України 

переважно 

управляючий 

вплив 

Регіональний Органи державної влади та місцевого самоврядування 

Регіональні управління освіти  

Регіональні управління праці та соціальної політики 

Регіональні центри зайнятості 

Регіональні управління статистики 

Корпоративний Об’єднання роботодавців 

Профспілкові об’єднання 

переважно 

коригуючий 

вплив Громадський Кадрові агентства 

Засоби масової інформації 

Міжнародні, благодійні, громадські, молодіжні 

організації 
Джерело: складено автором. 

 

У даний час не всі з наведених на даній схемі учасники виконують свої 

функції повною мірою. При цьому державні інститути здійснюють переважно 

прямий, управляючий вплив, а такі суб’єкти, як роботодавці та їх об’єднання, 

профспілкові, молодіжні та інші організації – опосередкований, коригуючий. 

З метою визначення ключових особливостей впливу різноманітних 

суб’єктів на рівень конкурентоспроможності випускників ВНЗ розглянемо 

більш детально три основні напрями регулювання. 

Ринкове регулювання (саморегулювання). Для ринкової форми розподілу 

обмежених ресурсів характерний механізм ринкового саморегулювання. Він 
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функціонує на засадах взаємодії ринкової ціни, співвідношення попиту та 

пропозиції, а також конкуренції. Ринок спрямовує ресурси на виробництво тих 

товарів, які найбільш потрібні суспільству, і примушує підприємства 

застосовувати найефективніші комбінації використання обмежених ресурсів. 

Іншими словами, одним з найвагоміших результатів ринкового 

регулювання є те, що попит на робочу силу, в т.ч. й молодих фахівців з вищою 

освітою, визначається попитом на товари й послуги з боку суспільства та 

наявністю технологій і основного капіталу у підприємств для їх виробництва. У 

свою чергу, від попиту на робочу силу залежать попит на професійну освіту й 

пропозиція освітніх послуг (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.3. Ланцюжок формування попиту на робочу силу  

Джерело: [29, с. 8]. 

 

Однак механізм ринкового саморегулювання забезпечує ефективний 

розподіл ресурсів тільки за певних ідеальних умов. Розподіл ресурсів, за яким 

стан суб’єктів ринку або поліпшується, або не змінюється, називається 

ефективним (оптимальним) за Парето. Проте в економіці виникають ситуації, 

коли ринковий механізм не забезпечує оптимального за Парето використання 

ресурсів. Такі умови й створюють вади ринкового саморегулювання. Вони 

виникають внаслідок: неспроможності конкуренції; неспроможності ринку 

забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішніх ефектів (екстерналій); 

неповноти ринків; недосконалості інформації; економічної нестабільності. 

Наявність вад ринкового саморегулювання обумовлює необхідність 

державного регулювання економіки. 

Державне регулювання. Як метод управління економікою державне 

регулювання економіки можна розглядати з теоретичного і практичного 

погляду. За теоретичного погляду, державне регулювання економіки – це 

Попит на 

вітчизняні 

товари і 

послуги 

Технології, 

склад 

основного 

капіталу 

підприємств 

Попит на 

робочу силу у 

професійному 

розрізі 

 

Попит на 

професійну 

освіту 

Пропозиція 

освітніх послуг 

з боку закладів 

освіти 
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система знань про сутність, закономірності дії та правила застосування типових 

методів і засобів впливу держави на перебіг соціально-економічного розвитку, 

спрямованих на досягнення цілей державної економічної політики. З 

практичного погляду – це сфера діяльності держави щодо цілеспрямованого 

впливу на поведінку суб’єктів господарювання з метою забезпечення 

пріоритетів державної економічної політики [61, с. 24-25]. 

В економічній літературі є декілька підходів до визначення «державного 

регулювання». Так, прихильники першого підходу вбачають необхідність 

такого регулювання заради реалізації національних інтересів держави; 

прихильники другого підходу – вважають метою державного регулювання 

стабілізацію та пристосування соціально-економічної системи до умов, що 

змінюються; прихильники третього підходу – вплив на розвиток суспільного 

способу виробництва і покращення соціального розвитку країни [21, 

с. 303-304]. 

Державне регулювання ринку освітніх послуг повинне бути спрямоване 

на забезпечення стабільності та балансу розвитку. Основні напрямки, що 

потребують значної уваги з боку держави, – це регулювання попиту, 

регулювання пропозиції, регулювання зовнішньої взаємодії ринку освітніх 

послуг з іншими галузями господарської діяльності [60]. 

На наше переконання, державне регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ являє собою цілеспрямований вплив органів державної влади 

на ринки праці і освітніх послуг з метою забезпечення ефективності їх взаємодії 

до допомогою відповідних методів, важелів та інструментів. 

Першочерговим завданням у сфері регулювання 

конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці, що є виключною 

прерогативою держави, є правове регулювання цього процесу. 

На сьогодні до нормативно-правових документів, які регулюють 

людський розвиток в цілому, можна віднести закони України, укази 

Президента, постанови Кабінету Міністрів, акти міністерств та місцевих 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Серед законів найвищу 



 430 

силу має Конституція України, яка гарантує як право на вільний розвиток 

особистості (ст. 23), так і декларує необхідні для нього умови – право на 

достойний рівень життя, довголіття, освіченість. 

Серед основних законів, що встановлюють правові, організаційні, 

фінансові та інші засади функціонування системи освіти в Україні, створюють 

умови для розвитку та самореалізації особистості, забезпечують потреби 

суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, можна назвати такі закони 

України: “Про освіту», “Про професійно-технічну освіту», “Про вищу освіту», 

“Про загальну середню освіту», “Про дошкільну освіту», “Про позашкільну 

освіту», “Про охорону дитинства». Як видно з назв, питання здобуття 

освіченості в Україні регулюються як загальним законом “Про освіту», так і 

тими, що розроблені та прийняті за рівнями здобуття освіти. 

Згідно із Законом України “Про освіту» громадяни України мають право 

на безоплатну освіту в усіх державних навчальних закладах (ст. 3). Метою 

освіти є всебічний розвиток людини як особистості та забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. 

Основним законом, що регулює питання в підгалузі вищої освіти, є Закон 

“Про вищу освіту». Для його доповнення розроблено й інші нормативно-

правові акти. На сьогодні законодавчо прописані такі питання: управління в 

підгалузі вищої освіти, ліцензування освітніх послуг, атестації та акредитації 

навчальних закладів, упровадження державних стандартів, умов трудової 

діяльності працівників вищої школи. Значну увагу приділено викладу 

нормативного забезпечення організації навчального процесу, регулюванню 

наукової діяльності у вищих навчальних закладах, питанню підготовки і 

захисту дисертаційних робіт, присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань [39, с. 96-97].  

Значна кількість нормативно-правових актів присвячена законодавчому 

забезпеченню державного  замовлення, яке, згідно з Господарським кодексом 

України, є «засобом державного регулювання економіки шляхом формування 

на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), 
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необхідної для пріоритетних державних потреб, розміщення державних 

контрактів на поставку цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед 

суб’єктів господарювання, незалежно від їх форми власності» [4]. 

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про Порядок формування та 

розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних  потреб 

і контролю за їх виконанням» від 29 лютого 1996 р. №266 визначає, що 

державне замовлення формується Міністерством економіки та з питань 

європейської інтеграції разом з міністерствами, іншими органами державної 

влади, установами, організаціями (потенційними державними замовниками), у 

тому числі за такими пріоритетними напрямами: підготовка фахівців, науково-

педагогічних та робітничих кадрів; підвищення кваліфікації, перепідготовка та 

підготовка кадрів (післядипломна освіта) [40]. 

Однак, існуюча система вищої освіти і механізм формування державного 

замовлення на підготовку фахівців, навіть з урахуванням зростання частки 

держзамовлення, не зменшують дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, 

оскільки обсяги, структура і якість підготовки кадрів більше орієнтуються не на 

реальні потреби економіки та зміни, що відбуваються у структурі попиту на 

професії на ринку праці, а на сформовані стереотипи населення (батьків та 

абітурієнтів) в освітніх послугах, інтереси окремих навчальних закладів тощо.  

Наведені аргументи підтверджують, що механізм управління у сфері 

державного замовлення на підготовку фахівців не забезпечує узгоджену 

співпрацю між органами державної влади, освітніми установами та 

роботодавцями, а також виконання завдання щодо ефективного управління 

бюджетними коштами [24, с. 248]. 

З метою подолання існуючих недоліків у сфері законодавчого 

регулювання рівня конкурентоспроможності молодих фахівців останнім часом 

було ухвалено чи розроблено проекти низки нових нормативних актів.  

Так, відпровідно до «Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 

2017 року», схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
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22.07.2009р. №851-р., до основних шляхів вирішення даного питання належать 

[50]: 

 - нарощення освітньо-кваліфікаційного   потенціалу,   створення умов  

для  безперервної  освіти,  здобуття  знань  та   підвищення  кваліфікації   

протягом  трудової  діяльності,  підвищення  якості  підготовки  кадрів  вищими  

та  професійно-технічними  навчальними  закладами; 

- проведення моніторингу   розвитку   трудового  потенціалу  на коротко-, 

середньо- і довгострокову перспективу;  

- удосконалення трудового законодавства;  

- підвищення ролі соціального діалогу  у  формуванні державної політики  

та забезпечення реалізації принципів рівноправності його учасників та ін.  

Розділом IV «Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери» 

Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається [35]: 

- затвердження  КМУ концепції  переходу до формування  державного  

замовлення  на  основі цільового підходу та прогнозу потреб ринку праці; 

- видання  КМУ акта щодо затвердження порядку розроблення стандартів 

вищої  освіти  нового  покоління,  з  урахуванням  практик  стандартизації  

вищої  освіти  в Європейському просторі;  

- визначення критеріями конкурсного відбору при розміщенні 

державного замовлення: а) фактичного відсотка працевлаштування 

випускників; б) потреб регіональних ринків праці у фахівцях окремих  

спеціальностей, підготовку яких здійснює навчальний заклад; в) вартості  

послуг навчального закладу з підготовки одного фахівця; г) рівня підготовки  

навчальним закладом фахівців за оцінкою роботодавців та незалежного 

рейтингу вищих навчальних закладів; 

- впровадження Національної рамки кваліфікацій; 

- створення сучасних державних стандартів вищої освіти тощо. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_06_02/MUS14838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_06_02/MUS14838.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_06_02/MUS14838.html
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Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

від 12.01.2012р. №4312-VI (ст. 5), професійні спілки, організації роботодавців 

та їх об’єднання «спільно з органами державної влади беруть участь у 

моніторингу ринку праці та прогнозуванні його розвитку, формуванні 

державного замовлення на підготовку фахівців».  Цікавою новацією даного 

закону є можливість для працівників робітничих професій документально 

підтвердити кваліфікацію, отриману в результаті неформального професійного 

навчання (ст. 14) [16]. 

Прикінцеві та перехідні положення Проекту Закону України «Про 

зайнятість населення», прийнятого за основу Постановою ВР України від 

8.06.2012р., передбачають визнати таким, що втратив чинність, Закон України 

«Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, 

першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцям» (2004 p.).  

Згідно з останнім, «дотація надається роботодавцю щомісячно протягом 

року в розмірі фактичних витрат на основну та додаткову заробітну плату (не 

вище середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у 

відповідному регіоні за минулий місяць) та сум внесків на загальнообов'язкове 

державне соціальне  страхування» [13]. 

Нова редакція 2012 р. ЗУ «Про зайнятість населення» передбачає, що 

роботодавцю компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу [45].  

Водночас, ст. 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні» від 5.02.1993р. №2998-XII наголошує, що 

«держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років 

молодим спеціалістам – випускникам державних професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним 

замовленням« [17]. Проте дієвих механізмів чіткої реалізації даної норми 

закону на практиці й відповідальності кожної зі сторін-учасників за виконання 

своїх зобов’язань не розроблено до сих пір. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_03_23/an/58/T001613.html#58
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_03_23/an/58/T001613.html#58
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_03_23/an/58/T001613.html#58
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_03_23/an/58/T001613.html#58
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Наприкінці 2011 р. Постановою Кабінету Міністрів України №1341 було 

затверджено національну рамку кваліфікацій, метою впровадження якої є [41]: 

- введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 

- забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та 

соціально-трудових відносин; 

- сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, 

здобутих в Україні; 

- налагодження взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.  

Наступним кроком стала підготовка ДУ НДІ соціально-трудових 

відносин (м. Луганськ, 2012 р.) проекту «Методичних рекомендацій щодо 

розроблення професійних стандартів за компетентнісним підходом». Професійні 

стандарти можуть бути використані зацікавленими сторонами у т.ч. для: проведення 

оцінки відповідності отриманих здатностей (компетенцій) випускників 

навчальних закладів вимогам одиниць професійного стандарту (основних 

трудових функцій); розроблення кваліфікаційних (освітньо-кваліфікаційних) 

стандартів, навчальних програм для всіх форм та видів освіти [31, с. 5-6]. 

Подальше вдосконалення системи державного регулювання процесу 

забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці 

можливе на основі вивчення та адаптації й застосування позитивного 

зарубіжного досвіду.  

Загальновідомо, що в Європі забезпечення якості стало важливим 

політичним інструментом, який дозволяє регулювати роботу вищої школи в 

обставинах, коли послабло державне регулювання, скоротилися державні 

витрати на одного студента. Водночас розширилася сфера транснаціональної 

освіти й недержавний сектор вищої освіти. Також чинниками впливу на якість 

освіти є загальносвітове зближення наукового потенціалу, обмін знаннями, 

технологіями, розвиток міжнаціональних інститутів і кооперації [6, с. 196]. 

За оцінками науковців, питання створення ефективних організаційно-

економічних механізмів, які б поєднували та взаємодоповнювали державне і 
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ринкове регулювання розвитку вищої освіти, є актуальним не тільки для 

України. Пошук нових, більш гнучких та оптимальних схем фінансування 

вищої освіти здійснюється практично в усіх країнах світу, причому незалежно 

від рівня їх економічного розвитку і можливостей фінансування вищої школи. 

 Світова практика засвідчує, що поки не створено зразкового механізму 

вирішення цієї проблеми, який можна було б застосовувати без певних 

обмежень. Використовуються різні підходи до розробки моделі фінансування 

вищої освіти, але всі вони передбачають запровадження в різних формах і 

масштабах нових принципів персоніфікації бюджетного фінансування та участь 

безпосередніх споживачів освітніх послуг у співфінансуванні вищої освіти. 

 Бюджетне фінансування вищої освіти поступово переорієнтовується на 

споживачів освітніх послуг – студентів, на відміну від практики фінансування 

постачальників освітніх послуг – вищих навчальних закладів. Держава 

намагається зменшити дію адміністративних методів регулювання вищої освіти 

та істотно розширити поле економічних відносин у цій царині.  

Застосування державою методів економічного регулювання потоків 

бюджетного фінансування вищої освіти (персоніфіковане фінансування, 

поворотне субсидування, надання грантів і кредитування) дозволяє ринковими 

засобами переключити діяльність вищих навчальних закладів із задоволення, 

насамперед, власних інтересів на задоволення інтересів замовників освітніх 

послуг – особистості, держави та роботодавців, які в кінцевому рахунку 

виступають споживачами й оцінювачами якості наданих освітніх послуг [8]. 

Також корисним є досвід Великобританії, де характерною особливістю 

регуляторної політики й стратегії є й те, що зменшення регуляторного тиску на 

систему господарювання не обмежується лише дерегулюванням – британський 

уряд запровадив механізми удосконалення регулювань і ефективного 

досягнення їх цілей. З цією метою уряд Великобританії, у т.ч.:  

- делегує регуляторні повноваження менш централізованим органам, 

нерідко навіть недержавним агентствам і установам, які працюють в умовах 
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постійної комунікації із суб’єктами господарювання та їхніми громадськими 

об’єднаннями;  

- замінює законодавчі положення кодексами практичної діяльності, які 

містять чіткі методичні роз’яснення, як досягти мети регулювання для двох 

сторін – влади і ділової громадськості. Ці роз’яснення мають не категоричний 

заборонний, а добровільний характер рекомендацій [42]. 

Отже, зростає роль корпоративного сектору, соціального партнерства, що 

є третьою важливою складовою регулювання рівня конкурентоспроможності 

молодих фахівців на ринку праці. 

Регулювання засобами соціального партнерства. Інтенсивний розвиток 

соціального партнерства передбачає активізацію ролі підприємницького 

сектора – роботодавців та їх об’єднань, органів місцевого самоврядування, які 

внаслідок закріплення висококваліфікованих фахівців на підприємствах 

відповідної території зможуть збільшити обсяги податкових надходжень до 

місцевих бюджетів, а отже, сприяти прискореному розвитку даної території. 

Особливу увагу слід приділити участі роботодавців у формуванні 

освітніх і професійних стандартів, навчальних планів і програм, організації 

профорієнтаційної роботи з молоддю. Професійні стандарти виступають дієвою 

складовою інтеграції інтересів освіти, бізнесу, працівників і держави (рис. 7.4). 

Налагодження соціального партнерства є важливою передумовою 

підвищення якісного рівня робочих місць, оскільки забезпечити 

конкурентоспроможність лише за рахунок вищої якості підготовки самих 

випускників ВНЗ досить складно – процес має бути двостороннім, тобто й 

пропоновані робочі місця повинні відповідати потребам та очікуванням 

молодих фахівців, стимулювати до підвищення професійного рівня. 

Розглянуті особливості регулювання процесу забезпечення 

конкурентоспроможності молодих фахівців дозволяють згрупувати існуючі 

методи і важелі регулювання за трьома напрямами: ринкове, державне 

регулювання та регулювання засобами соціального партнерства.  
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Рис. 7.4. Професійні стандарти як інтегратор інтересів системи освіти, 

бізнесу, найманих працівників та держави 

Джерело: складено та доопрацьовано автором на основі: [9, с. 12]. 
 

За формами впливу виділяють прямі та непрямі (опосередковані) методи 

регулювання. За способами впливу розрізняють адміністративно-розпорядчі, 

економічні та соціально-психологічні методи (табл. 7.2).  

Як бачимо, ступінь застосування груп методів суттєво варіюється для 

різних суб’єктів регулювання: якщо прямі та адміністративно-розпорядчі 

методи застосовується у більшій мірі державою, то непрямі й соціально-

психологічні – передусім належать до компетенції соціальних партнерів. 

РОБОТОДАВЦІ 

- досягнення високих економічних результатів за рахунок підвищення ефективності 

діяльності; 

- стандартизація вимог до працівників; 

- розробка корпоративних моделей компетенцій; 

- вибір критеріїв для відбору і підбору персоналу; 

- розробка механізмів оцінки (відповідність вимогам професійного стандарту), 

атестації й сертифікації працівників; 

- уніфікація вимог до професійної діяльності працівників (у різних підрозділах, 

регіонах); 

- розробка програм для підвищення кваліфікації і професійного розвитку 

працівників; 

- розвиток мотивації працівників до самовдосконалення 

ПРАЦІВНИКИ 

- підвищення 

власної 

кваліфікації і 

мобільності; 

- підвищення 

конкурентоспромо

жності на ринку 

праці  

 

ПРОФЕ-

СІЙНІ 

СТАН-

ДАРТИ 

ДЕРЖАВА 

- формування політики в сфері 

зайнятості; 

- регулювання ринку праці; 

- ефективне управління державним 

замовленням (визначення цілей, 

планування обсягів і профілів 

навчання) для системи професійної 

освіти  

СФЕРА ОСВІТИ 

- розробка освітніх стандартів на основі професійних стандартів; 

- розробка програм навчання з урахуванням вимог ринку праці; 

- оцінка якості навчання у відповідності з вимогами роботодавців (на основі 

професійних стандартів); 

- оперативне оновлення освітніх стандартів згідно зі змінами професійних стандартів 



Таблиця 7.2 

Особливості застосування методів і важелів регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності 

випускників  ВНЗ на ринку праці  

Класифікація груп 

методів і важелів 

регулювання 

Ступінь 

застосування: Особливості та приклади використання у сучасній ринковій економіці 
ДР РР РЗСП 
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+++ ++ + 

ДР: нормативно-правові акти, директивні заходи макроекономічних планів і цільових комплексних програм, державні 

замовлення на підготовку фахівців, централізовано встановлена вартість навчання, нормативи навантаження 

науково-педагогічних працівників, якості підготовки, ліцензії на підготовку фахівців відповідним ВНЗ, квоти (напр., 

на підготовку фахівців для АПК), сертифікація напрямів підготовки і спеціальностей, державні бюджетні витрати на 

освіту, встановлення розміру мінімальної заробітної плати та допомоги з безробіття, законодавчі гарантії щодо 

надання першого робочого місця; 

РР: розмір заробітної плати фахівців певних професій і спеціальностей, збалансованість попиту і пропозиції робочої 

сили у територіальному розрізі (безробіття чи дефіцит робочої сили), рівень конкуренції серед найманих 

працівників за робочі місця та роботодавців – стосовно залучення більш кваліфікованого персоналу, вартість 

навчання у ВНЗ на контрактній основі та фінансові можливості населення щодо оплати освітніх послуг; 

РЗСП: укладання генеральних, галузевих угод, колективних договорів 

непрямі 

(опосеред-

ковані) 

+ ++ +++ 

ДР: фіскальна, бюджетна, грошово-кредитна, інвестиційна, амортизаційна, інноваційна, інформаційно-

пропагандистська політика, популяризація престижності певних професій і спеціальностей 

РР: якісний рівень робочих місць, їх технічна оснащеність, умови праці, соціальна інфраструктура, демографічна, 

міграційна ситуація та рівень соціально-економічного розвитку певних територій в цілому;  

РЗСП: організація профорієнтаційної роботи з молоддю, участь роботодавців, представників органів місцевого 

самоврядування та інших соціальних партнерів у формуванні професійних компетенцій, освітніх і професійних 

стандартів, система соціального захисту працюючих, можливості кар’єрного зростання, моральний клімат у 

трудовому колективі, система професійного розвитку, мотивація до підвищення професійного рівня  
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адмініст-

ративно-

розпорядчі 
+++ + + 

Належать до методів прямого впливу та залишаються прерогативою держави, передбачають переважно прямий 

вплив посадових осіб органів державної влади на дії виконавців через встановлення їхніх обов’язків, норм поведінки 

та видання наказів, розпоряджень; безальтернативний вибір способів розв’язування завдань, варіанта поведінки; 

обов’язковість виконання наказів, розпоряджень; відповідальність суб’єктів за неналежне виконання наказів. 

економічні 

++ +++ ++ 

Дозволяють забезпечити економічні умови, які б спонукали суб’єктів регулювання діяти у необхідному напрямі, 

створюючи баланс загальнонаціональних та особистих інтересів. Найбільшою мірою реалізуються у рамках 

ринкового регулювання, яке забезпечує ефективність взаємодії ринкової ціни, співвідношення попиту та пропозиції 

праці, а також конкуренції серед найманих працівників та роботодавців, попиту і пропозиції освітніх послуг 

соціально-

психоло-

гічні 
+ ++ +++ 

Є методами переважно непрямого впливу, в умовах розвиненої ринкової економіки їх значущість стрімко зростає, 

базуючись на розгалуженій системі соціального партнерства. При цьому саме соціальні партнери  беруть на себе 

найбільшу відповідальність за формування у населення певної території морально-етичних настанов, духовних 

цінностей, професійної позиції та переконання у престижності і значущості кваліфікованої праці 

4
3
8
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Продовження табл. 7.2 
В

а
ж

ел
і 

р
ег

у
л

ю
в

а
н

н
я

 

соціально-

економічні 

++ ++ ++ 

-  вирівнювання стану соціально-економічного розвитку територій;  

- розвиток соціальної інфраструктури; 

- модернізація наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; 

- забезпечення кадрами з вищою освітою соціально значущих галузей національної економіки; 

- забезпечення підготовки кадрів для розвитку інноваційної сфери економіки та реалізації державних і 

галузевих інноваційно-інвестиційних проектів і програм; 

- забезпечення підготовки фахівців для розвитку окремих територій  

фінансові 

++ +++ ++ 

- оптимізація механізмів фінансування підготовки фахівців з вищою освітою за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб; 

- пільги підприємствам, що створюють додаткові робочі місця; 

- пільгове оподаткування підприємств, які залучають до роботи молодь; 

- розвиток механізмів пільгового кредитування отримання освітніх послуг; 

- активізація програми молодіжного житлового забезпечення, забезпечення прозорості й доступності 

такої програми  

правові 

+++ + ++ 
- розвиток законодавчо-нормативної бази, зокрема, стосовно гарантованого працевлаштування й 

закріплення випускників ВНЗ на робочих місцях, відповідальності усіх сторін за цільове використання 

коштів на підготовку фахівців з вищою освітою 

організаційні 

(адміністра-

тивні) 

+++ ++ + 

- поліпшення системи формування державного замовлення на підготовку фахівців; 

- підвищення якості та практичної орієнтованості освітніх послуг; 

- формування системи безперервної професійної освіти на базі компетентнісного підходу; 

- підвищення якості існуючих та створення нових високопродуктивних робочих місць; 

- запровадження національної системи і рамки кваліфікацій, освітніх і професійних стандартів; 

- інтеграція освіти, науки та виробництва, формування кластерів; 

- контроль за дотриманням ефективної конкуренції при ліцензуванні напрямів і спеціальностей ВНЗ; 

- забезпечення недискримінаційного підходу при розподілі коштів та квот на підготовку фахівців у ВНЗ 

депресивних регіонів, які здійснюють підготовку кадрів з вищою освітою за важливими для розвитку 

економіки власної території спеціальностями 

інформаційні 

++ + ++ 

- активізація профорієнтаційної роботи з молоддю; 

- розробка та впровадження науково-обґрунтованої методики  прогнозування кадрових потреб економіки 

у фахівцях з вищою освітою; 

- інформування молоді щодо існуючих потреб у кадрах з вищою освітою у розрізі професій і 

спеціальностей, перспектив працевлаштування, умов і оплати праці 
де: ДР – державне регулювання;      РР – ринкове регулювання (саморегулювання);      РЗСП – регулювання засобами соціального партнерства; 

 +, ++ та +++ –  низький, середній та високий рівень застосування, відповідно. Джерело: розроблено автором.   
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Економічні методи набувають високої ваги у рамках усіх трьох напрямів 

регулювання, проте дещо превалює ринкове регулювання, оскільки 

співвідношення попиту й пропозиції, а отже, ціна праці фахівців, найбільшою 

мірою зумовлюють рівень конкуренції між ними. 

Важелі регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності 

молодих фахівців вважаємо за доцільне класифікувати на: соціально-

економічні, фінансові, правові, організаційні (адміністративні) та інформаційні. 

Застосування важелів дозволяє отримати значно вищий ефект від проведених 

заходів, ніж витрати на їх здійснення.  

Так, наприклад, такі інформаційні важелі регулювання 

конкурентоспроможності, як активізація профорієнтаційної роботи з молоддю 

на ранніх етапах, своєчасне інформування молоді про потреби ринку праці, 

особливо за рахунок спільних зусиль державних інституцій, освітніх установ та 

представників роботодавців, дозволить у перспективі отримати набагато вищий 

позитивний результат. Він полягатиме у: збалансуванні попиту й пропозиції на 

ринку праці відповідної території, зменшенні безробіття й виплат по 

безробіттю, зростанні рівня життя молодих фахівців, підвищенні 

платоспроможного попиту на товари й послуги, тобто сприятиме прискоренню 

соціально-економічного розвитку в цілому.  

Це зумовлює актуальність запровадження комплексної програми заходів 

щодо підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців. 

На підставі проведеного дослідження серед можливих варіантів 

підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці 

найбільш пріоритетними вважаємо обґрунтування й впровадження стратегічних 

напрямів підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах 

формування інноваційної моделі економіки, а також шляхів удосконалення 

організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ.  

Важливе практично-прикладне значення має розробка та апробація 

методики інтегральної оцінки конкурентоспроможності молодих фахівців з 
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урахуванням особливостей функціонування ринків праці та освітніх послуг, яка 

надавала б змогу порівняти рівень конкурентоспроможності у рамках 

конкретних територій.  

 

7.2. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки 

 

У сучасних умовах високий ступінь відкритості економіки, її залежність від 

багатьох факторів впливу, прискорення тенденцій інноваційного розвитку 

вимагають адекватно і своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі країни, зокрема, у сфері забезпечення 

збалансованого розвитку ринків праці та освітніх послуг.  

Однією зі значних проблем у сфері забезпечення якості та 

конкурентоспроможності освіти, згідно з Програмою економічних реформ на 

2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава» [43], визнано неефективність моніторингу потреб ринку 

праці, відсутність урахування потреб роботодавців системою вищої освіти; 

неузгодженість дій державних структур при плануванні потреби у фахівцях.  

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 

роки основною метою проголошує «підвищення доступності якісної, 

конкурентоспроможної освіти для громадян України відповідно до вимог 

інноваційного розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина». 

Водночас, серед стратегічних напрямів розвитку освіти, вказаних в Проекті, не 

передбачено активізації співпраці з роботодавцями задля забезпечення 

збалансованого розвитку ринків праці та освітніх послуг [46]. Відмітимо, що 

саме це питання у даний час потребує нагального вирішення, оскільки існують 

значні проблеми у сферах як обґрунтованого прогнозування потреби у 

фахівцях, так і  забезпечення певних галузей і територій фахівцями з 

необхідною якістю підготовки вже у поточний момент. 
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Так, однією з важливих складових організаційної структури модернізації 

національної економіки, яка запропонована Е.М. Лібановою, є реформа системи 

освіти, що включала прогнози потреби в робочій силі, профорієнтацію та 

безперервну освіту [25, с. 28]. 

Як підкреслюється в «Проекті Стратегії інноваційного розвитку України 

на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», структура і  великі 

масштаби зовнішніх міграційних потоків, прискорене старіння населення, 

деформованість структури підготовки кадрів, її невідповідність потребам 

ринку, необґрунтованість диференціації заробітної плати на користь галузей, 

які не визначають економічний прогрес країни, критично зростаюча економічна 

нерівність населення, надвеликі обсяги зайнятості робочої сили в 

неформальному, в тому числі «тіньовому» секторі економіки, разом з сталими 

демографічними тенденціями депопуляції негативно впливають  на формування 

сучасного і, особливо, майбутнього репродуктивного трудового та 

інтелектуального потенціалу країни [53, с. 18]. 

На думку В.М. Гейця, результатом демографічного провалу в Україні у 

найближчі 20 років буде не лише проблема чисельності населення, а те, що в 

структурі населення, яке вступатиме в активне життя в наступні 20 років, буде 

порівняно менша, ніж у попередні 20 років, частина  молоді, яка розпочинає 

життя, стаючи до навчання та праці. Головним в такому разі для майбутнього є 

потенційне гальмування економіки, через обмежений, передусім ресурс праці 

як один із основоположних ресурсів росту економіки та її модернізації. 

Заміщення його на цей період можливе за рахунок мігрантів, але це пов’язано з 

проблемами їхньої низької кваліфікації та гуманітарної адаптації. Тому 

першочерговим на майбутнє для економічного зростання є забезпечення 

інтенсивного підвищення кваліфікації тих, хто буде, принаймні в найближчі 20 

років, вступати в працездатний вік і матиме можливість активно працювати. До 

того ж в умовах, що склалися, на порівняно меншу частину молодого 

покоління, що вступає сьогодні і в перспективі в життя, реально підвищується 

навантаження щодо пенсійного обслуговування тієї частини населення, яка 
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виходить на пенсію. А це знижує конкурентоспроможність економіки, оскільки 

зростає її затратність. Тому для його забезпечення в перспективі проблема 

якості робочої сили та її професійної орієнтації й підготовленості є особливо 

важливою. А це, в свою чергу, означає, що адекватною до такого роду проблем 

в частині формування високого професійного рівня населення має бути перш за 

все освіта. Основним її завданням, поряд з високою кваліфікацією, що має 

забезпечувати процеси нововведень, завдяки чому відбуватиметься формування 

рушійних сил економічного росту, має бути також формування людини, здатної 

включитися до процесу модернізації [3, с. 3-4]. 

Забезпечення успішного соціально-економічного розвитку за таких умов, як 

підкреслюється Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання 

організації підготовки проекту Державної програми економічного і соціального 

розвитку України на 2012 рік» від 21 березня 2011 р. №219-р [49],  можливе лише 

шляхом переходу до стратегічного управління. У свою чергу, стратегія 

збалансованого розвитку ринків праці та освітніх послуг повинна бути 

деталізована й конкретизована у відповідних програмах як на 

загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.  

Однак, існуючі в Україні нормативні документи стратегічного характеру не 

містять комплексного підходу до регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ та не завжди реалізуються належним чином у рамках поточних і 

оперативних планів, програм. У даний час в державі відсутня стратегія 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ, яка б базувалася на 

ґрунтовному аналізі сильних і слабких сторін, можливостей і загроз внутрішнього 

і зовнішнього середовища, факторів впливу на рівень конкурентоспроможності 

молодих фахівців на початку їх трудової діяльності.   

Тому у сфері регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ існує 

необхідність запровадження системи стратегічного планування як основної 

функції управління, яка полягає у розробленні та послідовному виконанні 

збалансованих і пов’язаних між собою довго-, середньо- та короткострокових 

програм, планів і прогнозів економічного та соціального розвитку. Визначальним 
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пріоритетом подальшого розвитку України у даний час є формування інноваційної 

моделі національної економіки. Вагому роль у досягненні цієї стратегічної мети 

повинні відігравати висококваліфіковані фахівці. При цьому надзвичайно 

актуальним є підвищення кваліфікаційного рівня саме молодих кадрів, оскільки 

вони, як правило, найбільш гнучко реагують на інновації та нововведення, здатні 

запроваджувати новітні досягнення науки і техніки у практичну діяльність, 

генерувати і поширювати принципово нові знання. Тому питання підвищення 

конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів набуває 

особливої значущості в контексті забезпечення конкурентних переваг 

національної економіки. Водночас, висока конкурентоспроможність молодих 

фахівців на ринку праці повинна сприяти зростанню їх доходів, підвищенню рівня 

життя та формуванню середнього класу в країні. Таким чином, питання 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ як ключовий чинник 

забезпечення як загальнодержавних, так і особистих переваг, доцільно вирішувати 

на довгострокову перспективу, застосовуючи методи і прийоми стратегічного 

управління.   Це передбачає реалізацію концепції, в якій поєднуються цільовий та 

інтегральний підходи до діяльності суб’єкта, що дає змогу встановлювати цілі 

його розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) та 

приводити їх у відповідність за рахунок розробки та реалізації системи стратегії 

[62, с. 27]. 

Всебічного аналізу потребують основні фактори, які справляють вплив на 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. До таких 

факторів необхідно віднести: демографічні, соціально-культурні, економіко-

географічні, природно-кліматичні та екологічні, інституціональні, професійно-

освітні, соціально-економічні, науково-технологічні,  міжнародні (глобалізаційні). 

Таким чином, послідовність формування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної 

моделі економіки в Україні може бути відображена за допомогою схеми (рис. 7.5). 

Наступним кроком на шляху розробки ефективної стратегії є проведення 

SWOT-аналізу процесу підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ,   
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Рис. 7.5. Послідовність розробки та реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки 
Джерело: розроблено автором. 

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ В УМОВАХ  

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ 

Демографічні Соціально-

культурні 
Економіко-географічні Природно-кліматичні 

та екологічні 
Інституціональні 

Науково-технологічні Професійно-освітні Соціально-економічні Міжнародні (глобалізаційні) 

Вікова структура населення з вищою 

освітою; міграційний рух (легальний 
та нелегальний) працездатного 

населення з вищою освітою в межах 

країни та за кордон;  рівень 
смертності у працездатному віці  

Особливості 

культурних традицій у 
сфері праці, напрями 

трансформації 

національного 
трудового менталітету 

Особливості впливу географічного 

розташування країни, місця у світовому 
поділі праці та міжнародній торгівлі на 

процеси формування, використання та 

розвитку трудового  потенціалу 
фахівців з вищою освітою 

Вплив стану природних 

ресурсів, кліматичних та 
екологічних умов на 

особливості відтворення 

трудового  потенціалу фахівців 
з вищою освітою 

Стан та особливості впливу 

інституціонального середовища на стан 
відтворення трудового о потенціалу 

(сформованість інституційного 

середовища, яке стимулювало б 
розвиток трудового потенціалу) 

Чисельність студентів у ВНЗ, якість освітніх послуг, 

періодичність підвищення кваліфікації, сучасні 
методи надання освітніх послуг та їх вплив на 

доступність вищої освіти, а отже формування 

трудового  потенціалу фахівців з вищою освітою 

Фінансування вищої освіти та НДККР, 

рівень середньої зарплати фахівців  з 
вищою освітою, пільгове оподаткування 

інноваційної діяльності, розвиток 

інститутів інтелектуальної власності 

Вплив стану дослідницької та інноваційної 

діяльності, а також поширення сучасних 
технологій на особливості формування, 

використання та розвитку трудового 

потенціалу фахівців з вищою освітою 

Залучення іноземних інвестицій та високих 

технологій, використання західних стандартів у 
поліпшенні якості продукції та послуг (зокрема 

освітніх), входження до регіональних об’єднань 

та світових організацій  

 

SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

РОЗРОБКА ТАКТИЧНИХ І ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ, ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ  

Визначення сильних та слабких сторін (внутрішня організація процесу) Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища  

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

4
4
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тобто оцінювання можливостей і загроз зовнішнього (міжнародного) середовища 

та сильних і слабких сторін на державному рівні. Це надасть можливість 

визначити стратегічні альтернативи у цій сфері, оцінити альтернативи й обрати 

найбільш доцільну з них як основу для розроблення стратегії, а потім – і 

організаційно-економічного механізму  підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ. 

Характеризуючи ступінь впливу основних факторів 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ та особливості розробки державної 

стратегії у цій сфері, необхідно підкреслити такі аспекти. По-перше, у даний час 

суттєво посилюється дія саме міжнародних чинників як на ринку праці, так і в 

сфері розвитку вищої освіти. По-друге, нагальною є потреба у подоланні 

територіальних диспропорцій у межах регіонів України. По-третє, потребують 

вирішення питання стосовно перспектив розвитку й кадрового забезпечення на 

галузевому рівні у середньо- і довгостроковому періодах. 

Зважаючи на викладене, визначення стратегічних напрямів підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ має базуватися на вивченні умов 

функціонування ринку освітніх послуг та ринку праці, стану та особливостей 

регулювання даного процесу не лише на державному рівні, але й в контексті 

міжнародних порівнянь. 

У даний час економіки країн світу стикаються із новими соціальними, 

економічними і культурними викликами. Значні конкурентні переваги 

досягаються шляхом забезпечення високої доданої вартості за рахунок інновацій, 

технологічного розвитку, творчого потенціалу, і ключовим джерелом таких 

переваг є знання. У межах цього сценарію саме вищі навчальні заклади повинні 

відігравати провідну роль як основні осередки продукування знань, котрі стають 

центральним чинником економічного успіху [71, с. 22].   

Задля того, щоб вітчизняні ВНЗ почали відігравати більш помітну роль у 

сфері продукування нових знань, вони повинні забезпечуватися фінансовими 

ресурсами на належному рівні. Це дозволить підвищити рівень зайнятості, доходів 

молодих фахівців, забезпечити такий рівень їх конкурентоспроможності, який  
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відповідав би потребам становлення інноваційної моделі розвитку національної 

економіки,  

Підтвердженням цьому слугує наявність взаємозв’язків між витратами на 

вищу освіту та рівнем доходів, зайнятості та чисельністю населення з повною 

вищою освітою в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) віком 25-64 років (Додаток Ж.3, рис. 7.6). 

Х6     = 9,8813 + 12,586 * Х1

Correlation: r = 0,68380
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Рис. 7.6. Кореляційні зв’язки між характеристиками та результатами 

підготовки населення з вищою освітою в країнах ОЕСР у 2010 році 

Джерело: розраховано автором за даними  [67, с. 36, 112-113, 126-127, 217]. 

 

По-перше, збільшення витрат на фінансування вищої освіти у % до ВВП 

призводить до досить значного зростання частки населення з вищою освітою 

(коефіцієнт парної кореляції складає:  r = 0,68380), тобто за умови незмінності 

інших факторів збільшення витрат на вищу освіту на 1,0% від ВВП могло б 

призвести до зростання частки населення з повною вищою освітою на 22,5%. 

По-друге, частка населення з вищою освітою від’ємно корелює із 

відносним доходом цієї категорії працюючих (коефіцієнт : r = -0,5804). Отже, за 
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умови масовості здобуття вищої освіти поступово зменшуються відмінності у 

рівні оплати праці фахівців з вищою освітою та осіб, які такої освіти не мають. 

Водночас, наявність вищої освіти забезпечує населенню країн OECР 

вагомі конкурентні переваги. Так, у середньому відносний дохід працівників з 

вищою освітою на 53% перевищує доходи осіб із середньою спеціальною освітою. 

Категорія осіб з повною вищою освітою має значно більші шанси 

працевлаштування, оскільки рівень їх зайнятості становить в середньому за 

країнами  OECР 84,5%, тоді як із загальною середньою і середньою спеціальною – 

76,1%, нижче загальної середньої – 58,7%. 

Необхідно підкреслити, що в країнах OEСР в цілому, чим вищим є рівень 

державного фінансування вищої освіти, тим вищим, відповідно, є і рівень 

зайнятості населення з вищою освітою (див. Додаток Ж.3).   Це ще раз 

підтверджує важливість цілеорієнтованого державного регулювання розвитку 

сфери вищої освіти. Так, якщо саме держава формує замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою у розрізі професій і спеціальностей, орієнтуючись на 

реальні потреби ринку праці, такі фахівці будуть більш конкурентоспроможними 

в контексті збалансованого розвитку економіки своєї держави, а отже, мають 

значно більше шансів працевлаштуватися. Наприклад, найвищим є рівень 

зайнятості населення з вищою освітою у Норвегії – 90,6%, при цьому частка 

державних витрат є також найбільшою – 97,0% усіх витрат на фінансування вищої 

освіти, що становить 1,2% ВВП країни. 

Не менш вагоме значення набуває завдання створення ефективної системи 

післядипломної освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян до безперервного 

фахового та особистісного вдосконалення та ін. [57]. 

У розвинених країнах світу участь осіб з вищою освітою у формальних та 

неформальних заходах з підвищення професійного рівня є суттєво більшою, ніж 

осіб без вищої освіти. В середньому за країнами OЕСР у таких заходах приймає 

участь 60,0% осіб з вищою освітою, тоді як із загальною середньою і середньою 

спеціальною – 40,0%, нижче загальної середньої – лише 22,0 [67, с. 92]. 
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Стосовно участі у системі навчання впродовж життя населення 

європейських країн віком 25-64 років за даними збірника «Europe in figures – 

Eurostat yearbook 2012», необхідно відмітити такі тенденції участі у навчанні й 

підготовці осіб вказаної вікової групи у 2010 р. порівняно з 2005 р. (рис. 7.7).  

 

Рис. 7.7. Рівень участі у системі навчання впродовж життя населення 

європейських країн у 2005 та 2010 рр., % 

Джерело: розраховано автором за даними  [68, с. 222]. 

 

Характеризуючи місце України серед інших країн світу в контексті 

міжнародних порівнянь, необхідно констатувати, що в нашій державі поки що 

відсутні умови для ефективного використання усіх переваг, які міг би забезпечити 

для неї інноваційний шлях розвитку. Зокрема, за індексом глобальної 

конкурентоспроможності (ІГК) у 2014-2015 рр. Україна посідає 76 місце серед 144 

країн, маючи таких найближчих сусідів у рейтингу, як Словацька Республіка (75 

місце),  Хорватія (77 місце), Гватемала (78 місце) [72, с. 15]. Деталізація рейтингу 

країни за складовими ІГК має наступний вигляд (рис. 7.8). 

За рівнем розвитку вищої освіти і підготовки Україна посіла 40 місце, за 

ефективністю ринку праці – 80 місце, за рівнем інновацій – 81 місце. В цілому ж 

за укрупненими блоками рейтинг країни склав: за базовими вимогами – 87 місце, 

за факторами ефективності – 67 місце, за інноваційними факторами – 92 місце. 



 450 

 

Рис. 7.8. Складові індексу глобальної конкурентоспроможності України 

у 2014-2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [72, с. 372]. 

 

Якщо є необхідність розвивати знання як джерело конкурентних переваг, 

що досягається через інвестиції у людський капітал, одночасно з’являються  

потенційні суперечності у державній політиці. У той час як економічний успіх 

очевидно залежить від масштабів інвестицій в освіту як важливий напрям 

суспільного розвитку, глобальні економічні обмеження лімітують здатність 

національних урядів генерувати дохід від прогресивного оподаткування, а отже, й 

обсяги зростання державних інвестицій в освіту. Вирішення цього питання у 

розвинених країнах світу досягається шляхом трансформації державної політики, 

у якій стратегічне державне регулювання вищої освіти залишається важливим, 

проте стрімко зростають обсяги фінансування за рахунок  інвестицій приватного 

сектору. Тоді як держава відіграє все більш домінуючу роль у створенні 

оточуючого середовища, в якому функціонують вищі навчальні заклади, 

одночасно заохочується автономність університетів на конкурентному 

підприємницькому ринку. При цьому заклади вищої освіти все більшу частину 

засобів для власного розширення отримують від приватного сектору у вигляді не 

лише оплати за навчання студентів, але й коштів від обслуговування й 

консультування підприємств реального сектору економіки, виконання досліджень 

і наукових розробок.  
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Зазначені підходи до фінансування освіти в Україні використовуються 

частково окремими ВНЗ, проте до сих пір так і не набули значного поширення. 

Так, на неефективності механізму державного фінансування системи освіти в 

Україні наголошувалося, зокрема, ще у Програмі економічних реформ на 2010-

2014 роки  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» [43]. Так, незважаючи на збільшення бюджетних видатків на освіту, 

ефективність використання цих коштів залишається вкрай низькою. Основні 

статті видатків бюджету спрямовані не на підвищення якості освіти, а на 

виплати заробітної плати й комунальні платежі (понад 70% усього 

фінансування). 

Значні проблемні аспекти присутні не лише у сфері фінансування вищої 

освіти, але й на ринку праці. Одним з вагомих аргументів на користь 

неминучості такої тенденції є тривалий період фінансово-економічної кризи. 

Результатами кризи стали достатньо низький рівень оплати праці, зниження 

витрат на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації, зростання прихованого 

безробіття, погіршення стану соціальної сфери, гальмування процесів 

інноваційного розвитку. Модель ринку низькокваліфікованої праці містить 

значну кількість загроз та може унеможливити створення в країні інноваційної 

моделі економіки (рис. 7.9). 

Зокрема, відсутність можливостей працевлаштування на робочі місця з 

гідною оплатою праці може ще більш загострити ситуацію щодо виїзду 

вітчизняних висококваліфікованих фахівців, як правило, у молодому віці, за 

кордон.  При цьому потреби вітчизняних робочих місць будуть ще більшою 

мірою забезпечувати низькокваліфіковані працівники з країн Азії, Африки 

тощо. Це, в свою чергу, спричинить погіршення стану соціальної сфери та 

національної безпеки країни в цілому. 

Однак, циклічність економічного розвитку означає наявність як кризових 

періодів, так і подальшого пожвавлення й підйому. Тому більшість розвинених 

країн світу використовують кризовий період як платформу для принципової 

реструктуризації, відмови від неефективних видів діяльності та переходу до 
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більш прогресивних інноваційних видів, підвищення кваліфікації кадрів. На 

відміну від них, вітчизняні підприємства  у післякризовий період можуть 

опинитися в ситуації, коли навіть за наявності фінансових і матеріальних 

ресурсів будуть відсутні фахівців, здатні ефективно реалізовувати відповідні 

інноваційні та інвестиційні проекти.  

 

Рис. 7.9. Матриця переваг і загроз формування моделей ринку 

висококваліфікованої та низькокваліфікованої праці  

Джерело: розроблено автором. 

 

В цілому результати проведення SWOT-аналізу процесу підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ, зокрема, можливостей і загроз 

внутрішнього і зовнішнього середовища, сильних і слабких сторін на 

внутрішньодержавному рівні відобразимо в табл. 7.3. 
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можливостей кар’єрного зростання 
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діяльності підприємств, установ і 
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перспективі на екстенсивній основі 
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Наведені результати свідчать про наявність значної кількості слабких 

сторін у сфері функціонування вітчизняних ринків праці та освітніх послуг, які 

уповільнюють процес формування інноваційно-орієнтованої моделі національної 

економіки. Як бачимо, у поточний момент у нашій державі все ще присутній 

екстенсивний підхід до розвитку економіки. Такий підхід передбачає орієнтацію 

на низьку якість як освітніх послуг, так і наявних робочих місць. Спроби ж 

підвищити якість освіти без належного зростання якісного рівня пропонованих 

випускникам ВНЗ робочих місць не дозволяють вирішити проблему комплексно. 

Вищевикладене дозволяє визначити три основні альтернативи щодо 

розробки загальнодержавної стратегії підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ (табл. 7.4). Після цього необхідно розробити більш деталізовані 

заходи з урахуванням доцільності впровадження диференційованої галузевої та 

регіональної політики.   

Отже, за умови обрання екстенсивного напряму розвитку, за якого Україна, 

найімовірніше, відіграватиме роль постачальника дешевої сировини і 

низькоякісної продукції для розвинених країн, а в соціально-економічному житті 

відбуватимуться стагнація й занепад, можлива реалізація першої альтернативи 

«Орієнтація на низьку якість вищої освіти за умов низької якості робочих місць». 

При цьому практично неможливим є формування інноваційної моделі економіки 

внаслідок зниження конкурентоспроможності національної економіки та 

вітчизняної робочої сили у міжнародному масштабі. 

Друга альтернатива «Спрямованість на підвищення якості вищої освіти за 

умов низької якості робочих місць», дозволить забезпечити  низькі темпи 

економічного розвитку та формування інноваційної моделі економіки 

надзвичайно повільними темпами. При цьому відбуватиметься  поступова втрата 

вітчизняного трудового потенціалу за рахунок високої плинності кадрів, особливо 

найбільш конкурентоспроможних, унаслідок їх масового виїзду за кордон, 

концентрації у найбільш розвинених регіонах.  Дана альтернатива відображає 

екстенсивно-інтенсивний напрям розвитку. 
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Забезпечити ж інтенсивний (інноваційно-орієнтований) характер розвитку 

вітчизняної економіки прискореними темпами можливо лише на основі третьої 

альтернативи «Збалансований розвиток ринків праці та вищої освіти на основі 

підвищення якості освітніх послуг та робочих місць».  За рахунок цього буде 

забезпечене зростання конкурентоспроможності як національної економіки в 

цілому, так і вітчизняної робочої сили, що сприятиме  підвищенню добробуту 

фахівців з високим освітньо-професійним рівнем та формуванню потужного 

середнього класу в країні в цілому. 

Однак, у разі обрання даної альтернативи, слід враховувати значні галузеві 

та регіональні асиметрії. Тому вона може слугувати основою для розробки 

стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ  лише на 

загальнодержавному рівні й на довгострокову перспективу. На тактичному й 

оперативному рівнях необхідно оцінити тенденції і перспективи забезпечення 

кадрових потреб у фахівцях з вищою освітою за основними видами економічної 

діяльності країни в цілому та враховувати територіальні особливості розвитку.  

Підтвердженням наведеному твердженню можуть слугувати результати 

оцінки впливу людського () та фізичного () капіталів на середньодушовий 

дохід за допомогою використання розширеної моделі Солоу у розвинених 

країнах (22), країнах з середнім рівнем розвитку (75) та країнах з низьким 

рівнем розвитку (98). При цьому було визначено, що для першої групи країн 

 = 0,37,  = 0,14, для другої –   = 0,30,  = 0,29 та  для третьої відповідно 

 = 0,31,  = 0,28 [70, с. 75]. 

Зменшення впливу фактору людського капіталу на економічний розвиток  

у країнах з середнім та низьким рівнем розвитку обумовлюється такими 

чинниками як: 

– низька, у порівнянні з розвиненими країнами, якість фізичного 

капіталу, який потребує значних вкладень на своє підтримання у працездатному 

стані, а головне стримує розвиток сучасних технологій і таким чином, вагомо 

впливає на зниження ефективності використання людського капіталу; 

– зовнішня міграція висококваліфікованих фахівців; 
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– внутрішня міграція, з якою стикаються більшість країн з середнім та 

низьким рівнем розвитку, що проявляється шляхом переорієнтації на ціннісні 

установки і стандарти заможних держав, паралельне зайняття діяльністю, яка 

не пов’язана з основною роботою, зміна роботу в цілому; 

–  низька якість освіти – застарілі фонди та технології викладання, 

невідповідність структури ринку освітніх послуг та їхнього якісного рівня 

потребам роботодавців [70, с. 88]. 

Аналогічний підхід застосовується під час обчислення індексів 

глобальної конкурентоспроможності країн, які залежно від обсягу ВВП на душу 

населення розподіляються на декілька груп. Виділяють країни, розвиток яких 

базується на: ресурсах, ефективності та інноваціях, а також країни,  що 

здійснюють перехід від однієї стадії до іншої. Відповідно, для кожної групи 

країн використовують різні вагові коефіцієнти для складових ІГК [72, с. 9-10]. 

Таким чином, вплив професійної, зокрема і вищої освіти на економічний 

розвиток та середньодушовий дохід громадян окремої країни визначається 

можливістю її інтеграції з сферою зайнятості і здатністю враховувати її як 

поточні, так і перспективні потреби, тобто у останньому випадку освіта має 

носити випереджаючий характер. Так, аналізуючи досвід та великі досягнення 

щодо розвитку національної економіки Південної Кореї у порівнянні з 

Мексикою, експерти Світового банку дійшли до висновків, що значна частка 

зростання ВВП на душу населення в Кореї була досягнута саме за рахунок 

накопичення нових знань [69, с. 4]. 

Отже, незважаючи на встановлений за допомогою моделі Солоу високий 

рівень впливу фізичного капіталу на економічний розвиток та 

середньодушовий дохід для середньо-  та низькорозвинених країн, необхідно 

зазначити, що за умов виваженої цілеспрямованої інноваційної стратегії та 

політики, в тому числі і у сфері освіти, сам людський капітал, в умовах 

інтенсивного технологічного розвитку  може виступати як субститут фізичного 

капіталу. Низьку якість фізичного капіталу,  при цьому, особливо у сфері 

підготовки кадрів, може бути компенсовано високою кваліфікацією робочої 
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сили, у той же час як висока якість фізичного капіталу у значній мірі може бути 

знецінена низьким рівнем кваліфікації робочої сили. 

Отже, перш за все, необхідно проводити постійний моніторинг кадрових 

потреб у фахівцях з вищою освітою за основними видами економічної діяльності 

країни в цілому. Крім галузевих аспектів, розробка стратегії підвищення  

конкурентоспроможності випускників ВНЗ повинна базуватися також і на 

регіональних особливостях. Одним з вагомих пріоритетів держави у даний час 

виступає також посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та 

підвищення їх відповідальності під час розв’язання соціальних проблем. Зокрема, 

передбачено, що державна регіональна політика спрямовуватиметься на 

забезпечення розвитку економіки регіонів, подолання на цій основі 

міжрегіональних диспропорцій та розв’язання основних соціальних проблем 

шляхом визначення ефективних механізмів комплексного управління соціально-

економічним розвитком регіонів, удосконалення державного регулювання у цій 

сфері, спрямованого на раціональне використання наявного економічного 

потенціалу і місцевих конкурентних переваг, стимулювання міжрегіонального і 

транскордонного співробітництва [49]. 

Підтвердженням необхідності більш диференційованого підходу у сфері 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ для регіонів країни є те, 

що особливості регіональних умов, які лежать в основі формування рівня 

конкурентоспроможності молодих фахівців з вищою освітою, виявляють різні 

ситуації на регіональних ринках праці. Особливо це стосується питань надання 

допомоги в отриманні роботи, проведення єдиної політики і заходів із 

забезпечення збалансованості попиту на працю та пропонування робочої сили 

Державною службою зайнятості, спрямування її діяльності на вирішення завдань 

щодо організації роботи з населенням, сприяння ефективній зайнятості. 

В цілому, основним критерієм ефективності надання освітніх послуг 

вищими навчальними закладами має стати цілеорієнтований підхід, згідно з 

яким кошти, вкладені у підготовку кадрів, розглядаються як цільові інвестиції у 

розвиток трудового потенціалу. Тому, пріоритет серед територіальних критеріїв 



 460 

повинен надаватися валовим показникам розвитку трудового потенціалу, у 

зв’язку зі стратегічними та поточними потребами розвитку регіону.  

Рівень освітнього потенціалу, на переконання вітчизняних науковців [65, 

c. 156], має слугувати одним із визначальних критеріїв під час розроблення 

стратегії соціально-економічного розвитку територій (рис. 7.10). 

 

  

Рис. 7.10. Взаємозв’язок  регулювання ринків праці та освітніх послуг 

зі стратегією соціально-економічного розвитку у територіальному розрізі 

Джерело: складено автором.  

 

Різні варіанти дій можуть бути рекомендовані для груп регіонів, що були 

об’єднані у 5 кластерів за результатами проведеного дослідження стосовно 

рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ (табл. 7.5).  

Таким чином, стратегічними напрямами підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ мають стати удосконалення 

механізму фінансування вищої освіти за рахунок цільового використання 
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зміну умов зовнішнього 
середовища 

Стратегія „економії» - передбачає 
здійснення комплексу заходів, що 

забезпечують вихід соціо-еколого-

економічної системи з кризового стану за 
максимально короткий термін, з орієнтацією 

лише на місцеві ресурси і резерви 

Стратегія „виживання» - 

застосовується  для 

окремих ланок кризових 

галузей та депресивних 
територій регіону, і 

передбачає їхню 

переорієнтацію та 
реструктуризацію 

Інноваційна стратегія  - 

спрямовується на 

розширення охоплення 

новою технікою та 

технічними нововведеннями 

Стратегія розвитку ринку праці 

території 

Регулювання 

ринку праці  
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Стратегія фокусування - 

передбачає виділення 

одного з регіональних 

пріоритетів, що 
реалізується з 

прикладанням максимуму 

зусиль регіональних 
суб’єктів 

Стратегія глобалізації регіональної 

співпраці - передбачає налагодження 

прямих зв’язків між регіонами країни і 

сусідніми державами та залучення 
підприємств до розроблення великих 

міжрегіональних проектів 

Стратегія зростання - 

максимально можливе 

використання всіх 

ресурсів регіону та на 
щорічне перевищення 

рівня розвитку над 

досягнутим в умовах 
швидкої зміни технологій 

Стратегія розвитку ринку освітніх послуг 

території 

Регулювання ринку 

освітніх послуг  

Збалансований розвиток 

ринків праці та освітніх послуг 

Стратегія соціально-економічного розвитку території 
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державних і приватних коштів та підвищення ролі вищої освіти у формуванні 

інноваційної моделі економіки, виконанні високоякісних досліджень і 

розробок.  

Таблиця 7.5 

Рекомендовані стратегії  для груп регіонів з різним рівнем 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

Назва та склад кластеру Рекомендовані стратегії 

Регіони з низьким  рівнем 

конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Рівненська,  

Сумська, Тернопільська, 

Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська обл. 

Стратегія виживання (переорієнтація, закриття чи 

реструктуризація нерентабельних підприємств) 

Стратегія економії  

(пошук і використання внутрішніх резервів та залучення зовнішніх 

для виходу з кризового стану підприємств, які мають потенціал 

розвитку)  

Стратегія обмеженого росту чи стабілізації (раціональне 

використання існуючих технологій і потужностей)  

Стратегія зростання (поступове залучення новітніх технологій) 

Інноваційна стратегія (повільна активізація інноваційної 

діяльності) 

Регіон з високим рівнем 

конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ 

м. Київ 

Стратегія зростання (максимальне залучення всіх ресурсів 

регіону до процесу прискореного оновлення наявних технологій і 

потужностей) 

Інноваційна стратегія (активізація інноваційної діяльності 

прискореними темпами) 

Регіони з середнім рівнем 

конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ 

АР Крим, Запорізька, 

Миколаївська,  

Полтавська обл., 

м. Севастополь. 

 

Стратегія обмеженого росту чи стабілізації (максимально 

ефективне використання існуючих технологій і потужностей)  

Стратегія глобальної регіональної співпраці (розвиток 

міжнародного  співробітництва, передусім з Європейськими 

країнами) 

Стратегія зростання (залучення новітніх технологій, в т.ч. 

шляхом інтеграції та кооперації із зарубіжними партнерами) 

Інноваційна стратегія (активізація інноваційної діяльності 

помірними темпами) 

Регіони з нижчим за середній 

рівнем 

конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ 

Дніпропетровська, Донецька, 

Київська, Луганська обл. 

 

Стратегія фокусування (виділення регіональних пріоритетів – 

провідних підприємств та видів промислової діяльності, на їх 

основі формування потужних регіональних інноваційних кластерів) 

Стратегія зростання (залучення новітніх технологій 

прискореними темпами для підприємств, що мають значний 

потенціал розвитку) 

Інноваційна стратегія (активізація інноваційної діяльності 

швидкими темпами) 

Регіони з вищим за середній  

рівнем конкуренто-

спроможності випускників 

ВНЗ 

Львівська, 

Одеська, 

Харківська обл. 

 

Стратегія глобальної регіональної співпраці (розвиток 

міжнародного  співробітництва, передусім з Російською 

Федерацією та ін. країнами ) 

Стратегія зростання (залучення новітніх технологій, в т.ч. 

шляхом співробітництва із зарубіжними партнерами) 

Інноваційна стратегія (активізація інноваційної діяльності 

помірними та швидкими темпами) 

 

Джерело: складено автором. 
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Не менш важливим є також подолання кількісного і якісного дисбалансу на 

національному та регіональних ринках праці, забезпечення кадрових потреб 

галузей, посилення ролі регіонів у формуванні конкурентних  переваг випускників 

ВНЗ  на основі  диференційованого підходу.  Реалізація стратегії збалансованого 

розвитку ринків праці та освітніх послуг в Україні потребує розробки і 

впровадження відповідних дієвих заходів на тактичному й оперативному рівні. 

Задля конкретизації розробленої стратегії у належним чином організованих 

практичних діях необхідне впровадження і забезпечення ефективного 

функціонування сучасного інноваційного організаційно-економічного механізму 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ. 

 

7.3. Шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

 

Специфіка теперішнього етапу суспільних трансформацій полягає в 

об’єктивній необхідності випереджального розвитку освіти та оперативної 

підготовки нового покоління кадрів – конкурентоспроможних на ринку праці, 

підготовлених до активної життєдіяльності в умовах швидких змін, наділених 

адаптаційною мобільністю, високою загальною культурою, яка б спонукала її 

носіїв до саморозвитку і навчання, творчої  самореалізації. Прискорене зростання 

складності і обсягу знань в процесі створення високотехнологічної продукції 

об’єктивно передбачає для забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки на світовому наукоємному ринку: по-перше, підвищення ролі 

науково-технічних кадрів і їх якісну підготовку, по-друге, реалізацію головного 

принципу економічної політики – єдності науки, освіти і виробництва. 

У даний час важливе значення мають питання забезпечення 

збалансованості ринку праці, інноваційного характеру освітніх послуг, 

результатом чого має стати підготовка фахівців, здатних працювати в умовах 

економіки інноваційного типу, постійно вирішувати творчі, інноваційні 

завдання, генерувати, поширювати й використовувати нові практично-

орієнтовані знання. 
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Зазначені проблеми набувають ще більшої актуальності для територій з 

низьким рівнем соціально-економічного розвитку, з яких відбувається відтік 

висококваліфікованої робочої сили. Тому для такої місцевості необхідним є 

також вирішення питань закріплення підготовлених фахівців на робочих 

місцях, підвищення як якості підготовки фахівців, так і якості самих робочих 

місць, створення відповідної соціальної інфраструктури в регіоні. 

При цьому, про реальне підвищення конкурентоспроможності молодих 

фахівців доцільно говорити лише за умови, коли відбуватиметься капіталізація 

їх знань у результатах практичної діяльності підприємств (рис. 7.11).  

  
Рис. 7.11. Моделі капіталізації знань фахівців з вищою освітою  з 

високим та низьким рівнем конкурентоспроможності 
 

* ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади; 

** ВНЗ – вищі навчальні заклади. 

Джерело: складено автором. 

 

Основними напрямами вдосконалення організаційно-економічного 

механізму державного регулювання  конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ в Україні, а отже, й високого рівня капіталізації їх знань, виступають:  
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у ВНЗ** 

адаптація на 

робочому 

місці 

закріплення 

на робочому 

місці 

трудова діяльність, 

кар’єрне зростання 

зниження трудової 

активності у 
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віці 

Формування загальних і 

професійних знань 

Використання й оновлення знань, створення  

доданої вартості, капіталізація знань  

- низький рівень капіталізації знань унаслідок недостатньої 

конкурентоспроможності фахівців, відсутності безперервного оновлення знань 

- високий рівень капіталізації знань за рахунок високої  

конкурентоспроможності фахівців, безперервного оновлення знань 
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- на етапі формування загальних і професійних знань – підвищення якості 

підготовки молодих фахівців; 

- на етапі використання й оновлення знань, створення доданої вартості та 

капіталізації знань – підвищення якості робочих місць, зокрема, належні умови 

й оплата праці, система безперервної освіти, оновлення основних фондів, 

соціальна інфраструктура та ін.  

- на обох етапах – ефективна взаємодія усіх суб’єктів ринку 

висококваліфікованої праці. 

Такими суб’єктами є, перш за все, вищі навчальні заклади, наукові 

установи, роботодавці та їх об’єднання, органи державної влади й місцевого 

самоврядування, абітурієнти й випускники ВНЗ, молоді фахівці, громадські 

організації та інші зацікавлені сторони. 

Отже, першочерговим пріоритетом подальшого розвитку вітчизняної 

системи вищої освіти на інноваційних засадах є вже не лише забезпечення 

високої якості освітніх послуг, але й активна участь у вирішенні проблем 

працевлаштування випускників, створенні ефективного організаційно-

економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності останніх. 

Ефективність роботи навчального закладу доцільно оцінювати з урахуванням 

даних про рівень працевлаштування випускників за спеціальністю, розміру їх 

заробітної плати після закінчення навчання, кар’єрного зростання.  

Вищевикладене обумовлює необхідність розробки шляхів вдосконалення 

організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ, який би більш повно відповідав сучасним умовам 

інноваційного розвитку національної економіки.  

Концептуальна схема такого механізму та шляхи його вдосконалення 

представлені на рис. 7.12.  Основною метою його функціонування є підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ для забезпечення потреб  

інноваційного розвитку національної економіки.  

Механізм являє собою сукупність організаційних структур, конкретних 

форм, методів і важелів управління, за допомогою яких реалізуються діючі в  
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певних умовах економічні закони, відбувається процес відтворення. Він 

виступає основним елементом структури системи більш високого рівня, що 

зумовлює особливості його взаємодії з іншими елементами.  

Функціонування кожного організаційно-економічного механізму 

підпорядковується визначеній меті, принципам, закономірностям. В залежності 

від цього визначаються напрями регулювання механізму, його основні 

складові, суб’єкти тощо. Злагодженість взаємодії усіх елементів механізму 

забезпечує отримання позитивних результатів. Водночас, умови, в яких 

відбувається функціонування будь-якого механізму, не є сталими, тому кожен 

механізм задля того, щоб не втратити своєї ефективності, потребує відповідних 

адаптаційних змін по відношенню до зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Розглянемо сутність основних принципів функціонування механізму. 

Принцип децентралізації полягає у наданні більш широких повноважень 

органам місцевого самоврядування для впливу на кількісні та якісні аспекти 

забезпечення кадрових потреб територій, у тому числі для реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів,  розвитку конкретних галузей і 

підприємств регіону. Даний принцип повинен стати основним задля 

підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ як на національному 

рівні, так і на регіональних ринках праці. 

Принцип інноваційності означає забезпечення як інноваційного 

характеру вищої освіти, так і створення умов та забезпечення сучасними 

матеріально-технічними засобами для інноваційної праці на робочих місцях. 

Принципи безперервності, комплексності та системності свідчать про 

доцільність реалізації заходів щодо підвищення конкурентоспроможності 

молодих фахівців на основі системного підходу на етапах від вибору 

майбутньої професії, навчання у ВНЗ до працевлаштування, адаптації й 

подальшого кар’єрного просування. 

Принцип адаптивності означає гнучкість механізму у пристосуванні до 

мінливих умов розвитку національної та світової економік. 
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Принцип синергійності полягає у можливостях досягнення більш 

вагомого результату на основі злагодженої взаємодії усіх учасників 

функціонування механізму на всіх рівнях. 

Принцип цілеорієнтованості обумовлює потребу у спрямуванні зусиль 

передусім на забезпечення ринку праці висококваліфікованими кадрами для 

формування інноваційної моделі економіки в країні. 

Принцип ефективності означає необхідність обов’язкової оцінки 

економічного й соціального ефекту від здійснюваних заходів, дотримання 

цільового використання коштів, постійного моніторингу витрат і вигід.  

Відмінними рисами сучасного організаційно-економічного механізму 

державного регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ, 

відповідно до потреб інноваційної моделі економіки, повинні стати: 

– орієнтація на подолання не лише структурного дисбалансу (у розрізі 

напрямів підготовки і професій), але й якісного дисбалансу (за рівнем 

підготовки випускників ВНЗ та реально існуючими вимогами ринку праці); 

– забезпечення як високої якості підготовки фахівців, так і якості 

робочих місць, при цьому останні мають формувати потребу у 

висококваліфікованих молодих кадрах; 

– спрямування значних зусиль на ефективне працевлаштування 

випускників ВНЗ на засадах соціального партнерства між роботодавцями, ВНЗ, 

органами державної влади й місцевого самоврядування. 

Саме ці особливості регулювання механізму підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ визначають основні напрями його 

вдосконалення (підвищення якості підготовки випускників ВНЗ, підвищення 

якості робочих місць та ефективна взаємодія суб’єктів ринку кваліфікованої 

праці), а також шляхи удосконалення його складових – законодавчо-

нормативної, адміністративно-організаційної, соціально-економічної та 

інформаційної.  

Законодавчо-нормативна складова організаційно-економічного механізму 

регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ потребує оновлення 
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існуючої законодавчої бази, розробки й прийняття ряду документів, що 

дозволило б забезпечити інноваційний розвиток вищої освіти, ефективне 

працевлаштування молодих фахівців, відповідальність за їхнє 

працевлаштування, удосконалити процес формування державного й 

регіонального замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою (табл. 7.6). 

Важливе значення має забезпечення кадрових потреб для реалізації 

конкретних інноваційно-інвестиційних проектів у межах галузі, території. 

Дисбаланс  на ринку праці має місце не лише у сільській місцевості, слід також 

враховувати потреби малих міст, конкретних адміністративно-територіальних 

одиниць, у яких Програмами соціально-економічного розвитку передбачається 

впровадження, наприклад, масштабних інноваційних та інвестиційних проектів, 

будівництво нових промислових об’єктів тощо.   

Однак реалізація масштабних інноваційних та інвестиційних проектів у 

ряді міст і районів, особливо з низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку, може виявитися неможливою внаслідок відсутності кадрів 

відповідного рівня кваліфікації, здатних реалізовувати такі проекти. Особливо 

гострою є ситуація щодо забезпечення окремих територій молодими 

кваліфікованими фахівцями унаслідок їх масового виїзду і подальшого 

працевлаштування у мегаполісах, за кордоном тощо. 

Тому вважаємо за доцільне розглянути на законодавчому рівні питання 

щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень фінансування 

підготовки кадрів з вищою освітою за регіональним замовленням.  

У даний час це є практично неможливим унаслідок того, що у новій 

редакції Бюджетного кодексу України (ст. 90) дозволяється здійснювати 

фінансування регіонального замовлення на підготовку фахівців за кошти 

місцевих бюджетів лише у ВНЗ комунальної форми власності [2]. Однак, як 

правило, саме державні ВНЗ здатні забезпечити більш високу якість підготовки 

кадрів за необхідними для розвитку регіону спеціальностями. 
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Таблиця 7.6 

Шляхи вдосконалення законодавчо-нормативної складової механізму  

регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ в Україні 

Вид і назва 

законодавчого акту 
Чинна редакція Пропоновані зміни 

Бюджетний кодекс 

України від  

08.07. 2010 р. 

№2456-VI, зі змінами 

та доповненнями  [2] 

 

 

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету АР Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів 

     2) освіту:  

     в) вищу освіту  (на  оплату  послуг  з  

підготовки  фахівців, наукових  та  науково-

педагогічних  кадрів на умовах регіонального 

замовлення у вищих навчальних закладах  

комунальної  власності,  а також  на умовах 

державного замовлення у вищих навчальних 

закладах державної власності за переліком,  

визначеним Кабінетом  Міністрів України) 

 

     в) вищу освіту  (на  оплату  послуг  з  підготовки  фахівців, наукових  та  науково-

педагогічних  кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних 

закладах державної та комунальної  власності відповідно до програм соціально-

економічного розвитку регіонів,  а також  на умовах державного замовлення у 

вищих навчальних закладах державної власності за переліком,  визначеним 

Кабінетом  Міністрів України)   

Закон України «Про 

вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-

VII, зі змінами та 

доповненнями [11] 

Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення: 

 

 

1. Показники державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою 

формуються за рівнями вищої освіти та 

спеціальностями з урахуванням 

середньострокового прогнозу потреби у 

фахівцях на ринку праці центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері 

економічного розвитку і торгівлі, у порядку, 

встановленому законом, за участю вищих 

навчальних закладів, Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти, 

роботодавців та їх об’єднань. 

 

Додатково: 

передбачити відповідальність учасників державного замовлення за виконання 

своїх обов’язків та досягнуті результати: 

1. Виконавців державного замовлення за такі види правопорушень: 

- за порушення умов та низьку якість підготовки кадрів за державним замовленням; 

- за нецільове або неефективне використання коштів Державного бюджету, 

спрямованих на фінансування державного замовлення на підготовку (перепідготовку) 

кадрів. 

2. Студентів – за дотримання умов контракту. У разі відрахування студента з 

навчального закладу за неуспішність, порушення статуту, правил внутрішнього 

розпорядку навчального закладу тощо, студентом відшкодовуються державі витрати, 

пов'язані з його підготовкою.  

 

 

4
6
9
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Продовження табл. 7.6 

Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

формування державного 

замовлення на 

підготовку фахівців, 

наукових, науково-

педагогічних та 

робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовку 

кадрів» від 15 квітня 

2013 р. № 306  [40] 

 

 Критеріями формування державного замовлення є: 

- задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з 

урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага осіб з 

відповідною освітою в структурі працездатного населення); 

- підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний 

обсяг студентів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих 

робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та 

завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за 

державним замовленням); 

- вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки однієї особи за бюджетні кошти 

(орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та формою 

навчання). 

 

Додатково: 

 

Показники ефективності, результативності та якості підготовки 

фахівців, реальну ситуацію щодо працевлаштування підготовлених за 

рахунок бюджетних коштів кадрів, їхню конкурентоспроможність на 

ринку праці 

Проект закону України 

«Про національну 

систему кваліфікацій» 

від 30.06.2011 р. №8726 

[44] 

Прийняття Закону, що сприятиме вирішенню таких основних завдань: 

- задоволення потреб ринку праці у працівниках відповідної кваліфікації задля сталого розвитку національної економіки; 

- підвищення конкурентоздатності працівників на ринку праці і забезпечення кращої відповідності кваліфікацій працівників вимогам 

роботодавців; 

- досягнення максимальної збалансованості обсягів, напрямів, змісту та якості підготовки кадрів у відповідності до суспільно-

економічних потреб країни; 

- забезпечення відповідності кваліфікацій (знань, умінь, навичок та компетенцій) сучасним та перспективним вимогам ринку праці; 

- створення механізму для визнання кваліфікацій, здобутих в процесі формальної, неформальної та інформальної освіти; 

- запровадження ефективної системи контролю якості навчання та ін. 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України «Про затвердження 

Типового положення про 

підрозділ вищого 

навчального закладу щодо 

сприяння 

працевлаштуванню 

студентів і випускників», 

27.04.2011 р. №404 [34] 

6. Основними функціями Підрозділу є: 

6.8. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань можливості їх подальшого 

працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах 

та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, 

семінари — практикуми, науково-практичні конференції, 

ярмарки вакансій та ін.) 

6.8. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками 

з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних 

підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, 

семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки 

вакансій та ін.), а також спільно з роботодавцями проведення 

профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів ВНЗ 

(випускники шкіл, технікумів тощо)  з метою ознайомлення їх з 

умовами праці й кадровими потребами підприємств регіону, що 

сприятиме більш обґрунтованому вибору ними майбутньої 

спеціальності. 

Джерело: складено автором. 
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З метою удосконалення державного замовлення на підготовку фахівців 

доцільним є перегляд критеріїв його формування, включення до них 

показників, що відображають ефективність виконання замовлення та рівень 

регіональної диференціації (рис. 7.13), оскільки неврахування особливостей 

розвитку регіонів призводить до значних територіальних асиметрій.  

 

 

Рис. 7.13. Формування обсягів замовлення на підготовку фахівців за кошти 

державного й місцевих бюджетів з урахуванням регіональних аспектів 

 

Джерело: розроблено автором. 
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Визначення регіональних критеріїв 

- показники рівня безробіття серед випускників 

закладів вищої освіти; 

- показники рівня працевлаштування безробітних 

випускників закладів освіти; 

- рівень укомплектування вакансій у регіоні; 

- рівень оплати праці наявних вакансій 

Порівняння регіональних показників із середніми 

показниками в країні та визначення відповідних 

груп регіонів 

Згідно з Наказом Міністерства 

економіки України „Про 

затвердження критеріїв 
формування державного 

замовлення на поставку 

продукції для державних 
потреб» від 03.10.2005 р. №314 

Формування замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою за 

кошти державного та місцевих бюджетів  = державне замовлення 

(квота) + регіональне замовлення (урахування потреб регіону) 
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Заходи щодо забезпечення 

збалансованої взаємодії ринків праці 

та освіти на регіональному рівні: 
- надання цільової фінансової підтримки 

освітнім закладам депресивних регіонів; 

- цільова підтримка регіонів з низьким 

рівнем економічного розвитку; 

- удосконалення проведення 

профорієнтаційної роботи та забезпечення 

працевлаштування випускників для 

регіонів з високим рівнем економічного 

розвитку тощо 
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Про цільове використання як бюджетних, так і приватних коштів на 

підготовку фахівців з вищою освітою можна судити насамперед за рівнем 

працевлаштування випускників ВНЗ. Однак, на сьогоднішній день існує низка 

проблем у зазначеній сфері. Необхідно підкреслити, що чинна законодавча база 

не передбачає чіткої відповідальності сторін за невиконання своїх зобов’язань 

стосовно працевлаштування випускників, які навчалися за рахунок коштів 

державного чи місцевого бюджетів. Ще більш проблемною є ситуація стосовно 

тих молодих фахівців, які навчалися за власні кошти. В результаті, чисельність 

випускників ВНЗ, які перебували на обліку в службі зайнятості, залишається 

доволі значною. 

Тому доцільною є розробка механізмів визначення відповідальності 

кожного з учасників реалізації державного замовлення на підготовку фахівців 

за неналежне виконання своїх обов’язків, а також механізмів направлення на 

роботу і закріплення випускників за  робочими місцями регіону.  

В контексті удосконалення адміністративно-організаційної складової 

механізму вирішення проблем ефективного розподілу, закріплення за робочими 

місцями і кар’єрного зростання молодих фахівців необхідно здійснювати за 

рахунок зростання ролі центрів зайнятості, відпрацювання  контактів і ділових 

зв’язків  освітніх установ, роботодавців та інших зацікавлених сторін.  

Отже, одним з пріоритетів для роботодавців, ВНЗ, наукових установ, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій  

доцільно визнати діяльність щодо налагодження більш інтенсивної співпраці на 

засадах соціального партнерства.  

Як засвідчили результати опитування роботодавців, що проводилося за участю 

автора, більшість з них не готові до відбору майбутніх фахівців ще під час навчання. 

Так, 65 % роботодавців зазначили, що необхідності відбирати персонал під час 

навчання у ВНЗ не існує,  32,5% погодились, що така необхідність існує, і лише 2,5 % 

не визначились з відповіддю.  

Причини, за якими, на думку респондентів, відбір персоналу під час навчання 

у ВНЗ є недоцільним, такі: кількість фахівців з досвідом роботи на ринку праці є 
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достатньою (50%), молоді фахівці мають низький рівень підготовки (15%), через 

теперішні кризові явища (10%) та з інших причин (2,5%). 

Основними проблемами у даній сфері залишаються відсутність належних 

стимулів для роботодавців приймати на роботу молодих фахівців на 

законодавчому рівні, недостатньо налагоджені зв’язки з ВНЗ, що ускладнює 

доступ підприємств до інформації про успішність і ділові якості випускників. 

Отримані результати свідчать про недостатній рівень співпраці 

роботодавців з ВНЗ у сфері ефективного працевлаштування випускників. 

Однак, в умовах подальшого демографічного старіння населення, формування 

інноваційного типу здійснення господарської діяльності, до чого найбільш 

пристосованими є, як правило, молоді кадри, відбуватиметься інтенсифікація 

такої співпраці за наступними напрямами (рис. 7.14).  

Серед нових методів організації співпраці підприємств і ВНЗ слід відмітити 

такий, як  спільне проведення ними профорієнтаційної роботи серед потенційних 

абітурієнтів ВНЗ (випускники шкіл, технікумів тощо)  з метою ознайомлення їх з 

умовами праці й кадровими потребами підприємств регіону, що сприятиме більш 

обґрунтованому вибору ними майбутньої спеціальності.  

Дисбаланс на сучасному ринку праці в Україні має не лише кількісний 

характер, обумовлений відсутністю кадрів за одними професіями і надлишком  

за іншими, але й якісний – наявні працівники можуть не задовольняти новітнім 

вимогам виробництва за рівнем кваліфікації, здатністю до інноваційної праці 

тощо. Особливо гострою є проблема забезпечення економіки висококласними 

фахівцями в інженерно-технічній, інформаційно-комунікаційній сферах. 

Опосередковано про якість підготовки кадрів системою вищої освіти 

можна судити за станом розвитку інститутів інтелектуальної власності, 

інформаційно-комунікаційних технологій, інновацій  та інноваційної 

інфраструктури.  

Зважаючи на невисокий рівень інноваційної активності вітчизняних 

підприємств, фактично складно говорити про досягнення вагомих результатів у 

сфері взаємодії освіти, науки та виробництва. 
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Вищевикладене свідчить про необхідність запровадження відповідних 

заходів, які дозволили б підвищити якість підготовки випускників ВНЗ. Однак 

врахування лише аспектів якості підготовки є недостатнім для реального 

підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці.  Задля 

цього потрібне здійснення цілеспрямованих дій у сфері підвищення якості 

також і робочих місць. Це, в свою чергу, сприятиме формуванню попиту на 

висококваліфіковану робочу силу, підвищить зацікавленість самих випускників 

в отриманні якісної освіти. 

Максимум зусиль для налагодження активної взаємодії з представниками 

підприємств, установ та організацій повинні докладати і вищі навчальні 

заклади. У зв’язку з цим особливо актуальним у даний час є створення та 

ефективна діяльність підрозділів ВНЗ щодо сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників, діяльність яких регламентується Наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2011 р. №404 [34]. 

Підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню має стати індикатором 

ефективності освіти, що надається навчальним закладом. Зворотний зв'язок з 

працедавцями покаже сильні й слабкі сторони програми навчання, а також 

якість підбору кандидатів на навчання. Підрозділ має сприяти покращанню цих 

аспектів, адекватно і своєчасно реагуючи на попит на ринку праці.  

Оскільки в підрозділах навчальних закладів щодо сприяння 

працевлаштуванню не завжди достатньо різнопланових фахівців, С. Кучерова 

вважає доцільним залучати в якості зовнішніх консультантів потрібних 

фахівців із агенцій з підбору персоналу, менеджерів персоналу компаній, 

психологів. Це, з одного боку, підвищило б якість роботи підрозділу, а з 

іншого, – зміцнило б зв'язки з бізнесом [22]. 

З метою вдосконалення соціально-економічної складової механізму 

необхідно забезпечити гідну оплату та належні умови праці для випускників 

ВНЗ на підприємствах, в установах та організаціях, можливості професійного 

розвитку та перспективи кар’єрного зростання, диференціацію в оплаті праці 

залежно від рівня освіти і кваліфікації молодого фахівця, розширювати та 
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поліпшувати соціальну інфраструктуру, створити сприятливі умови для 

підвищення продуктивності праці випускників ВНЗ. 

Особливого розгляду потребує питання підвищення продуктивності праці 

молодих фахівців.  Так, в умовах формування інноваційної моделі економіки 

поряд зі зрушеннями в кваліфікаційній структурі зайнятих відбуваються зміни 

у змісті кваліфікації, основними рисами якої стають багатопрофільність, 

високий рівень загальної і технічної культури, динамізм. Багатопрофільна 

кваліфікація базується на розширенні профілю і суміщенні спеціальностей, 

дозволяє підвищувати продуктивність праці за рахунок скорочення чисельності 

працівників низької кваліфікації та заміни їх висококваліфікованими, більш 

активно використовуючи їх знання, вміння та навички в процесі виробничо-

господарської діяльності. 

Необхідно враховувати, що у сучасних умовах змінюється підхід до 

розуміння самого поняття продуктивності праці. 

У загальному вигляді продуктивність праці – показник, що характеризує 

її результативність, віддачу кожної одиниці використаного ресурсу праці. 

Однак в якості результату трудової діяльності можна розглядати створений 

продукт, його вартісний (ціновий) вимір, отриманий в  результаті його 

реалізації дохід (прибуток). Доцільно виокремити два основних підходи до 

розуміння сутності продуктивності праці. 

Перший характеризує її як продуктивність трудової діяльності, 

відношення кількості продукції, виготовленої системою, та потрібними для 

цього затратами ресурсу праці, що вимірюються у кількості відпрацьованих 

людино-годин, людино-днів, середньорічною чисельністю. 

Другий підхід визначає сутність продуктивності праці як ефективність її 

використання, відношення економічного результату діяльності системи 

(виручка від реалізації виготовленої продукції, дохід, прибуток) та витрат, 

пов’язаних із залученням і використанням ресурсу праці (витрат на заробітну 

плату, соціальні виплати, підбір і підготовку кадрів, охорону праці). У даному 
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випадку продуктивність характеризує ефективність, економічну віддачу кожної 

одиниці витрат на працю.  

В цьому розумінні ріст продуктивності праці виступає фактором 

збільшення фінансового результату діяльності, зниження собівартості і 

підвищення рентабельності, тобто фактором зростання прибутку й 

конкурентоспроможності підприємства. 

В умовах сучасної ринкової економіки продуктивність праці вже 

недостатньо розглядати як здатність виготовляти максимальний обсяг 

продукції за одиницю часу. Істотно важливішою може виявитися здатність 

швидше за конкурентів виготовити більш якісну або принципово нову 

продукцію. 

Разом з тим, і другий підхід до розуміння сутності продуктивності не 

може бути абсолютизований, оскільки він відповідає критерію економічної 

ефективності виключно з позиції роботодавця, для якого витрати на працю є 

елементом загальних витрат. За інших рівних умов низький рівень, зниження 

цих витрат (а отже, і ріст показника продуктивності як ефективності 

використання ресурсу праці) може бути обумовлений низькими ставками 

заробітної плати  [63, с. 231-233].  

Саме така ситуація спостерігається в Україні, оскільки значна кількість 

висококваліфікованих працівників отримують заробітну плату суттєво нижчу за 

належний рівень, а диференціація в оплаті праці має насамперед галузевий та 

регіональний характер. Це свідчить про формування в країні моделі ринку 

праці з низькою вартістю робочої сили, що поступово призводитиме й до 

зниження її кваліфікації.  

Отже, політика держави у сфері підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ на ринку праці повинна враховувати необхідність створення 

умов для ефективного працевлаштування та закріплення на робочих місцях 

молодих фахівців. За нормальних умов розвитку економіки ріст продуктивності 

праці молодих фахівців повинен супроводжуватися відповідним підвищенням 

рівня оплати праці. Саме такий підхід дозволить говорити про ефективність 
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працевлаштування випускників як з позицій роботодавця, так і з точки зору 

молодих фахівців, забезпечуючи їм достатній рівень особистого доходу, що 

сприятиме закріпленню підготовлених фахівців на робочих місцях, стабілізації 

кадрового складу.  

У свою чергу, орієнтація молодих фахівців на тривалий термін роботи в 

організації є вигідним і для роботодавців, оскільки за рахунок цього можна 

уникнути витрат на пошук, підбір, прийом, розміщення, адаптацію нових 

працівників, які мають місце в умовах високої плинності кадрів.  Крім того, 

стабільність кадрового складу дозволить уникнути втрат і браку через 

відсутність досвіду роботи нових працівників на початкових етапах після 

працевлаштування. 

В контексті удосконалення інформаційної складової механізму 

регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ пропонуємо 

впровадження та інтенсифікацію таких заходів, як: 

- створення банку даних про студентів на рівні країни та її територій; 

- формування банку даних про наявність робочих місць у регіоні ,країні; 

- профорієнтаційна та агітаційна робота з молоддю, інформування 

студентів, випускників  та потенційних абітурієнтів ВНЗ щодо вакантних посад, 

умов і оплати праці на підприємствах регіону, країни; 

- організація «Днів кар’єри», «Ярмарок вакансій», презентацій 

підприємств, установ, організацій, проведення екскурсій на підприємства для 

студентів. 

Доцільним є також здійснення прогнозування кадрових потреб у розрізі 

професій і спеціальностей, а також удосконалення статистичної бази, 

спроможної адекватно оцінити кількісну і якісну потребу в кадрах і стан 

працевлаштування випускників. Зокрема, існує необхідність розробки й 

апробації методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності 

молодих фахівців на ринку праці, яка б дозволяла оцінити як кількісні 

показники (наявні статистичні дані), так і якісні, отримані шляхом експертного 

опитування.  
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Наявність професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці тісно 

пов’язана з проблемою відсутності самої державної статистичної звітності про 

відповідність попиту і пропозиції на національному ринку праці, яка мала б 

стати інформаційною основою для прогнозування ринку праці. У даний час 

єдиним джерелом такої інформації є дані Державної служби зайнятості щодо 

професій, які мають безробітні громадяни, та кількості заявлених 

роботодавцями вакансій у професійному розрізі. Однак, не всі випускники 

стають на облік в центрах зайнятості, значна їх частина влаштовується не за 

своїм фахом, або ж шукає роботу самостійно. Водночас, також не всі 

підприємства надають адекватну інформацію щодо кількості наявних вакансій, 

часто обмежуючись лише повідомленням потреби в некваліфікованих 

працівниках, або ж надаючи перевагу пошуку працівників через недержавні 

кадрові агенства, засоби масової інформації  та ін.  

Отже, існує необхідність з’ясування поточних і перспективних потреб 

роботодавців у кадрах відповідних спеціальностей та кваліфікаційних рівнів. 

Також має бути включена довідкова інформація про середньорічну чисельність 

працівників на підприємстві, розмір середньої заробітної плати, додаткові 

соціальні гарантії,  наявність реалізації на ньому інвестиційних програм та 

проектів інноваційного розвитку. Така інформація повинна використовуватися 

при визначенні рангу підприємства у ролі роботодавця на певній території, 

тобто слугувати для розрахунку вагових коефіцієнтів при обробці наданої 

підприємством інформації щодо поточних і перспективних потреб у кадрах. 

Внесення змін на законодавчому рівні стосовно обов’язкового подання 

підприємствами, установами, організаціями статистичної звітності щодо 

кадрових потреб дозволить здійснювати балансові розрахунки додаткової 

потреби у працівниках у регіональному та загальнодержавному розрізі. 

Прогнозування ринку праці має виступати основою для подальшого 

визначення обсягів державних замовлень на підготовку фахівців, розробки 

програм цільової підтримки відповідних регіонів у сфері забезпечення 

фахівцями відповідної кваліфікації та їхнього закріплення за робочими 
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місцями, сприяння активному регулюванню зайнятості, підвищення 

обґрунтованості формування обсягів державного замовлення на підготовку 

кадрів з вищою освітою, ефективного працевлаштування випускників. 

Ефективність працевлаштування випускників ВНЗ може розглядатися на 

декількох рівнях – на макрорівні (національна економіка в цілому), мезорівні 

(галузь, регіон), мікрорівні (підприємство, установа, організація) та 

індивідуальному рівні (молодий фахівець).  

Відповідно, в результаті реалізації заходів щодо вдосконалення механізму 

регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ на кожному з 

указаних рівнів передбачається отримання своїх переваг (табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 

Значущість очікуваних результатів реалізації заходів щодо вдосконалення 

механізму регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ  

Опис результатів 

Ступінь значущості на: 
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Дотримання принципу цільового використання бюджетних 

коштів на підготовку фахівців з вищою освітою 
+++ ++ + + 

Забезпечення раціонального використання коштів юридичних і 

приватних осіб, витрачених на фінансування навчання  
+ ++ +++ +++ 

Забезпечення потреб суб’єктів господарювання у кадрах у 

розрізі професій і спеціальностей 
+++ +++ +++ + 

Забезпечення кадрових потреб для реалізації конкретних 

інноваційно-інвестиційних проектів у межах галузі, території 
++ +++ +++ + 

Стабілізація кадрового складу, закріплення молодих фахівців на 

робочих місцях  
++ ++ +++ +++ 

Мінімізація витрат на виплату допомоги по безробіттю 

випускникам, які не змогли влаштуватися на роботу 
+++ ++ + + 

Підвищення рівня життя молодих фахівців за рахунок 

забезпечення гідної оплати й умов праці 
++ ++ +++ +++ 

Підвищення ефективності і продуктивності праці молодих 

фахівців 
+++ +++ +++ +++ 

Підвищення конкурентоспроможності діяльності на рівні 

підприємства, галузі, регіону, економіки в цілому 
+++ +++ +++ +++ 

 

+++ стратегічно важливий показник 

++ важливий показник 

+ опосередковано важливий показник 

Джерело: розроблено автором.  
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В цілому ключовими результатами вдосконалення організаційно-

економічного механізму державного регулювання конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ виступають висока якість і практична орієнтованість знань, 

підвищення обґрунтованості формування обсягів державного замовлення на 

підготовку кадрів, цільове використання коштів на їх підготовку, забезпечення 

кадрових потреб і подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку 

праці, мінімізація безробіття і виплат по безробіттю випускникам ВНЗ, 

зростання продуктивності та інноваційний характер їх праці, і, як наслідок, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки в цілому й 

створення умов для її інноваційного розвитку. 

 

7.4. Підходи до поліпшення державного регулювання експорту 

освітніх послуг 

 

ВНЗ, що навчає іноземних громадян, так чи інакше бере участь в експорті 

освітніх послуг, що реалізуються у вітчизняній системі вищої освіти. Сьогодні 

процес включення українських ВНЗ до світового експорту освітніх послуг 

набуває все більшої актуальності у зв’язку з глобалізаційними процесами у 

світі. Експорт освітніх послуг є однією з багатьох сторін процесу 

інтернаціоналізації освіти, оскільки надання громадянам освітніх послуг має 

міжнародний вимір, а цілі, функції й організація надання освітніх послуг в 

українському ВНЗ певною мірою зорієнтовані на закордонних споживачів. 

Основними вимогами, що ставляться до механізму експорту освітніх 

послуг, є такі: 

– забезпечення реалізації цільової функції – збільшення обсягу експорту 

освітніх послуг; 

– включення до механізму суб’єктів всіх рівнів управління (органів 

державної, обласної влади, керівних структур ВНЗ, асоціацій, приватних 

компаній та фірм); 
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– забезпечення формування та реалізації різноманітних форм експорту 

освітніх послуг з затвердженням на законодавчому рівні;  

– чіткий розподіл функцій, сфер відповідальності та контролю між 

учасниками процесу експорту освітніх послуг.  

У  сучасних  умовах  для  механізму  державного  регулювання  експорту 

освітніх послуг характерна розбалансованість, що частково обумовлено 

тривалим трансформаційним періодом, за якого не було належною мірою 

реалізовано низку актуальних  можливостей  у  сфері  залучення  на  навчання  

іноземних  студентів. Причинами  недостатньо  ефективного  державного  

регуляторного  впливу  є застаріла  нормативна  база,  нечітка  визначеність  

щодо  стратегії  та  відсутність програми  експорту  освітніх  послуг  на  

державному  рівні. 

Серед першочергових завдань основних груп учасників (на рівні держави, 

регіону, на мікрорівні, контролюючих органів) повинно бути усвідомлення 

необхідності впровадження ефективного механізму експорту освітніх послуг, 

як дієвого джерела наповнення державного бюджету України, покращання 

системи фінансування вищої освіти, засобу реалізації наукового та експортного 

потенціалу України. Розіб’ємо кожен з елементів механізму експорту освітніх 

послуг за рівнями забезпечення. Формально це можна представити у вигляді 

багатовимірної матриці з впровадження та реалізації механізму експорту 

освітніх послуг в Україні (табл. 7.8). 

Серед елементів забезпечення активізації експорту освітніх послуг на 

рівні центральних органів влади можна виділити такі: формування інституту 

партнерства держави, ВНЗ та бізнесу; створення державного координаційного 

центру з експорту освітніх послуг; упровадження в дію системи заходів з 

поліпшення іміджу або центрів для популяризації освіти України. 

Розглянемо декілька основних шляхів  надання освітніх послуг іноземним 

громадянам: 

– навчання іноземців безпосередньо у ВНЗ; 
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– навчання іноземців у закордонному ВНЗ-партнері за українськими 

освітніми програмами; 

– участь українського ВНЗ у розробці освітніх програм, які реалізуються 

в закордонних ВНЗ (в рамках реалізації договорів між ВНЗ про 

співробітництво, у т.ч. програм «подвійних дипломів»). 

Головною рушійною силою експорту освітніх послуг є замовники 

освітніх послуг. Це та категорія фізичних та юридичних осіб, які є 

зацікавленими в наданні конкретним ВНЗ своїх освітніх послуг. Існує п’ять 

основних категорій замовників освітніх послуг: 

– іноземні громадяни, які навчаються в Україні; 

– батьки іноземних громадян, які оплачують їх навчання; 

– фірми-посередники, які здійснюють набір студентів на навчання; 

– закордонні організації, фонди, що спрямовують на навчання в Україну 

студентів та оплачують навчання іноземного громадянина в українському ВНЗ; 

– безпосередньо роботодавці, які отримують підготовлені професійні 

кадри після навчання в Україні. 

Найнижчим базовим рівнем реалізації експорту освітніх послуг в Україні 

є ВНЗ, що приймає іноземних громадян на освіту, спрямовує своїх викладачів 

на роботу за кордон, пропонує іноземним партнерам свої освітні технології. 

Необхідне визнання конкурентоспроможності ВНЗ, який бере участь у експорті 

освітніх послуг, доцільно визначати за такими запропонованими критеріями: 

– наявність у ВНЗ програм, що постійно оновлюються і користуються 

попитом у споживачів; 

– наявність кваліфікованого персоналу, професорсько-викладацького 

складу; 

– наявність у ВНЗ сучасного матеріально-технічного обладнання 

навчального процесу, що сприяє підвищенню якості освіти і адаптації освітніх 

технологій до освітніх і особистісних потреб студентів; 

– наявність у ВНЗ сучасних технологій освіти, які дозволяють 

збільшувати контингент студентів; 
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– участь у міжнародних програмах міжнародного співробітництва, 

наявність відомих наукових шкіл, наукових досягнень, визнання ВНЗ за 

кордоном; 

– залучення ВНЗ до світових процесів розвитку вищої освіти, інтеграція у 

світовий освітній простір; 

– забезпечення якості освітніх послуг у ВНЗ. 

На сьогоднішній день навчальні заклади все більшої кількості країн світу 

дотримуються принципу «академічного капіталізму», розвиваючи ринок 

міжнародних освітніх послуг на комерційній основі. Саме тому українські ВНЗ 

активно включаються до конкурентної боротьби із залучення на навчання 

іноземних громадян. 

Треба відмітити, що можливості ВНЗ залежать, в першу чергу, від того,  

якою мірою і за якими напрямками своєї діяльності ВНЗ адаптувалися до 

ринкових умов, і як вони можуть відстоювати свої інтереси на національному 

та міжнародному ринку освітніх послуг. Рекомендована стратегія розвитку 

українського ВНЗ, що прагне закріпитися на ринку освітніх послуг, орієнтована 

на закордонних споживачів, передбачає підвищення якості освіти, 

впровадження нових освітніх технологій, здійснення підготовки спеціалістів за 

найбільш затребуваними на сучасних ринках праці спеціальностями. 

Важливо, що ВНЗ, задіяний в експорті освітніх послуг, повинен прагнути 

до виокремлення власного сегменту ринку освітніх послуг, на якому у нього 

будуть стійкі конкурентні переваги. Для розширення обсягів експорту освітніх 

послуг потребується цілеспрямоване просування інформації про ці послуги на 

міжнародний ринок, розвиток сайтів  і розширення виставково-рекламної 

діяльності закладів освіти, наукових та інших організацій. 

У табл.  7.9 запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності 

ВНЗ України. Дотримання наданих рекомендацій, на нашу думку, неухильно 

призведе до підвищення рейтингу ВНЗ на ринку надання освітніх послуг, а 

відповідно – до більшого притоку іноземних студентів до українських ВНЗ. 
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Таблиця 7.9 

Фактори успіху реалізації експорту освітніх послуг  

у ВНЗ України 

Тип факторів Реалізація факторів 

Політико-

географічні 

1. Географічне положення всередині країни, наявність розвинутої 

інфраструктури. 
2. Рівень безпечності в місті в цілому і у ВНЗ зокрема. 
3. Зручність розміщення ВНЗ у місті. 

Інформаційні 

1. Доступність інформації про ВНЗ для потенційних закордонних 

споживачів, передусім в мережі Інтернет, у т.ч. іноземними мовами. 
2. Визнання ВНЗ в України і за кордоном, у т.ч. «конвертованість» диплома 

даного ВНЗ за кордоном. 

Матеріально-

фінансові 

1. Фінансове положення ВНЗ, у т.ч. фінансова підтримка структури ВНЗ і 

навчального процесу. 
2. Доступність цін на освітні послуги. 
3. Забезпеченість навчального процесу аудиторним фондом. 
4. Забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням. 
5. Наявність гуртожитків і комфортного рівня проживання. 

Людський 

1. Кадрове забезпечення міжнародної служби ВНЗ, яка також займається 

економічним аналізом експорту освітніх послуг у даному ВНЗ. 
2. Кадрове забезпечення навчального процесу професійними викладачами, 

які вміють працювати з іноземцями. 

Якість освіти і її 

орієнтованість на 

процеси 

інтернаціоналізації 

освіти 

1. Якість освіти, що забезпечується, в першу чергу, професіоналізмом 

викладачів, які займаються навчанням іноземців. 
2. Різноманітність освітніх програм ВНЗ, особливо тих, що користуються 

попитом на міжнародних ринках освітніх послуг. 
3. Наявність у ВНЗ умов для здійснення студентської мобільності, у т.ч. 

наявність практики зарахування курсів, прослуханих іноземним студентом 

у закордонному ВНЗ. 
4. Наявність у ВНЗ умов для здійснення академічної мобільності 

викладачів, у т.ч. наявність практики відряджень викладачів до 

закордонних ВНЗ із метою просування освітніх послуг, орієнтованих на 

місцевих споживачів. 
5. Наявність у ВНЗ програм подвійних і сумісних дипломів. 
6. Наявність дисциплін і курсів, що викладаються іноземними мовами. 
7. Реалізація в ВНЗ навчання за системою залікових одиниць, що робить 

порівняльними  результати навчання і відкриває можливості масового 

прийому іноземних громадян на короткострокове навчання протягом 1-2 

семестрів. 
Джерело: складено автором. 

Безпосередньо експорт освітніх послуг може починатися за двома 

варіантами. По-перше, коли ВНЗ користується послугами фірм-посередників або 

студенти самостійно прибувають на навчання. У даному випадку експорт освітніх 

послуг починається з моменту початку навчання, тобто фактичної передачі 

інформації від навчального закладу як носія і власника певної інформації до 

студента та завершується після закінчення навчання й здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня з видачею відповідного документа та повернення на 
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батьківщину. Однак, якщо ВНЗ самостійно запрошує студента, то експорт послуг 

починається з моменту запрошення або навіть із пошуку аплікантів, які 

погодилися б стати студентами відповідного ВНЗ.  

За умови самостійного запрошення на навчання ВНЗ виконує не тільки 

функції, безпосередньо притаманні діяльності навчального закладу, а й складний 

комплекс зовнішньоекономічних дій. Тоді робота фахівців, які здійснюють 

відповідну діяльність, повинна оцінюватися як робота фахівців із 

зовнішньоекономічної діяльності, співробітники повинні мати відповідну фахову 

освіту та досвід роботи. Оплата праці таких фахівців повинна відповідати рівню 

спеціалістів із зовнішньоекономічних відносин та бути вищою, ніж у звичайного 

співробітника ВНЗ.  

У разі, якщо ВНЗ передає частину повноважень фірмам-посередникам, то 

відповідна діяльність повинна оплачуватися ВНЗ як надання посередницьких 

зовнішньоекономічних послуг. В Україні законодавчо не закріплений механізм 

передачі навчальний закладом частки цих функцій та оплати послуг по залученню 

іноземних громадян [38, с. 22].  

Нині в Україні існують три варіанти взаємодії ВНЗ та СПД з питань 

провадження цієї діяльності: 

1) ціни на навчання у ВНЗ є нижчими для студентів, які направляються 

через СПД. Розмір знижки може залежати від кількості направлених на навчання 

студентів, або може бути надана знижка в оплаті за навчання як певний 

інструмент заохочення діяльності СПД і співпраці з даним ВНЗ. Слід зазначити, 

що в Україні законодавчо встановлені мінімальні межі оплати за навчання 

іноземних громадян, тому в деяких випадках надання знижки неможливе; 

2) оплата ВНЗ винагороди за направленого на навчання студента. Такий 

механізм, незважаючи на його логічність, на практиці майже не діє. З огляду на 

те, що більшість ВНЗ України є державними закладами, а послуги з набору 

студентів не прописані та не затверджені, то виникає безліч проблем відносно 

сплати за такі послуги, а саме – в тендерних комісіях, в Держказначействі та 

бухгалтерських відділах університету. Крім того, при перевірках ДФУ такі оплати 
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підпадають під сумнівні операції. Тому ВНЗ не хочуть оплачувати  надані 

послуги або оплата відбувається за непрозорими схемами; 

3) найбільш поширеним є третій механізм сплати за надані послуги, коли за 

навчання в університеті та послуги компанії-посередника сплачує сам іноземний 

студент. При цьому ВНЗ відмежовується від відносин студента та СПД. 

Незважаючи на зовнішню привабливість такого механізму, він має безліч 

очевидних недоліків.  

По-перше, вартість навчання в Україні для іноземного студента виростає в 

кілька разів, що зменшує привабливість навчання в Україні, погіршує імідж 

університету.  По-друге, взаємодія СПД та студента часто лежить за межами 

правового поля, що відкриває можливості для шахрайських дій та непорозумінь.  

По-третє, на СПД за такої ситуації припадає низка законодавчо неврегульованих 

платежів, перекладаються фінансові ризики та проблеми.  По-четверте, держава 

від такої діяльності зазнає опосередкованих збитків, тому що неможливо 

відстежити фінансові потоки, їх обсяг та провести оподаткування такої діяльності.  

По-п’яте, іноземні студенти в даному випадку не мають уявлення про дійсний 

стан речей, вартість послуг, що надаються, місце та роль університету в таких 

відносинах. 

На сьогодні для механізму експорту освітніх послуг на рівні держави 

характерна розбалансованість, значне послаблення впливу держави на процес 

експорту освітніх послуг. Частково ці процеси відбуваються внаслідок 

довготривалого перехідного періоду, за якого Україною було втрачено чимало 

перспективних напрямів розвитку та вигідних зовнішньоекономічних надбань 

країни. Частково така ситуація сталася внаслідок відсутності належної уваги з 

боку держави до процесів надання освітніх послуг іноземним громадянам. Слабкі 

сторони в даному випадку – застаріла нормативна база, відсутність стратегії та 

програми розвитку як на державному, так і на регіональному рівнях. Таким 

чином, експорт освітніх послуг відбувається за спонтанним сценарієм розвитку і 

залежить в більшості випадків не від ефективності запланованих дій, а від низки 

зовнішніх та внутрішніх факторів, на які країна фактично не має впливу. 



 490 

Державне підприємство Український державний центр міжнародної освіти 

при Міністерстві освіти і науки повинен стати дієвим інструментом впливу на 

ринок вищої освіти для іноземних громадян в Україні. Слід зазначити, що на 

даний момент ця установа не виконує належним чином функцій, покладених на 

неї. Фактично з координуючого центру з роботи із усіма учасниками ринку ця 

установа перетворилася на комерційну фірму. Необхідно чітко на законодавчому 

рівні закріпити за даною установою функції державного виконавчого органу у 

сфері експорту освітніх послуг. У цілому, існування центру є доцільним та 

необхідним, але доцільно змінити формат участі центру в механізмі експорту 

освітніх послуг.  Діяльність центру та центральних органів влади повинна бути 

спрямована на: 

– розробку та впровадження державної програми розвитку експорту 

освітніх послуг; 

– визначення пріоритетних регіонів для розвитку експорту освітніх послуг 

(особливу увагу необхідно приділити регіонам Близького Сходу, Південно-

Східної Азії, країн Африки); 

– популяризацію освіти для іноземних студентів через посольства України в 

різних країнах світу; 

– організацію та проведення освітніх виставок та ярмарок як в Україні, так і 

за її межами; 

– координацію роботи з органами Міністерства закордонних справ, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України; 

– на базі центру міжнародної освіти повинна бути сформована єдина база 

запрошених студентів на навчання в Україну, де у форматі комп’ютерної бази 

даних відображалася б інформація про запрошених в Україну студентів; 

– створення реально діючого консультативного органу для ВНЗ, 

юридичних та фізичних осіб, що займаються набором студентів на навчання; 

– організація роботи з випускниками українських ВНЗ за кордоном; 

– мінімізація комерційних операцій у своїй діяльності; 

– відкриття міжнародних центрів освіти державного рівня в регіонах; 
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– провадження нострифікаційної процедури для студентів, які планують 

продовження навчання в Україні. 

Крім того, на державному рівні повинно бути законодавчо затверджено 

визначення поняття «експорт освітніх послуг», що надасть визначеності діям 

університетів, компаній-посередників і т.ін. Визначення на законодавчому рівні 

цього поняття дозволить оформити економічний зміст операцій та послуг, що 

надаються іноземним студентам, а також при співпраці університетів і компаній 

посередників. Наразі ця діяльність часто має невизначений характер, що в цілому 

негативно впливає як на експорт послуг, так і на якість цих послуг та 

відповідальність за порушення своїх зобов’язань сторонами. 

На обласному рівні органи влади повинні всіляко сприяти розвитку 

експорту освітніх послуг. Особливе питання – це встановлення коопераційних 

зв’язків між регіональними представниками влади, ВНЗ та місцевими 

підприємствами, установами, організаціями. На сьогоднішній день відсутня або 

майже відсутня діяльність з кооперації між різними суб’єктами, що ініціювалася б 

місцевою владою. Тобто, йдеться про можливість місцевих органів влади 

налагодити на рівні області чи міста діяльність із залучення іноземних громадян 

на навчання – це може бути цілий комплекс заходів на рівні регіону, таких як 

використання зв’язків екпортно-імпортноорієнтованих підприємств для залучення 

іноземних студентів на навчання, включення питання студентського обміну до 

офіційних програм прийому іноземних делегацій, або програм розвитку 

прикордонного співробітництва. Окрім того, необхідно налагодити зв’язок із 

центральними органами влади задля надання підтримки учасникам процесу 

експорту освітніх послуг. Більшість існуючих програм на регіональному рівні 

спираються на ситуативну необхідність їх існування та окремі прояви активності 

тих чи інших учасників. Але при цьому відсутня систематичність у роботі 

місцевих органів влади, збалансованих стійких взаємозв’язків між суб’єктами 

регіону в питаннях експорту освітніх послуг. При цьому, як і на державному рівні, 

відсутня стратегія та програма розвитку такої діяльності, бракує необхідної 

нормативно-правової бази.  
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У ВНЗ є також проблеми, пов’язані з питаннями експорту освітніх послуг. 

Внаслідок спонтанного розвитку експорту освітніх послуг в Україні в цілому 

відбувається значне розшарування в цій діяльності між різними регіонами країни 

та навчальними закладами. Взаємодія між університетами в питаннях експорту 

освітніх послуг та роботи з іноземними студентами за відсутності координуючого 

центру відбувається за спонтанним сценарієм. Фактично ВНЗ самостійно 

формують правила гри на ринку освітніх послуг для іноземних громадян. Слід 

зазначити, що сьогодні в різних областях України правила прийому, реєстрації, 

відрахування, переведення іноземних студентів відрізняються, при цьому в 

деяких областях на порядок роботи вагомий вплив мають контролюючі органи, в 

інших – безпосередньо ВНЗ, а в третіх – взагалі цей процес відбувається за 

неоднозначними процедурами. При цьому всі учасники підводять під це реально 

існуючу нормативну базу, але трактування цієї бази відрізняється в різних 

областях. Це стосується не тільки роботи зі студентами, а і взаємодії з СПД. 

Залишається відкритим питання можливості сплати за посередницькі послуги для 

фірм, що займаються набором іноземних студентів, можливості та механізмів 

заохочення суб’єктів СПД до роботи з університетами.  

Сьогодні неврегульовані питання ціноутворення за освітні послуги, 

фактично відсутній моніторинг цін та послуг не тільки іноземних конкурентів, але 

й вітчизняних університетів. Виникають питання демпінгу або необґрунтованого 

завищення цін на освітні послуги, що призводить до відтоку іноземних студентів 

або нерівномірного перерозподілу між регіонами та ВНЗ. Таким чином, ВНЗ, 

переймаючи політику держави в питаннях експорту освітніх послуг, проводять 

неузгоджені дії, що не завжди приносять позитивний результат. Наявність великої 

кількості студентів в тому чи іншому ВНЗ цілком залежить від активності 

окремих представників ВНЗ, можливості та бажання займатися питанням надання 

освітніх послуг іноземним громадянам. 

Необхідно зазначити, що, незважаючи на значну кількість контролюючих 

органів, в Україні склалася ситуація, за якої реального контролю за в’їздом та 

перебуванням іноземних студентів в країні немає. Контролем за в’їздом та 

перебуванням на території України займається кілька підрозділів МВС (серед них 
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– Державний департамент громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб та 

його структурні підрозділи, Департамент боротьби з кіберзлочинністю і 

торгівлею людьми та його структурні підрозділи, Управління з боротьби із 

організованою злочинністю), Державна прикордонна служба, Державна 

міграційна служба, Служба безпеки України. При цьому між даними службами 

немає чіткого розподілу повноважень, а також сфери відповідальності. Нерідко до 

уваги МВС потрапляють студенти, які навчаються у ВНЗ. Серед таких порушень 

з боку іноземних студентів є їх робота у вільний час або проживання не за 

адресою реєстрації. Разом з тим лише в Україні обмежується право студентів 

працювати у вільний час, або регламентується необхідність проживати за певною 

адресою. До того ж інколи трапляються випадки, коли порушники  

використовують Україну як транзитну територію з метою потрапити в країни ЄС. 

У тому числі такі дії відбуваються з використанням «студентського» каналу 

нелегальної міграції. Слід також розглянути і законодавчо затвердити страховий 

механізм покриття витрат на примусову депортацію іноземного громадянина за 

порушення міграційного законодавства під час перебування в Україні. 

В Україні необхідно розробити та обґрунтувати заходи щодо можливості 

тимчасового працевлаштування іноземних студентів під час їх навчання в Україні 

з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду із затвердженням на 

законодавчому рівні такої можливості. Доцільно розробити та затвердити правила 

та перелік дій зі сторони ВНЗ або СПД у разі виникнення тієї чи іншої ситуації з 

іноземним громадянином. Ці правила повинні бути розроблені  відповідно до 

чинного законодавства України. Норми цих правил повинні поширюватися на 

всіх учасників, включаючи контролюючі органи МВС, СБУ, Прикордонної 

служби та повинні містити чіткі строки виконання тих чи інших процедур, 

необхідних документів, настання відповідальності та відповідальних осіб. На 

сьогодні відповідні служби керуються та посилаються на різні Постанови КМУ 

або Укази Президента України, які можуть у деяких моментах давати підґрунтя 

для різного тлумачення ситуацій або навіть суперечити один одному. При цьому 

кожна служба має свої внутрішні документи, які регламентують їх діяльність та є 

документами для службового користування. Тому необхідно створити та 



 494 

затвердити серед контролюючих органів єдину постійно діючу координаційну 

раду, рішення і постанови якої були б обов’язкові для виконання усіма сторонами. 

Важливо, щоб ВНЗ мали змогу безпосередньо звертатися до цієї ради з питаннями 

та пропозиціями.  

У результаті постає завдання розробити і впровадити новий  механізм 

розвитку експорту освітніх послуг вищими навчальними закладами України, який 

опирався б на комплексне вдосконалення нормативно-правової бази України, 

створення єдиного механізму державного регулювання експорту освітніх послуг 

країни на всіх рівнях його забезпечення, підвищення якості системи освіти 

України як компоненти єдиного освітнього світового простору, а також 

проведення інтенсивної рекламно-інформаційної кампанії кожного ВНЗ України, 

що надають освітні послуги іноземцям (рис. 7.15). 

Для вдосконалення діяльності з надання освітніх послуг для іноземних 

громадян можемо запропонувати такі заходи за певними напрямами, що 

необхідно здійснити: 

1) організаційно-економічні заходи: 

- проведення маркетингового дослідження у сфері експорту освітніх 

послуг у світі, визначення основних країн-постачальників студентів та перспектив 

України; 

- підготовка та обробка пропозицій щодо вдосконалення експорту 

освітніх послуг; 

- розширення спектру послуг, що можуть надаватися іноземним 

громадянам у ВНЗ; 

- затвердження механізму взаємодії між ВНЗ та СПД в Україні; 

- інтенсифікація академічної мобільності професорсько-викладацького 

складу; 

- створення умов для безпечного перебування іноземних студентів в 

Україні, у тому числі вирішення питань тимчасового працевлаштування, 

створення передумов міжкультурної взаємодії та інтеграції в українське 

суспільство; 
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Рис. 7.15. Схема механізму державного регулювання експорту 

освітніх послуг ВНЗ України 
 

Джерело: розроблено автором. 
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- проведення аналізу поточного стану експорту освітніх послуг у 

ВНЗ України з постійним подальшим моніторингом; 

-  проведення соціологічних досліджень серед іноземних студентів з 

метою виявлення позитивних та негативних аспектів їх навчання та 

перебування в Україні; 

-  удосконалення єдиної бази іноземних громадян, які навчаються в 

Україні; 

-  підвищення якості освітніх послуг на підготовчих відділеннях для 

іноземних громадян;  

-  введення вибіркового контролю представниками МОН в питаннях 

роботи з іноземними громадянами; 

-  спрощення та забезпечення відкритості процедур визнання 

документів про вищу освіту отриманих за кордоном (нострифікація);  

2) нормативно-правове забезпечення впровадження експорту освітніх 

послуг: 

- законодавче затвердження поняття «експорт освітніх послуг» та 

особливостей обліку та оподаткування такої діяльності; 

- розробка нормативно-правової та інструктивно-методичної бази 

при провадженні експорту освітніх послуг для ВНЗ України; 

- розробка та вдосконалення нормативно-правої бази, пов’язаної із 

в’їздом, реєстрацією, перебуванням іноземних громадян у країні; 

- підготовка фахівців в органах безпеки, що професійно займалися б 

питаннями міграції та протидії транснаціональній злочинності та тероризму; 

3) рекламно-інформаційні заходи: 

- створення рекламно-інформаційних пакетів, які б надавали 

інформацію про систему освіти України; 

- розміщення інформації для іноземних громадян в Інтернеті та на 

офіційних сайтах МОН, МЗС та ін.;  

- проведення ярмарок, виставок, презентацій за кордоном в основних 

країнах-постачальниках студентів;   

- активізація роботи з випускниками українських ВНЗ за кордоном, 

створення та підтримка асоціацій випускників. 
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В умовах глобальної конкуренції на світових ринках освітніх послуг 

вкрай необхідним є розвиток системи соціально-психологічної адаптації 

іноземних студентів в Україні. Так, на державному рівні необхідно проводити 

роботу з подальшої інтернаціоналізації системи освіти України. В рамках 

Болонського процесу пришвидшувати та ініціювати мобільність викладачів, 

українських та іноземних студентів, заохочувати українських студентів та 

викладачів до соціальної, волонтерської роботи, ініціювати до набуття досвіду 

в рамках участі в міжнародних програмах, подіях та заходах.  

 

7.5. Напрями вдосконалення механізму соціального партнерства як 

чинника розвитку потенціалу фахівців 

 

Як показали результати проведеного дослідження, в сучасних умовах 

посилюється значення соціального партнерства у сфері професійного 

розвитку найманих працівників. Перспективи підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та економіки України в 

цілому, забезпечення високої якості життя населення безпосередньо залежать 

від ставлення соціальних партнерів до розв’язання проблем професійного 

розвитку найманих працівників, формування їх спільної відповідальності за 

створення можливостей такого розвитку.  

Підвищення кваліфікації й навчання працівників забезпечує як 

економічний, так і соціальний ефект. Перший досягається за рахунок 

своєчасної і якісно виконаної роботи найманими працівниками, що, в свою 

чергу, сприяє підвищенню прибутків підприємства та збільшенню 

продуктивності праці. Соціальний ефект полягає в отриманні працівником 

заробітної плати й обіцяних гарантій, збереженні робочого місця, 

можливості кар’єрного зростання і підтримання необхідного рівня 

кваліфікації для можливості успішного конкурування на ринку праці. 

Необхідність активізації взаємодії соціальних партнерів у сфері 

професійного розвитку працівників на фоні недостатньої участі кожної зі 

сторін вимагає розробки заходів щодо вдосконалення механізму соціального 

партнерства в Україні. Зазначене питання постійно перебуває у полі зору 



 498 

вітчизняного уряду. На недостатньому рівні розвитку механізму соціального 

партнерства та необхідності впровадження відповідних заходів 

наголошується у прийнятих в останні роки програмах і стратегіях, зокрема, 

Стратегії розвитку України до 2020 року  «Україна 2020: стратегія національної 

модернізації» [59], «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 

роки в умовах глобалізаційних викликів» [58],  Програмі економічних реформ 

на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава» [43], «Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 

2017 року» [10]. 

Не залишається поза увагою питання вдосконалення механізму 

соціального партнерства в країнах, що розвиваються, й на міжнародному рівні. 

Так, у документах МОП наводяться наступні рекомендації: «соціальні 

партнери повинні зміцнювати соціальний діалог з питань навчання, нести 

спільну відповідальність за визначення політики в галузі освіти й навчання й 

формувати партнерство один з одним і з урядом для залучення інвестицій, 

планування й реалізації програм навчання. У сфері навчання мережі взаємодії 

містять у собі регіональні й місцеві органи влади, міністерства, галузеві й 

професійні об’єднання, що навчають, структури й неурядові організації. 

Органи влади повинні сприяти формуванню організаційних структур 

соціального діалогу й партнерства між сферами навчання й зайнятості. Це 

забезпечує координацію політики в галузі освіти й навчання на національному 

рівні й вироблення довгострокових стратегій за участю соціальних партнерів, 

інтегрованих у політику розвитку економіки й зайнятості. Необхідні 

тристоронні домовленості, а також домовленості на національному й 

галузевому рівнях, спрямовані на створення прозорої й розгалуженої 

інформаційної системи з питань навчання й ринку праці. Підприємства повинні 

відповідати не тільки за навчання своїх співробітників й «учнів» (у рамках 

програми «учнівство»), але й за початкове професійне навчання молоді, що у 

майбутньому задовольнить їхню потребу в робочій силі» [37, с. 13]. 
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Однак реалії дисонують із задекларованими напрямами розвитку 

механізму соціального партнерства в Україні. Сучасна практика поки що 

засвідчує незрілі форми прояву соціальної відповідальності за стан 

професійного розвитку з боку роботодавців та обмежене розуміння його 

важливості.  

Переважна більшість роботодавців сприймають поняття «соціальне 

партнерство» і «соціальна відповідальність» досить обмежено, а саме як 

своєчасне внесення податкових платежів і здійснення благодійних внесків до 

різного роду організацій тощо. При цьому лише за існування безперервної 

взаємодії, тобто ведення діалогу між представниками роботодавців і найманих 

працівників, результати якого буде втілено в угодах різного рівня 

(колективних, регіональних, галузевих), можна говорити про сформованість 

механізму соціального партнерства. 

Отже, кардинальних змін у становленні колективної соціальної 

відповідальності на користь професійного розвитку найманих працівників 

можливо очікувати тільки в разі вдосконалення механізму соціального 

партнерства. Виходячи з цього, запропоновано концептуальний підхід до 

функціонування механізму соціального партнерства в контексті його впливу на 

професійний розвиток найманих працівників. Його принципова особливість 

полягає у підпорядкуванні дії зазначеного механізму забезпеченню якісного та 

безперервного професійного розвитку найманих працівників заради досягнення 

результатів, важливих для всього суспільства  – зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних працівників як передумови підвищення 

конкурентоспроможності продукції, товарів, послуг, нарощування 

конкурентних переваг країни та досягнення зрушень в якості людського 

розвитку. 

Відповідно до схеми зазначеного механізму (рис. 7.16), його структура 

включає систему блоків, що відображають мету, базові принципи, суб’єкти, 

функції, рівні взаємодії соціальних партнерів, її складові, очікувані результати.  

Механізм передбачає багаторівневий та багатофункціональний характер 

взаємодії держави, роботодавців, профспілок, громадських організацій у сфері 
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професійного розвитку на засадах удосконалення нормативно-правової бази 

соціально-трудових відносин, зокрема щодо створення сприятливих умов праці, 

її гідної оплати, і що дуже принципово – забезпечення системи гарантій та 

стимулів, які мають реально зацікавити роботодавців у інвестуванні 

безперервного професійного розвитку, а працівників – у постійному оновленні 

знань, самоінвестуванні в підвищення власної конкурентоспроможності. 

Розроблена схема механізму соціального партнерства передбачає 

постійний переговорний процес між суб’єктами соціального партнерства на 

основі нормативно-правового, організаційного, фінансового і колективно-

договірного забезпечення. Показником ефективного функціонування механізму 

соціального партнерства є ступінь активної участі сторін у соціально-трудових 

відносин на всіх рівнях. 

Напрями реформування функціонуючого в Україні механізму соціального 

партнерства на макро-, мезо-, мікро- та індивідуальному рівнях відображено на 

рис. 7.17. 

Нормативно-правові заходи щодо поліпшення функціонуючого в 

Україні механізму соціального партнерства передбачають удосконалення 

існуючих нормативно-правових актів (табл. 7.10). 

Ґрунтуючись на досвіді Естонії, доцільно розглянути також можливість 

внесення змін до Закону України «Про соціальний діалог» від 23 грудня 2010 р. 

№ 2862-VI щодо зарахування до категорії учасників соціального діалогу на 

територіальному рівні представників управління праці та соціального захисту 

населення облдержадміністрацій, які розробляють та впроваджують заходи із 

зайнятості населення відповідно до ст.17, ст. 18 Закону України «Про 

зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (із змінами та 

доповненнями); відділення національної служби посередництва і примирення в 

області, які допомагають професійним спілкам та роботодавцям у розв’язанні 

розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин відповідно до 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98 ВР (із змінами та доповненнями);  
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територіальної державної інспекції праці, яка здійснює нагляд за додержанням 

законодавства про працю. Збільшення кола учасників соціального діалогу за 

рахунок вищезазначених представників дозволить ґрунтовніше вивчити 

проблемні питання сучасних соціально-трудових відносин і запропонувати 

можливі шляхи їх розв’язання.  

 
 

Рис. 7.17. Напрями реформування функціонуючого в Україні 

механізму соціального партнерства в сучасних умовах  

Джерело: розроблено автором 

Формування правової бази соціального партнерства відбувається як на 

національному, так і на міжнародному рівні, втіленням чого є існування 

стандартів соціальної відповідальності. З 18.01.2011 р. набрав чинності Закон 

України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р.  № 2862-VI, який  
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спрямований на регулювання соціально-трудових, економічних відносин та 

забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності 

в суспільстві.  

У листопаді 2007 року Україна приєдналася до розробки міжнародного 

стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000. 25 січня 2008 року було 

затверджено склад Національного дзеркального комітету, координацією роботи 

якого займається Державний комітет України з питань технічного регулювання 

та споживчої політики.  

За рекомендаціями ISO до розробки стандарту були залучені 

представники шістьох зацікавлених сторін, так званих стейкхолдерів: 

споживачі, органи державної влади, бізнес, профспілки, неурядові організації, 

дослідницькі інституції. На роботу над ISO 26000 витратили три роки і 12 млн. 

дол. У розробці стандарту прийняли участь 397 експертів з 76 країн світу. 

Згідно з ISO 26000 соціальна відповідальність компанії включає такі 

компоненти, як захист прав людини, навколишнього природного середовища, 

безпеку праці, права споживачів та розвиток місцевих спільнот, а також 

організаційне управління та етику бізнесу [66]. 

По відношенню до найманих працівників соціальна відповідальність 

реалізується у вигляді створення ефективних робочих місць з 

конкурентоспроможним рівнем оплати праці й соціальних пільг, виконання 

встановлених законодавством і колективними договорами норм і гарантій у 

сфері соціально-трудових відносин, забезпечення безпечних умов праці, 

сприяння підвищенню культурного і освітнього рівня найманих працівників. 

Зарано стверджувати, що існує дієвий і сформований механізм соціальної 

відповідальності, необхідним є соціальне інвестування на всіх рівнях 

господарювання.  

Як засвідчив проведений автором кластерний аналіз груп регіонів за 

інтенсивністю впливу соціального партнерства на розвиток найманих 

працівників, наявність ряду характеристик усередині групи говорить про 

типовість регіонів, які належать до певного кластеру, при цьому між ними 
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існують суттєві соціально-економічні відмінності, що і обумовлює різну 

інтенсивність соціального діалогу. Це виявляється у кількості укладених 

колективних договорів, ступені охоплення ними найманих працівників, їх 

змістовності та галузевій структурі. Крім того, різниться активність 

профспілок, їх представленість, структура, а зміни в структурі органів 

місцевого самоврядування впливають на спосіб регулювання ними соціально-

трудових відносин. 

Отже, соціально-економічні заходи з розвитку соціального партнерства 

повинні різнитися залежно від особливостей функціонування тієї чи іншої 

групи регіонів (табл. 7.11). 

Рішення щодо розвитку найманих працівників засобами соціального 

партнерства, які приймаються як державними, так і приватними організаціями, 

повинні враховувати регіональні та місцеві особливості розвитку соціально-

трудових відносин. У свою чергу, розвиток соціального партнерства на 

регіональному й місцевому рівнях повинен враховувати стан ринку праці, склад 

населення, превалювання тих або інших видів економічної діяльності. 

Необхідними умовами для цього є: розвиток соціального партнерства на основі 

оцінки стану економічного і демографічного розвитку регіону. 

Незважаючи на відмінності, що існують між групами регіонів, є риси 

функціонування соціально-трудових відносин, які є для них спільними. А 

саме – відносно низький рівень соціальної напруженості, відсутність 

соціальних конфліктів, при наявності достатньо високого рівня охоплення 

колективними угодами і відповідної законодавчої бази для здійснення змін.  

Завдання професійного розвитку найманих працівників засобами 

соціального партнерства доволі трудомістке і потребує значного проміжку часу 

для втілення і реалізації запропонованих заходів, тому вимагає розробки та 

використання специфічних методів і прийомів, зокрема програмно-цільового 

підходу. 

Організаційні заходи реформування соціального партнерства 

передбачають підготовку і впровадження програм розвитку соціального 
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партнерства, розроблених з урахуванням регіональних і галузевих особливостей 

функціонування підприємств. 

Таблиця 7.11 

Соціально-економічні заходи вдосконалення механізму соціального 

партнерства на макро- та мезорівнях 

Група 

регонів 
Характеристика групи 

Напрями налагодження  

механізму соціального партнерства 
для всіх регіонів індивідуально для групи регіонів 

І група промислові регіони 

України: 

Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, 

Луганська, Київська 

області 

- удосконалення 

законодавчої 

бази соціального 

діалогу; 

- підвищення 

ролі 

індивідуальних і 

колективних 

договорів у 

регулюванні 

питань розвитку 

персоналу, 

оплати й умов 

праці; 

- методичне 

забезпечення 

колективно-

договірного 

процесу; 

- посилення 

міжрегіональної 

кооперації. 

 

- організація на підприємствах 

корпоративних університетів, 

взаємодіючих з ВНЗ, для розробки 

індивідуальних програм навчання і 

перепідготовки працівників; 

- зменшення впливу шкідливих 

факторів; 

- розвиток системи безперервного 

навчання найманих працівників; 

- організація комплексного навчання 

з охорони праці з метою мінімізації 

травматизму найманих працівників. 

ІІ група промислово-аграрні 

регіони: Івано-

Франківська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рівненська, 

Харківська області 

 

- більш рівномірне залучення 

представників сторін до соціального 

діалогу; 

- стимулювання інноваційної 

зайнятості. 

 

ІІІ група аграрні регіони: 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, 

Закарпатська, 

Кіровоградська, Сумська, 

Тернопільська, 

Чернівецька, 

Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська, Херсонська 

області 

- вдосконалення податкової, 

дотаційної політики; 

- підвищення рівня активності 

найманих працівників; 

- формування органів соціального 

партнерства; 

- підвищення соціальної 

відповідальності бізнесу. 

ІV група столичний регіон: м. Київ - розробка і впровадження програм 

міжнародного співробітництва; 

- подолання плинності кадрів 

(сприяння стабільності складу 

персоналу) 

Джерело: складено автором 

 

Використання в управлінні регіональним розвитком програмно-цільового 

методу дозволяє  шляхом співставлення цілей з ресурсами забезпечувати 

розв’язання проблем і задач міжрегіонального характеру. Цей метод дозволяє 
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встановити наскрізний зв'язок на всіх етапах вирішення поставленого 

завдання – від початкового задуму до кінцевого результату. Це забезпечується 

за рахунок використання визначених організаційних та економічних заходів, які 

допомагають зорієнтувати проміжні цілі на досягнення необхідного результату.  

Зважаючи на це, розроблено концептуальні напрями активізації впливу 

механізму соціального партнерства на професійний розвиток працівників, що 

можуть слугувати основою для включення у розділи відповідних програм на 

регіональному рівні. Концептуальні напрями активізації впливу механізму 

соціального партнерства на професійний розвиток працівників (Додаток Ж.4) 

містять такі складові: сучасний стан розвитку найманих працівників в Україні; 

основні цілі; завдання; заходи; очікувані результати реалізації заходів в цілому 

та для роботодавців, найманих працівників і органів державної влади й 

місцевого самоврядування. 

Як на рівні підприємства, так і на індивідуальному, одним із 

найважливіших завдань соціального партнерства є розвиток навчання на 

робочому місці, налагодження якого сприяє зміцненню співробітництва між 

навчальними закладами післядипломної освіти, представниками органів 

місцевого самоврядування і підприємствами. Воно також підвищує можливість 

працевлаштування для молоді й полегшує компаніям доступ до кваліфікованої 

й добре навченої робочої сили. 

Навчанням на робочому місці досягаються такі цілі: розвиваються і 

оптимізуються навички і вміння найманих працівників; викладачі 

вдосконалюють свої професійні знання; вдосконалюються програми навчання 

на підприємстві і методи оцінки навчання і підвищення кваліфікації персоналу. 

Удосконалення й розвиток навчання на робочому місці здійснюється за 

рахунок посилення інформаційної підтримки й цілеспрямованого навчання 

інструкторів виробничого навчання й викладачів базового професійного 

навчання. Все це є можливим за умов, коли роботодавці визнають його 

доцільність, а заклади післядипломної освіти активно підтверджують 

необхідність і ефективність проведення навчання. Для цього останні повинні 
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безперервно слідкувати за виробничими процесами, новітніми тенденціями у 

профільних галузях, продукцією, яка виробляється, й встановлювати 

взаємовідносини з роботодавцями. Крім цього, навчання на робочому місці 

працівниками підприємства інструкторами дозволяє економити кошти 

підприємства, не залучаючи постійно викладачів «зі сторони». Для ефективного 

впровадження даного виду навчання необхідними є спеціальне індивідуальне 

навчання інструкторів (відкрите та дистанційне, курсове індивідуальне тощо) у 

відповідності з їх кваліфікацією і функціями, які виконуються в процесі 

вирішення трудових завдань. Необхідним у подальшому є поширення системи 

підготовки інструкторів для навчання на галузевий, регіональний і державний 

рівень, розробка спеціальних методик і рекомендацій на національному рівні, 

розробка і вдосконалення системи на загальнодержавному рівні, оптимізація її 

відповідно до умов конкретних галузей і регіонів. 

Отже, зазначені вище заходи з розвитку соціального партнерства 

потребують поступового та комплексного впровадження, що є запорукою 

подальшого системного розвитку найманих працівників.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Дослідження ролі фахівців з вищою освітою в умовах формування 

інноваційної моделі економіки дозволило визначити особливості трансформації 

функцій вищої освіти в умовах становлення ринку кваліфікованої праці, до 

яких віднесено, окрім виховної, пізнавальної, соціально-культурної, 

інтеграційної, економічної, інноваційної, такі сучасні функції, як працересурсна 

(вищі навчальні заклади не лише забезпечують підготовку кадрів, але й 

сприяють наявності і закріпленню робочої на певній території для відповідних 

галузей, що особливо важливо для депресивних регіонів в умовах низького 

рівня життя населення), інформаційна (поширення інформації стосовно 

новітніх досліджень, технологій за рахунок трансферу знань), профорієнтаційна 

(інформування абітурієнтів та інших зацікавлених осіб про реальний стан і 

потреби ринку праці у розрізі професій і спеціальностей). 

Зайнятість в інноваційному секторі економіки являє собою систему 

соціально-трудових відносин, яка спрямована на створення і впровадження 

інновацій (нових чи вдосконалених продуктів, процесів, методів) на основі 

організації економічно доцільної діяльності фахівців, творчого використання їх 

освітньо-професійних знань, інтелектуального потенціалу, що забезпечує 

задоволення соціально-економічних та техніко-технологічних потреб особи і 

суспільства з більш високою ефективністю. 

Професіональний потенціал запропоновано розуміти як інтегральну 

характеристика кількісних та якісних складових економічно активного 

населення (підприємства, галузі, території ) з вищою освітою стосовно його 

реальної та потенційної спроможності виробляти, накопичувати, передавати та 

реалізовувати знання в матеріальних та духовних цінностях за визначених 

соціально-економічних умов.  

2. За умов формування економіки знань потрібно активно формувати 

інноваційні механізми не лише трансферу технологій, що властиво для 

технократичного підходу, а й трансферу знань загалом. При цьому, з точки 
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інноваційного розвитку професіонального потенціалу, необхідно 

виокремлювати два характерні види трансферу знань: перший – це передача 

нових знань зі сфер науки та вищої освіти до сфери виробництва, або трансфер 

технологічних знань у широкому розумінні; другий – зі сфер виробництва та 

науки у сферу вищої освіти, тобто трансфер освітньо-професійних знань. В 

умовах формування інноваційної моделі економіки якість освітніх послуг 

великою мірою буде визначатися якістю інформаційного наповнення освітніх 

послуг, а також швидкістю процесу трансферу освітньо-професійних знань, 

тобто швидкістю процесу передачі сучасних наукових та інженерних знань до 

сфери вищої освіти. 

При цьому слід розуміти, що генераторами таких нових знань є як ВНЗ, 

так і окремі підприємства та організації, які одночасно і споживають професійні 

знання для виконання певних професійних завдань, так і створюють нові у 

процесі удосконалення операційного процесу, або апробації нових технологій.  

Проте значення закладів вищої освіти за цих умов не зменшується. Слід 

зазначити, що інноваційний розвиток професіонального потенціалу в межах 

національної інноваційної системи вимагає приділення уваги передусім 

інноваційному розвиткові системи вищої освіти та підготовки кадрів, які мають 

забезпечувати формування та подальший безперервний професійний розвиток 

кадрів з вищою освітою. При цьому місце університетів вже визначається як 

установ, які стають центрами становлення та перспективного розвитку як 

національної, так і регіональних інноваційних систем. 

3. Аналіз динаміки чисельності студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

засвідчив, що до 2008/09 навчального року чисельність студентів 

характеризувалася стійкою тенденцією до зростання. В останні роки, зважаючи 

на обумовлене демографічними причинами зниження чисельності студентів, 

зазначений показник був відносно вищим за рівень 2000/01 навчального року, 

однак, в цілому мав тенденцію до зменшення. 

Про більш високу конкурентоспроможність населення з повною вищою 

освітою свідчать показники рівня його економічної активності, зайнятості та 
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безробіття, які є кращими у порівнянні з іншими категоріями трудових 

ресурсів, а також нижчий рівень участі у неформальному секторі економіки. 

Проте, у вітчизняній системі вищої освіти та в сфері її взаємодії з риком праці, 

окрім вагомих позитивних досягнень у напрямку інтеграції вітчизняної освіти 

до світового освітнього простору, присутня низка негативних тенденцій і явищ. 

Існуючі невідповідності між попитом і пропозицією на ринку кваліфікованої 

праці полягають у стрімкому зростанні як кількості випускників закладів вищої 

освіти, що перебували на обліку в центрі зайнятості, так і попиту на робочу 

силу для заміщення посад службовців (як правило, це особи з вищою освітою) 

при одночасному збільшенні обсягів вивільнення службовців.  

4. Для оцінки територіальних відмінностей конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ було використано три групи показників: показники якості 

вищої освіти і підготовки фахівців; показники стану ринку праці; показники 

конкурентоспроможності робочих місць та їхньої здатності задовольняти 

вимоги щодо працевлаштування осіб з високим освітньо-кваліфікаційним 

рівнем. За допомогою процедури кластерного аналізу у роботі було виділено 

п’ять однорідних груп регіонів, що є підставою для розробки більш 

диференційованої політики сприяння підвищенню якості підготовки, рівня 

працевлаштування і конкурентоспроможності випускників ВНЗ з урахуванням 

регіональної специфіки і особливостей. 

5. Здійснена класифікацію видів дисбалансу на ринку кваліфікованої 

праці молодих фахівців дозволила доповнити її, крім традиційних видів – 

кількісного та якісного дисбалансу – такими видами, як територіальний 

дисбаланс (відсутність молодих кадрів необхідного кваліфікаційного рівня у 

межах депресивних регіонів чи їх окремих районів) та мотиваційний дисбаланс 

(низька мотивація до праці на посаді внаслідок нераціонального вибору даного 

напряму підготовки). 

Розроблена методика інтегральної оцінки конкурентоспроможності 

молодих фахівців на ринку кваліфікованої праці базується не лише на 

врахуванні вимог до кваліфікації й рівня підготовки персоналу з боку 
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роботодавців, але й вимог з боку претендентів на посаду до наявних робочих 

місць, зокрема рівня оплати й умов праці (конкурентоспроможності робочих 

місць), враховує дані як офіційної статистики, так і оцінку конкурентних 

переваг молодих фахівців з боку роботодавців (зовнішня експертна оцінка) та 

самооцінку. 

6. Експорт освітніх послуг ВНЗ у сучасних умовах має розглядатися у 

широкому значенні – як комплекс взаємопов’язаних адміністративних та 

організаційно-економічних заходів щодо надання освітніх послуг споживачу-

нерезиденту, який враховує територіальні аспекти організації процесу навчання 

іноземних студентів, основні етапи даного процесу (ініціюючий, підготовчий, 

основний, завершальний) та розглядає можливості їх виконання як на території 

країни, так і за її межами (у традиційній та транскордонній формах). 

Аналіз стану світового ринку освітніх послуг дозволив визначити загальні 

тенденції його розвитку, зокрема, зростання частки на ринку освітніх послуг 

країн-лідерів у цій сфері (США, Великобританія, Німеччина, Франція), та місце 

України на даному ринку, яка володіє майже 1% міжнародного ринку освітніх 

послуг, групи іноземних країн, які є перспективними для експорту освітніх послуг 

вітчизняних ВНЗ (країни СНД, Близького Сходу, Африки), а також фактори 

привабливості вітчизняної вищої освіти для іноземних студентів, що сприятимуть 

ефективному позиціонуванню послуг українських ВНЗ, – соціально-економічна 

ситуація та імідж регіону, структура спеціальностей і якість підготовки, стан 

соціальної інфраструктури та наявність міжнародних транспортних вузлів тощо. 

7. На підставі проведеного автором SWOT-аналізу підвищення 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ визначено три ймовірних 

стратегічних напрями регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

в умовах формування ринку кваліфікованої праці. Автором обґрунтовано 

доцільність вибору та реалізації стратегічної альтернативи, яка передбачає 

інтенсивний (інноваційно-орієнтований) напрям регуляторного впливу, що 

забезпечує збалансований розвиток ринків праці та вищої освіти на основі 

підвищення якості освітніх послуг та робочих місць. 
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Обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення організаційно-

економічного механізму регулювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ, 

основними з яких є: орієнтація на подолання не лише структурного дисбалансу (у 

розрізі напрямів підготовки і професій), але й якісного дисбалансу (за рівнем 

підготовки випускників ВНЗ та реально існуючими вимогами ринку праці); 

забезпечення як високої якості підготовки фахівців, так і якості робочих місць, 

при цьому останні мають формувати потребу у висококваліфікованих молодих 

кадрах; спрямування значних зусиль на ефективне працевлаштування випускників 

ВНЗ на засадах соціального партнерства між роботодавцями, ВНЗ, органами 

державної влади й місцевого самоврядування. 
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Додаток А.1 

Функції вищої освіти в умовах становлення інноваційної моделі економіки 

Функції вищої 

освіти 

Зміст функцій 

Виховна Передбачає здійснення активного, цілеспрямованого впливу на 

людину з метою формування у неї соціально необхідних 

особистісних якостей 

Пізнавальна Полягає у наданні та засвоєнні індивідом глибоких знань 

різноманітного характеру. Значення цієї функції особливо зростає 

зараз, коли перед людиною стоїть завдання засвоєння 

максимального обсягу знань в процесі здобуття вищої освіти 

Соціально-

культурна 

Полягає у підготовці кожного покоління людей до самостійного 

життя в мінливому навколишньому середовищі, підвищенні 

значущості освіченості людини для швидких темпів соціально-

економічного розвитку, впливі на формування соціальної структури 

суспільства, а також відтворенні культурних традицій та 

позитивних рис національного менталітету 

Інтеграційна Полягає у забезпеченні взаєморозуміння та співіснування різних 

етнічних культур, її збереженні і якомога повнішому використанні в 

процесі надання знань 

Економічна Полягає у забезпеченні нею більш високого доходу і сприяння 

зростанню життєвого рівня як окремої людини, так і всього 

суспільства.  

Інноваційна Полягає у генеруванні (через дослідження), акумулюванні та 

поширенні нових знань у навчальному процесі, використання 

сучасних технологій (педагогічних, інформаційних, організаційних, 

інженерно-технічних тощо) з метою підвищення якості та 

ефективності підготовки фахівців. 

Працересурсна Полягає у тому, що вищі навчальні заклади не лише забезпечують 

підготовку кадрів, але й сприяють наявності і закріпленню робочої 

на певній території для відповідних галузей, що особливо важливо 

для депресивних регіонів в умовах низького рівня життя населення. 

Інформаційна Полягає в поширенні інформації стосовно новітніх досліджень, 

технологій за рахунок трансферу знань 

Профорієнтаційна Полягає в інформуванні абітурієнтів та інших зацікавлених осіб про 

реальний стан і потреби ринку праці у розрізі професій і 

спеціальностей  

     

       Джерело: розроблено автором. 
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Додаток А.2 

Підходи до визначення поняття «зайнятість населення» 
Автор/джерело Визначення 

Закон України «Про 

зайнятість населення» [1] 

діяльність громадян, пов’язана із задоволенням їх особистих та 

суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у 

грошовій або іншій формі 

Б.Н. Ягодкін [2, с.118] забезпеченість всього працездатного населення роботою, працею в 

різних сферах і галузях суспільного виробництва або суспільно корисної 

діяльності  

В.Г. Костаков [3, с. 25] оснований на суспільному поділі праці соціально-економічний процес 

використання праці різних груп населення в різних сферах суспільно 

корисної діяльності – у суспільному виробництві, у навчанні та 

індивідуальному господарстві 

Л.І. Рофе [3, с. 15] діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних 

потреб, яка не суперечить законодавству і зазвичай є джерелом 

трудового доходу 

В.С. Васильченко,  

Б.Н. Крижанівський, 

В.В. Онікієнко [4] 

діяльність громадян, що пов’язана із задоволенням їх особистих та 

суспільних потреб і є джерелом прибутку в грошовій або іншій формі: у 

вигляді заробітної плати, додаткових допомог чи виплат у натуральній 

формі 

Е. М. Ліанова,  

В. Скуратівський,  

О. Палій [5] 

наявність оплачуваної роботи, яку розрізняють за кількома ознаками: 

тривалість робочого періоду (повна та неповна), реєстрація 

(зареєстрована та незареєстрована), а також рівень оплати 

Г.С. Вечканов,  

Г.Р. Вечканова [6, с.177-

178] 

1. економічні відносини, які характеризують взаємовідносини між 

людьми щодо їх участі у господарській чи іншій діяльності; 

2. діяльність громадян, що не порушує чинне законодавство і має на 

меті задоволення особистих та суспільних потреб 

А.С. Лук'янов [7, с.59] загальна категорія, яка має історичний характер, її структура, мета, 

способи функціонування та інші характеристики не залишаються 

незмінними, а залежать від рівня розвитку суспільства, системи його 

потреб, рівня розвитку продуктивних сил, виробничих відносин і самої 

людини 

В.М. Петюх,  

О.М. Кузнєцова (з 

економічної позиції) [8] 

1. діяльність працездатного населення щодо створення суспільного 

продукту або національного доходу; 

2. економічний потенціал суспільства, рівень та якість життя населення 

в цілому, добробут окремих громадян 

І.Ф. Гнибіденко [9] соціально-трудова система, метою функціонування якої є відтворення 

людського капіталу відповідно до рівня розвитку продуктивних сил та 

соціального і науково-технічного прогресу 
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Додаток А.3 

Підходи до визначення понять «інновація», «інноваційний розвиток» 

 
Автор/джерело Визначення 

 

Закон України «Про 

інноваційну 

діяльність» [1] 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 

рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 

іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери 

Й. Шумпетер [2, с. 53] зміни з метою впровадження і використання нових видів 

споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, 

ринків і форм організацій 

В.А. Конопліцький, 

Г.І. Філін [3, с. 179] 

нововведення в техніці і технології, пов’язане із створенням 

нового напряму – галузевого або міжгалузевого, який передбачає 

розробку нової програми або підходу, що прискорює прогрес та 

базується на науковому відкритті  

Г.В. Осовська,  

О.О. Юшкевич [4, с. 

116] 

втілення нових форм організації праці й управління, що 

охоплюють не тільки окреме підприємство, а й галузь та 

економіку в цілому і є необхідною умовою розвитку виробництва, 

підвищення якості продукції, зростання виробничих можливостей 

підприємства, появи нових товарів і послуг, а також засобом 

адаптації підприємства до змін на ринку шляхом корегування 

власної стратегії 

П. Друкер [5, с. 20] особливий інструмент  підприємців, засіб, за допомогою якого 

вони досліджують зміни в економіці та суспільстві з метою 

використання їх у бізнесі чи різних сферах обслуговування 

Н.Д. Кондратьєв [6] технічні винаходи та відкриття, зміни техніки виробництва й 

обміну 

Б. Твісс [7] процес, в якому розробка або ідея набувають економічний сенс 

Б. Санто [8] громадський техніко-економічний процес, який призводить до 

створення більш якісних продуктів й технологій, і , як наслідок, 

до отримання додаткового прибутку 

Ф. Ніксон [9] сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що 

призводять до появи на ринку нових поліпшених промислових 

процесів і устаткування 

Л.Л. Антонюк, В.С. 

Савчук, А.М. 

Поручник [10] 

нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься 

суб’єктом господарювання у власну діяльність із метою 

підвищення своєї конкурентоспроможності на внутрішньому і 

зовнішньому ринках 

В.І. Плаксин [11] система, що виникла в процесі створення, використання та 

реалізації результатів наукових досліджень і розробок, 

спрямованих на вдосконалення технічних, організаційних, 

економічних, соціальних і правових відносин в галузі науки, 

виробництва, культури, освіти та ін. 

О.М. Левченко [12, с 

43] 

процес  виходу нового продукту (технології), який певною мірою 

становить суму матеріалізованих базових і нових додаткових 

знань  

Е.М. Лібанова, Л.С. 

Лісогор, В.І. Куценко 

[13, с. 27] 

взаємозалежність виробничої, соціальних сфер та інтересів 

людини, можливості реалізації людського потенціалу завдяки 

нововведенням 
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Продовження Додатку А.3 

М.В. Семикіна [13, 

35] 

свідома доцільна діяльність на основі НТП, спрямована на 

створення нових продуктів, послуг, організаційних форм та інших 

нових споживчих вартостей, їх впровадження, використання, 

комерціалізацію у різних сферах з метою одержання корисного 

ефекту та задоволення суспільних потреб 

О.А. Грішнова [14, 

122] 

здатність працівника до розробки, пропозиції, впровадження 

нових ідей, технологій та виробів 

А.М. Колот [15] знання у вигляді досконаліших чи принципово нових ідей, 

проектів, результатів наукових досліджень тощо 

Керівництво Осло 

[16] 

Інновації – введення у вживання будь-якого  нового  або  значно  

поліпшеного  продукту  (товару  або  послуги)  або процесу, 

нового методу маркетингу або нового організаційного методу в 

діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язках. 
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Додаток А.4 

Підходи до визначення поняття «інноваційна праця» 

 
 

Автор/джерело 

 

Визначення 

Семикіна М.В. Інноваційна  праця  –  це  трудова діяльність творчого змісту, яка 

спрямована використання  досягнень  науково-технічного  

прогресу,  розробку  та  впровадження нових ідей, проектів для 

вдосконалення  технології,  якісного  оновлення асортименту  

продукції  і  послуг  з  метою  ефективної реалізації їх на ринку1. 

 

 

Герасименко О. О. Інноваційність праці у сфері використання новинок  передусім  

зумовлена  потребою від  репродуктивної  до  творчої діяльності,  

оскільки  праця  все  більшою мірою  ускладняється  за  змістовим  

насиченням, вимагає постійного розвитку професійної  

компетентності  працівників.  Характерні риси інноваційної праці 

на стадії використання  інновацій  знаходять  відображення  в  

наступному:  застосування складних  засобів  праці  у  трудовій  

діяльності;  мультиопераційність  трудових  процесів,  їх  

багатоаспектність,  різноплановість  на  відміну  від  

монодіяльності  за технократичною  системою;  обізнаність 

працівників  у  специфіці  технологічних процесів  у  цілому,  а  не  

лише  їх  окремих етапів  та  операцій; підвищення  частки 

контрольних  операцій,    які  вимагають особливого  

зосередження  уваги,  підвищеного  психологічного  

навантаження;  необхідність  самостійного  прийняття  рішень,  

що  забезпечують  створення  якісного  кінцевого продукту праці2. 

 

 

Колот  А.М.   Інноваційна праця являє собою трудову діяльність з  високою  

часткою  знаннєвої,  інтелектуальної,  творчої  компоненти, яка  

здатна задовольняти суспільні потреби з більшим корисним 

ефектом3. 

 

Російський  словник  

економічних  

термінів   

Інноваційна праця – інвестування інтелектуального  рішення  в  

розробку  і  отримання  нового знання, раніше не застосовуваної 

ідеї по  оновленню  сфер  життя  людей  і  подальший  процес  

впровадження  цього,  з фіксованим  отриманням  додаткової  

цінності4.   

 

 

                                                 
1
 Семикіна М.В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М.В. 

Семикіна  //  Регіональні  перспективи.  – 2002. – № 3-4. –  С. 234-236.  
2
 Герасименко  О.О.  Інноваційна праця:  особливості  змісту  та  соціально-економічної форми 

[Електронний ресурс] / О.О.  Герасименко.  –  Режим  доступу: 

http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/547/1/Gerasumenko%20O%20O.pdf.   
3
 Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний  капітал  у  системі  факторів формування  

економіки знань  /  А.М. Колот // Економічна теорія. – 2007. –  №2. – С. 3-13.  
4
 Словник  економічних  термінів [Електронний  ресурс]   /  Економічний  портал.  –  Режим  доступу: 

http://www.economicportal.ru/terms.html. 
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Скоблякова І.В. Інноваційна праця – вид  діяльності  по  відтворенню  пошукових, 

фундаментальних (необхідної частини) і  прикладних  досліджень,  

проектних  і  дослідно-конструкторських  робіт,  маркетингових 

дій з метою залучення їх результатів у  цивільно-правовий  обіг  

для  реалізації  у вигляді інноваційного продукту5. 

Веснін  В.Р.   Інноваційна праця – діяльність, при якій людина  зайнята  

створенням  нового  в  науці, економіці, мистецтві та інших 

сферах6. 

Торан  А.   Інноваційна праця – це:  виконання  робіт  та (або)  надання  

послуг,  спрямованих  на: створення  і  організацію  виробництва 

принципово  нової  або  з  новими  споживчими  властивостями  

продукції  (товарів, робіт,  послуг);  створення  і  застосування 

нових або модернізацію існуючих способів (технологій)  її  

виробництва,  розповсюдження  та  використання;  застосування 

структурних,  фінансово-економічних,  кадрових, інформаційних 

та інших інновацій7.   

Авдєєв А.  

 

Інноваційна  праця – це  діяльність  по  створенню, освоєнню,  

поширенню  та  використанню інновацій8.   

Мінцберг Г. Інноваційна  праця – психофізіологічний  ресурс  особистості  для  

виконання  розумової  праці,  забезпечений необхідними 

задатками9. 

  Лутохіна  Е. Інноваційна  праця – така  активність  суб'єкта, при  якій  свій  

особистісний  трудовий  потенціал він використовує в якості 

основного  засобу  практичного  впровадження якихось  новацій,  

в  результаті  чого  створюється  інноваційний  продукт  і  

забезпечується  зростання  соціально-економічної  

ефективності10.   

Запель С.В. Інноваційна  активність найманих працівників – багаторівнева 

категорія, що відображає здатність та активне прагнення 

найманих працівників до розроблення  і  впровадження  інновацій  

відповідно  до  ринкового  попиту  на основі набування новітніх 

знань, постійного професійного самовдосконалення та розвитку11.   

 

                                                 
5
 Скоблякова  И.В.  Инновационные  системы и  венчурное  финансирование [монография] /  

И.В. Скоблякова. – М., 2006. – 210 с. 
6
 Веснин  В.Р.  Управление  персоналом. Теория и практика : [Учебник] / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 

2009. – 686 с. 
7
 Touraine A. Social transformations of the twentieth century / A. Touraine // International Social Science 

journal. – 1998. – June. – № 156. – Р. 165–171. 
8
 Авдеев  В.В.  Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжиниринговая 

технология: Практикум / В.В. Авдеев. – М.: Финансы и статистика. – 2008. – 256 с. 
9
 Mintzberg  Henry.  The  Nature  of  Managerial  /  Henry  Mintzberg.  –  New  York: Harper & Row, 1973. – 

298 р.  
10

 Лутохина  Э.  Креативная  трудология: начала  инноватики  /  Э. Лутохина. – Мн., 2008. –  253 с. 
11

 Запель С.В. Система мотивування інноваційної діяльності працівників як фактор успіху в управлінні 

інноваційними проектами / С.В. Запель // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 

– 2013. – Вип. 23.4. – С. 222-233. 
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Додаток Д.1 

Підходи до визначення сутності поняття «механізм» у працях учених 

Автор, рік Визначення 

1 2 

Г.Атаманчук, 

1997 р. 

 

Механізм управління – це складова частина системи управління, що 

забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта1  

О. Комяков, 

2000 р. 

Механізм державного регулювання – це сукупність організаційно-

економічних методів та інструментів, за допомогою яких виконуються 

взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, ефективної дії 

відповідної системи (держави) на підвищення функціонування економіки2  

Л.Дідківська, 

Л.Головко, 

2000 р. 

 Механізм макроекономічного регулювання ринкової економіки змішаного 

типу – це система макроекономічних регуляторів, що складаються з таких 

основних елементів, як: ринкові регулятори; важелі державного впливу на 

економіку; корпоративне управління; інститут соціального партнерства 3 

Ф.Шамхалов, 

2002 р. 

Під механізмом держави в широкому розумінні визначає механізм практичної 

реалізації державної влади, а у вузькому - конкретний засіб впливу держави 

на суспільство для вирішення поставлених завдань або розв’язання протиріч4 

В.Князєв, 

В.Бакуменко, 

2002 р. 

Механізм державного управління – це сукупність практичних заходів, 

засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи державної влади 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою 

досягнення поставлених цілей5 

М. Корецький, 

2002 р. 

Механізм державного регулювання економіки можна визначити як систему 

засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава регулює 

економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних функцій6 

Р. Рудницька, 

О. Сидорчук, О. 

Стельмах, 

2005 р. 

Механізм державного управління – це система, призначена для практичного 

здійснення державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має 

визначену  структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт 

управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням7  

Г. Шевченко, 

2007 р. 

Організаційно-економічний механізм в умовах ринку являє собою  

діалектичну  єдність  державного  регулювання  та  ринкової  саморегуляції. 

До його елементів належать: методи, форми, інструменти, важелі державного 

регулювання та ринкової саморегуляції 8    

 

                                                 
1
 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : [курс лекцій] / Г. В. Атаманчук. ― М. : Юрид. лит., 

1997. ― 400 с. ― С.18 
2
 Комяков О. М. Державне регулювання перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. М. 

Комяков. ― К., 2000. ― 19 с. ― С.-8 
3
 Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. ― К. : 

Знання-Прес, 2000. ― 209 с. ― С.21 
4
 Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. ― М. : ЗАО “Изд-во “Экономика», 2002. 

― 638 с.  ―С.21 
5
 Державне управління : [cловник-довідник] / [За заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка]. ― К. : Вид-во 

УАДУ, 2002. ― 228 с. ― С.52 
6
 Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці : [Монографія] / М. Х. 

Корецький. ― К. : Вид-во УА Д У, 2002. ― 260 с. ― С.16 
7
 Рудницька Р. М. Механізми державного управління : сутність i зміст / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, О. М. 

Стельмах / [За наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса]. ― Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. ― 28 

с. ― С.6 
8
 Шевченко  Г. М. Принципи  побудови  організаційно-економічного  механізму  формування та використання 

природно-рекреаційного  потенціалу  території  /  Г. М. Шевченко  //  Вісник  Сумського державного 

університету. Серія «Економіка». ― 2007. ― №1. ― С. 60―66.   
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1 2 

О. Іваницький, 

В.Косенко, 

2008 р. 

Господарський  механізм  суспільства – це  взаємозв’язана  і  

взаємообумовлена  система  форм,  методів,  законодавчих  актів,  а  також 

державних  органів  і  організацій,  покликаних  створювати  умови  для  

ефективного господарювання.  

Він  включає  дві  взаємозв’язані підсистеми: економічний і інституційний 

механізм. Економічний  механізм – це  механізм  дії  на  практиці  

об’єктивних економічних  законів,  характерних  для  даної  стадії  розвитку  

суспільства.  Інституційний  механізм – це  сукупність  органів  і  організацій,  

законодавчих  і  нормативних  актів,  методів  управління  і  регулювання 

економіки,  використовуваних  державою.  До  інституційного  механізму 

входять організаційно-економічні і техніко-економічні виробничі відносини9 

С. Юрін,  

2008 р. 

Механізми  економічного  регулювання  становлять  інституціональну  

сукупність  ідентифікованих  за  функціональною  ознакою  інститутів,  які  

виконують  специфічну  роль  у  системі  регуляторних  впливів  на  ринковий  

процес10 

С. Мельник, 

2009 р. 

Механізм регулювання соціально-трудової сфери слід визначати як 

взаємодію соціальних структур, інститутів, суб’єктів, за допомогою яких 

здійснюється її функціонування. Відповідний організаційно-економічний 

механізм складається із законодавчо-нормативного, бюджетного, 

інституціонального, методично-інформаційного та соціально-партнерського 

блоків11 

О.Свінцов, 

Н.Скірка, 

П.Гаврилко, 

О.Завійська, 

2011 р. 

Механізм регулювання економіки визначається як  сукупність  таких  

елементів:  стратегічна  мета  державного  регулювання економіки; поточні 

цілі регулювання; формування чіткого переліку об'єктів регулювання; 

визначення структури та пріоритетності методів впливу; підпорядкування 

основних форм державного регулювання досягненню єдиної мети; 

односпрямованість їх векторів; урахування інтеграційних чинників розвитку 

економіки за умови чіткого визначення національних пріоритетів12 

Ю. Лимич, 

2012 р. 

Організаційно-економічний  механізм  –  це  система взаємопов’язаних  

організаційних,  правових  та  економічних  важелів  і  регуляторів,  які  

визначають  та коригують  послідовність  провадження  певного  виду  

економічної  діяльності,  а  також  збалансованість функціонування    

виробничо-економічної,  фінансової  та  управлінської  системи  з  метою 

забезпечення  її  ефективності  та  досягнення  поставлених  цілей  в  

реальних  умовах  національного господарства13 

 

                                                 
9
 Іваницький О. О. Господарський механізм у системі державного регулювання економіки /  О. О. Іваницький, 

В. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління. ― 2008. ― №2(34). ― С. 119―125. 
10

 Юрин С. В. Институциональные факторы развития аграрной экономики : автореф. дис. … канд.  экон. наук / 

С. В. Юрин, 2008. ― 21 с.-С.8 
11

 Мельник С. В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України / С. В. Мельник. ― К. : 

Видавництво “Соцінформ», 2009. ― 768 с.-С.22 
12

 Свінцов О. М. Механізм державного структурного регулювання економіки України та його реалізація / О. М. 

Свінцов, Н. Я. Скірка, П. П. Гаврилко // Науковий вісник НЛТУ України. ― 2011. ― Вип. 21.9. ― С. 265―272.-

С.22 
13

 Лимич Ю. В. Організаційно-економічний механізм регулювання інвестиційних можливостей національної 

промисловості / Ю. В. Лимич // Інноваційна економіка. ― 2012. ― №9(35). ― С. 119―123. 
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Додаток Д.2 

Підходи до трактування сутності ринку праці у роботах вітчизняних і зарубіжних учених 
Автор Рік Визначення 

1 2 3 

Онікієнко В.В., 

Шаленко М.В. 
1991 

Ринок робочої сили – це сфера обігу специфічного товару «робоча сила» і особливий, властивий товарно-грошовим 

відносинам спосіб її включення до економічної системи1 

Купалова Г.І. 

 
1995 

Ринок праці відображає стан розширеного відтворення найголовнішого ресурсу – робочої сили і людини у суспільному 

плані. Відмінною рисою ринку праці є те, що, з одного боку, він має ресурсний, товарний характер, а з іншого – 

породжує незрівнянно більше економічних і соціальних проблем, ніж будь-який інший, і вимагає пильної уваги та 

фінансової опіки з боку держави2 

Петюх В.М. 

 
1999 

Сучасний регульований ринок праці можна визначити як частину ринкового господарства країни, враховуючи, що це, 

по-перше, категорiя, яка характеризує систему соцiально-економiчних вiдносин, що мають товарний характер, 

пронизують фази вiдтворення iндивiдуальної робочої сили (виробництво, розподiл, обмiн і використання), всi ланки та 

ступенi суспiльного виробництва, i регулюються ринковою кон’юнктурою, системою соцiального партнерства, 

юридичними, правовими, морально-етичними нормами та нацiональними традицiями, а по-друге – система механiзмiв:  

а) купiвлi – продажу робочої сили: визначення вартостi та цiни робочої сили; органiзацiї оплати працi та соцiального 

страхування; забезпечення умов працi та технiки безпеки;  

б) забезпечення зайнятостi найманою працею як частини механізму забезпечення зайнятості всього населення; 

в) соцiального захисту найманих працiвникiв як частини механізму соціального захисту всього населення; 

г) формування та розвитку робочої сили; 

д) узгодження попиту та пропозицiї робочої сили тощо3 

Генкін Б.М. 1999  

Теорія ринкової економіки розглядає  ринок праці в системі ринків економічних ресурсів (факторів). Разом з тим 

важливо враховувати, що праця має суттєві відмінності від інших економічних ресурсів. Це зумовлено психологічними, 

соціальними і політичними аспектами трудової діяльності, які визначають особливу роль ринку праці в системі 

соціальних відносин та особливу увагу, яка приділяється йому з боку держави4 

 

 

                                                 
1
 Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та практичні проблеми) / Г. І. Купалова. ― Київ: ІАЕ, 1995. ― 234 с. ― С.11-12. 

2
 Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та практичні проблеми) / Г. І. Купалова. ― Київ: ІАЕ, 1995. ― 234 с. ― С.16. 

3
 Петюх В. М. Ринок праці : [Навч. посібник] / В. М. Петюх. ― К. : КНЕУ, 1999. ― 288 с. ― С.13. 

3
 Генкин Б. М. Экономика и социология труда : [учебник для вузов]. ― 2-е изд., испр. и доп. / Б. М. Генкин. ― М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. ― 

412 с. ― С. 362―363. 
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Продовження Додатку Д.2 

1 2 3 

Завіновська 

Г.Т. 
2000 

Ринок праці – це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». 

Ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як 

механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками5 

Попов Ю.Н. 2003 

Ринок праці – складова частина ринкового господарства, механізм узгодження інтересів роботодавців (що пред'являють 

попит на працю) і найманої робочої сили (що пропонує послуги праці). Слід одразу відзначити, що ринком праці 

вважається сфера оплачуваної зайнятості. Ринок праці функціонує на основі конкуренції як між найманими 

робітниками, так і між роботодавцями6 

Калина А.В. 2004 
Ринок праці – система економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення робочої сили і 

використання праці – у даний час є одним з найбільш динамічних ринків7 

Семів Л.К. 2004 

Регіональний ринок праці можна визначити як множину взаємопов’язаних елементів: попиту, пропозиції, ціни робочої 

сили, що формують його структуру (територіальну, галузеву, соціально-демографічну, освітньо-професійну). Як 

відкрита система, він має прямі, зворотні й опосередковані зв’язки з ринковим середовищем: ринком інвестицій, 

інновацій, землі, фінансовим ринком, ринком науково-освітніх послуг8 

Лич В.М. 

 
2005 

Ринок трудового потенціалу, з точки зору економічної теорії, першочергово виражає відносини обміну між людьми з 

приводу відтворення можливостей до трудової діяльності шляхом ринкового обміну, їх примноження та ефективного 

використання з метою більш повного задоволення потреб людини, сім’ї, трудового колективу, держави, суспільства в 

цілому9 

Бараник З.П. 

 
2005 

Ринок праці – це сукупність економічних відносин, форм і методів узгодження та регулювання інтересів безпосередніх 

виробників і роботодавців (підприємств, що організовують, використовують та оплачують працю найманих осіб). 

Основними економічними важелями механізму ринку праці є попит, пропонування і ціна (заробітна плата). Головним 

економічним чинником попиту на працю є фонд заробітної плати (ФЗП), наявний у роботодавця, який використовується 

ним для наймання певної кількості робітників. Висока заробітна плата при цьому зменшує попит на працю і навпаки10 

 

                                                 
5
 Завіновська Г.Т. Економіка праці : [навч. посібник] / Г. Т. Завіновська. ― К. : КНЕУ, 2000. ― 200 с. ― С.5. 

6
 Попов Ю. Н. Современная экономика и социология труда: [Учебное пособие] /  А. В. Шевчук, Ю. Н. Попов. ― М. : Академия народного хозяйства при Правительстве 

РФ, 2003. ― 230 с. ― С. 97―98. 
7
 Калина А. В. Економіка праці : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ] / А. В. Калина. ― К. : МАУП, 2004. ― 272 с. ― С.38. 

8
 Семів Л. К. Регіональна політика : людський вимір : [Монографія] / Л. К. Семів. ― Львів : ІРД НАН України, 2004. ― 392 с. ― С.307―308. 

9
 Лич В. М. Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України : автореф. дис. докт. екон. наук : 08.02.03 / В. М. Лич; Науково-дослідний економічний 

інститут Міністерства економіки України. ―  Київ, 2005. ― 30 с. ― С. 9. 
10

 Бараник З. П. Статистика ринку праці : [навч. посіб.] / З. П. Бараник. ―  К. : КНЕУ, 2005. ― 167 с. ― С. 52. 
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Продовження Додатку Д.2 
1 2 3 

Степура Т.М. 2005 
Ринок праці – це система відносин, форм і методів узгодження інтересів працівників і працедавців щодо ефективного 

використання праці та отримання прибутку 11 

Волкова О.В. 2007 

Підхід до ринку праці як до економічної категорії є неоднозначним, в результаті чого можна виділити такі напрями його 

визначення: 1) через систему обміну; 2) як сукупність суспільних відносин; 3) як сукупність диференційованих 

підсистем; 4) через систему економічних механізмів, норм та інститутів... Одні вчені вважають, що ринок праці – це 

механізм (інститут), що поєднує, зводить разом продавців товару робоча сила (працівників) і покупців цього товару 

(роботодавців), інші – що він являє собою механізм узгодження інтересів роботодавців і найманої робочої сили, треті – 

що це специфічний вид товарного ринку, змістом якого є купівля-продаж товару особливого роду – робочої сили або 

спроможності людини до праці, однак всі ці тлумачення не суперечать, а доповнюють одне одного, підкреслюють різні 

сторони змісту цієї категорії12 

Остапенко 

Ю.М. 
2007 

Ринок праці виступає органічною складовою ринкової економіки, що виконує функції механізму розподілу і 

перерозподілу суспільної праці за сферами і галузями господарства, видами і формами діяльності за критерієм 

ефективності праці і виробництва відповідно до структури суспільних потреб і форм власності. Тут не лише 

перетинаються інтереси робітника і роботодавця при визначенні ціни праці й умов його функціонування, а й 

відображаються практично всі соціально-економічні зміни в суспільстві13 

Пухлій В.Т.  2008 
Ринок праці – це механізм задоволення робочою силою відповідним чином організованої системи робочих місць з 

метою виробництва товарів і послуг, що виступає абсолютно необхідним чинником забезпечення економічного 

розвитку14 

Колосова Р.П. 2008 

Ринок праці – найважливіший елемент ринкової економіки й багатопланова сфера соціально-економічного життя 

суспільства. Він залучає до сфери соціально-трудових відносин маси людей та інститутів; виступає одним з регуляторів 

та індикаторів ступеню національного добробуту, стабільності, ефективності соціально-економічних перетворень. Ринок 

праці є, по-перше, елементом системи ринків факторів виробництва, діючим у рамках певного економічного простору, 

по-друге – механізмом взаємовідносин між суб’єктами ринку праці: роботодавцями, найманими робітниками та 

державою, що відображає економічні й правові відносини між ними15 
 

 

                                                 
11

 Степура Т. М. Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.02.03  / Т. М. Степура; 

Львівський національний університет імені Івана Франка. ― Львів, 2005. ― 22 с. ― С. 5. 
12

 Волкова О. В. Ринок праці : [навч. посіб.] / О. В. Волкова. ― К. : Центр учбової літератури, 2007. ― 624 с. ― С.15―16. 
13

 Остапенко Ю. М. Экономика труда : [Учеб. пособие]. ― 2-е изд. / Ю. М. Остапенко. ― М. : ИНФРА-М, 2007. ― 272 с. ― (Высшее образование). ― С. 51. 
14

 Пухлій В.Т. Особливості розвитку ринків праці в країнах Латинської Америки / В.Т. Пухлій // Демографія та соціальна економіка. ― 2008. ― №2(10). ― С. 144―152. 
15

 Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Р. П. Колосовой, Г. Г. Меликьяна : [Учебно-методическое пособие : практикум]. ― М. : 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2008. ― 458 с. ― С.26―27. 
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1 2 3 

Єгоршин А.П. 2008 

Ринок праці – сукупність соціально-економічних відносин між державою, роботодавцями і працівниками з питань 

купівлі-продажу робочої сили, навчання працівників і використання їх в процесі виробництва. 

Ринок робочої сили включає соціально-економічні відносини зайнятих і незайнятих працівників, тобто все економічно 

активне населення країни. Таким чином, в цей ринок включаються безробітні. 

Ринок трудових ресурсів – сукупність соціально-економічних відносин з приводу найму, навчання і використання 

трудових ресурсів (зайнятих, незайнятих і таких, що вчаться). Це визначення розширює поняття ринку, оскільки включає 

не тільки економічно активне населення, але й тих, що навчаються у сфері професійної освіти (трудовий резерв)16 

Бондаренко 

О.Г. 
2008 

Ринок праці пропонується розглядати як систему соціально-економічних і суспільних відносин, пов’язаних з наймом і 

пропозицією праці задля знаходження оптимального співвідношення попиту та пропозиції робочої сили, забезпечення 

соціального захисту і гарантій зайнятості працездатного населення (працевлаштування, адекватної оплати праці, 

страхування по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо); а також як механізм, що забезпечує узгодження ціни і 

умов праці між роботодавцями (власниками засобів виробництва) та населенням (власниками робочої сили) щодо 

задоволення попиту перших на працю, а других – на робочі місця, які є джерелом їхнього існування17 

Лаговський 

В.В. 

 

2009 

Ринок праці – це певний механізм, який функціонує на основі соціально-економічних і юридичних відносин між 

найманими робітниками, роботодавцями і державою та регулює співвідношення між пропозицією на послуги праці і 

попитом на ці послуги, умовами праці, вартістю послуг праці і її ціною18 

Дружиніна 

В.В. 
2009 

Ринок праці можна представити як систему трудових відносин, що відображають рівень соціального розвитку і 

досягнутий баланс інтересів між суб'єктами: працедавцями, працівниками, державою, профспілками і посередниками19  

Кокін Ю.П. 2010 

Ринок праці – це, по-перше, сукупність економічних відносин між попитом і пропозицією робочої сили; по-друге, місце 

перетину різноманітних економічних і соціальних інтересів і функцій; по-третє, з позицій підприємств, поле взаємодії 

окремого підприємства і його працівників, потенційних або фактичних працівників, які планують перехід на нове місце 

роботи у межах фірми20 

                                                 
16

 Егоршин А. П. Организация труда персонала : [учебник] / А. К. Зайцев, А. П. Егоршин.  ―  М : ИНФРА-М, 2008. ― 320 с. ― (Высшее образование). ― С. 7. 
17

 Бондаренко О. Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / 

О. Г. Бондаренко ; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. ― Харків, 2008. 

― 17 с. ― С.6. 
18

 Лаговський В. В. Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 / В. В. Лаговський ; ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України». ―  Київ, 2009. ― 22 с. ― С. 7―8 
19

 Дружиніна В. В. Підвищення гнучкості місцевого ринку праці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.07 / В. В. Дружиніна ; Інститут економіко-правових досліджень 

НАН України. ― Донецьк, 2009. ― 20 с. ― С. 6. 
20

 Экономика труда : [учебник]. ― 2-е изд., перераб. и доп. / [под ред. проф. Ю.П. Кокина, проф. П.Э. Шлендера]. ― М. : Магистр, 2010. ― 686 с. ― С. 104. 
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Додаток Д.3 

Характеристика основних чинників, принципів, функцій та понять ринку праці 

Групуюча 

ознака 

Класифікація Характеристика 

1 2 3 

Чинники 

впливу на 

формування 

конкурентного 

середовища РП 

Чинники 

макроекономічного 

впливу 

Визначальне значення макроекономічного впливу на формування конкурентного середовища на ринку 

праці обумовлене пріоритетом макроекономічної системи у формуванні попиту на виробничі ресурси, 

передусім, обсягів робочої сили, необхідної для забезпечення потреб виробництва. Провідне місце у 

системі чинників макроекономічного рівня займає технологічний чинник розвитку. Рівень технічного 

забезпечення і технологічного розвитку сфери виробництва та сфери надання послуг виступає 

економічним підґрунтям для формування вимог до конкурентоспроможності робочої сили, визначаючи 

характер конкурентних відносин на ринку праці. 

Враховуючи важливість інвестиційної та інноваційної складових для зміцнення технологічної бази 

виробництва, як екзогенні фактори, що впливають на кон’юнктуру ринку праці, необхідно розглядати 

індикатори інвестиційно-інноваційної активності на макрорівні. У кінцевому підсумку саме підвищення 

техноємності застосовуваних технологій, активізація капіталоутворення та впровадження інновацій, 

поряд з іншими чинниками, має створити фундамент для забезпечення стійкого економічного зростання 

та поліпшення стану загального конкурентного середовища в економіці. 

Регуляторний вплив 

держави 

Регуляторний вплив держави здійснюється за різними напрямами, але позначається і на умовах та 

інтенсивності конкуренції робочої сили, і на її конкурентоспроможності. Йдеться про різні складові 

державного регулювання: політику зайнятості, а також соціальну, гендерну, фіскальну, науково-освітню 

політику, в рамках яких застосовуються важелі прямого чи опосередкованого впливу на розвиток 

внутрішнього ринку праці. 

Інституційні 

перетворення 

Інституціональні зміни, пов’язані з процесами роздержавлення, приватизації, розвитком малого бізнесу, 

удосконаленням законодавчо-правової бази, створенням системи трипартизму, настільки значуще 

впливають на розвиток конкурентного середовища на національному ринку праці, що їх важко 

переоцінити. Фактично йдеться як про формування ринкової інфраструктури, тобто зміну засад 

функціонування та структури ринку праці (перехід на ринкові засади, структурна переорієнтація 

відповідно до вимог економічної кон’юнктури), так і про зміну його якісних і кількісних параметрів, 

змістової трансформації категорії робочої сили, відносин держави, роботодавців і найманих працівників. 
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Продовження Додатку Д.3 

1 2 3 

Чинники 

впливу на 

формування 

конкурентного 

середовища РП 

Зовнішньо-

кон’юнктурний 

чинник впливу 

Дія зовнішньо-кон’юнктурного чинника впливу на формування конкурентного середовища проявляється 

через взаємодію з ринками праці інших країн, міграційні процеси, оскільки притік іноземної робочої 

сили на внутрішній ринок посилює інтенсивність конкуренції на ньому, тоді як відплив вітчизняних 

працівників за кордон знижує її. Разом з тим відплив висококваліфікованих працівників за кордон 

суттєво погіршує якість людського капіталу країни внаслідок зміни пропорцій висококваліфікованої та 

низькокваліфікованої праці в його структурі. Водночас в умовах глобалізації світового економічного 

простору зайнятість на робочих місцях, що потребують високого рівня кваліфікації, забезпечує набуття 

робочою силою певних навиків та досвіду організації праці, які, при поверненні в Україну, можуть бути 

реалізовані на практиці. У подальшому збільшення кількості працівників, ознайомлених з вимогами до 

трудової діяльності в економічно розвинених країнах, сприятиме поступовому підвищенню рівня 

конкурентоспроможності національної робочої сили 

Принципи 

функціонування 

РП 

системність організація спільної взаємодії множини взаємопов’язаних елементів і підсистем, що дозволяє 

забезпечити виконання системою в цілому своїх функцій 

ієрархічність підпорядкування підсистем нижчого порядку системі вищого рівня 

сегментація структурованість на низку секторів, зумовлена адміністративно-територіальними, професійно- 

кваліфікаційними, демографічними та іншими відмінностями 

регульованість підкорення керуючому впливу з боку органів державної влади 

самоорганізація здатність самостійно регулювати внутрішні процеси шляхом врахування і корегування взаємних 

очікувань суб’єктів взаємодії на основі соціальних і моральних норм 

адаптивність пристосування до інтенсивних змін у внутрішньому і зовнішньому оточенні 

ефективність забезпечення досягнення економічного і соціального ефекту у поточній і довгостроковій перспективі 

цілеорієнтованість підпорядкування усіх дій і заходів досягненню загальної мети 

комунікативність активна інформаційно-комунікативна взаємодія як серед учасників ринку праці, так і з іншими 

суб’єктами ринкових відносин у глобалізованому просторі 

Функції РП розподільча суспільний поділ праці 

інформаційна надає інформацію про структуру попиту і пропозиції робочої сили 

посередницька узгоджує економічні інтереси між власниками робочої сили та власниками робочих місць 

консультативна професійна консультація тих, хто шукає роботу, або власників засобів виробництва відносно правових 

аспектів використання найманої робочої сили  
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Продовження Додатку Д.3 

1 2 3 

Функції РП регулююча профвідбір робочої сили та її професійна адаптація для формування оптимальної професійно-кваліфікаційної 

структури 

ціноутворююча забезпечення конкурентного середовища для суб’єктів трудових відносин 

пропорційна пропорційність розподілу робочої сили структурі суспільних потреб і розвитку науково-технічного прогресу 

резервна сприяє формуванню резерву трудових ресурсів для забезпечення нормального процесу суспільного відтворення
1
 

 

 

 

 

 

 

 

Основні 

поняття, що 

характеризують 

РП 

Попит на працю Відображає кількість і структуру потреб у працівниках з боку підприємств, організацій з метою заповнення 

вакантних робочих місць при певних обсягах виробництва і рівні продуктивності праці. Тобто попит на 

робочу силу визначається потребою у ній виробництва, яка, в свою чергу,  обумовлена потребою суспільства 

в товарах і послугах, а також купівельною спроможністю власників засобів виробництва.  

Пропозиція робочої 

сили 

Під пропозицією робочої сили розуміється пропозиція найманими працівниками належної їм здатності до 

праці роботодавцю на певний термін за визначену плату. Пропозиція робочої сили визначається попитом з 

боку населення на робочі місця і формується під впливом економічних, соціально-демографічних, 

психологічних та інших факторів.  

Ціна робочої сили Ціна робочої сили, з точки зору найманого працівника, являє собою дохід, до якого, крім заробітної плати, 

входять: виплати за участь у прибутках, оплата професійного навчання, харчування, транспорту, навчання 

дітей, відпочинку та ін. Для роботодавців, крім названих складових, до ціни робочої сили включаються 

витрати на соціальний захист працюючих.  

Типи ринків праці Визначаються переважно за такими критеріями: форма власності; тип соціально-трудових відносин у 

суспільстві; кваліфікація зайнятих; механізм регулювання; технологічні особливості тощо. Найбільш 

поширеною є наступна класифікація ринків праці: зовнішній – внутрішній, класичний – гнучкий, 

регульований – нерегульований, первинний – вторинний, офіційний – неофіційний. 

Конкуренція на 

ринку праці 

Є невід’ємною складовою будь-якого ринку, що являє собою наявність значної кількості незалежних 

покупців і продавців робочої сили і можливість для них вільно виходити на ринок праці і залишати його.   

Інфраструктура 

ринку праці 

Складова частина РП, що включає державні установи, недержавні структури сприяння зайнятості, громадські 

організації і фонди, нормативно-правове середовище, що забезпечує ефективну взаємодію між попитом і 

пропозицією на ринку праці
2
 

                                                 
1
 Калина А. В. Економіка праці : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ] / А. В. Калина. ― К. : МАУП, 2004. ― 272 с. ― С. 42. 

2
 Занятость, рынок труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Р. П. Колосовой, Г. Г. Меликьяна : [Учебно-методическое пособие : практикум]. ― М. : 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2008. ― 458 с. ― С. 27―35. 
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Додаток Д.4 

Підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності та  

похідних категорій стосовно людських ресурсів 

Автор, рік Визначення сутності конкурентоспроможності  
1 2 

Богиня Д.П., 

1999 рік 
Конкурентоспроможність являє собою сукупність якісних і вартісних 

характеристик специфічного товару «робоча сила», що забезпечують задоволення 

конкретних потреб роботодавців, у тому числі державних підприємств, у 

працівниках певної кваліфікації (професії)
1 

Цимбалюк 

С.О., 2000 рік 

Конкурентоспроможність управлінського персоналу – це складна економічна 

категорія, сутність якої розкривають наступні концептуальні підходи до її 

визначення:  

1) це здатність керівників, професіоналів і фахівців генерувати ідеї з 

використанням усіх можливостей, що виникають у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі; своєчасно виявляти загрози для діяльності підприємства; вирішувати 

проблеми; винаходити й швидше за конкурентів впроваджувати нововведення на 

всіх стадіях життєвого циклу товару; забезпечувати досягнення поставлених цілей 

та виконання підприємством місії;  

2) це вміння ефективно виконувати управлінські функції та своєчасно приймати 

кваліфіковані рішення з метою розробки, виробництва та реалізації високоякісної з 

особливими споживчими властивостями продукції (послуг) за максимально 

ефективного використання ресурсів;  

3) це здатність повніше порівняно з іншими кандидатами на вакантні посади 

задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, вмінь і навичок;  

4) це вміння проявити свої особистісні, професійні та ділові якості, швидше і 

краще за інших працівників реалізувати власний потенціал за конкретних умов, які 

склались на підприємстві, що дає можливість отримувати відповідну винагороду, 

досягти відповідного соціального статусу та забезпечити службово-професійне 

зростання
2
 

Грішнова О.А., 

2001 рік 

Конкурентоспроможність працівника є відповідністю якості робочої сили 

потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на ринку праці, тобто 

повніше, порівняно з іншими кандидатами, задовольняти вимоги роботодавців за 

рівнем знань, умінь, навичок, особистих рис 
3
 

Семикіна М.В., 

2004 рік 

Конкурентоспроможність робочої сили запропоновано визначати як системну 

тріаду: 1) як сукупність якісних та вартісних характеристик робочої сили, які 

користуються попитом на певному сегменті ринку праці у певний період часу; 2) 

як співвідношення корисного ефекту від споживання робочої сили (доходу, 

прибутку, доданої вартості) та її ціни, адекватної загальній сумі витрат на 

підготовку, придбання, використання, відтворення та розвиток робочої сили; 3) як 

здатність конкретного працівника в умовах ринкової кон’юнктури відповідати 

попиту роботодавця, критеріям та мінливим вимогам ринку праці стосовно 

професійно-освітнього рівня, кваліфікації, віку, статі, ділових та особистих якостей 

у порівнянні з відповідними характеристиками інших працівників
4
 

 

                                                 
1
 Богиня Д. П. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці / 

Д. П. Богиня // Україна : аспекти праці. ― 1999. ― № 6. ― С. 3―8.  
2
 Цимбалюк С. О. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств : методологія і методика 

оцінювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / С. О. Цимбалюк ; Київський національний 

економічний університет. ―  Київ, 2000. ― 17 с. ― С. 8. 
3
 Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. ― 

К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. ―  254 с. ― С. 99. 
4
 Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці : автореф. дис. … 

докт. екон. наук : 08.09.01  / М. В. Семикіна; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. ― 

Київ, 2004. ― 32 с. ― С. 8. 
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Продовження Додатку Д.4 
1 2 

Титаренко 

Л.М., 

Титаренко Т.Б., 

2004 рік 

Конкурентоспроможність трудових ресурсів – це здатність економічної системи 

регіону забезпечувати соціально-економічну оптимальність, сприятливі умови 

стабільного підвищення ефективності виробництва, адаптованого до змін 

внутрішньої та світової кон’юнктури на основі використання регіональних 

конкурентних переваг 
5
 

 

 

Куревіна І.О., 

2008 рік 
Конкурентоспроможність людського капіталу являє собою сукупність 

кількісних та якісних характеристик працівника, які відповідають вимогам 

економічних суб’єктів і задовольняють їхні потреби у певному кваліфікаційному 

рівні найманого персоналу. При цьому конкурентоспроможність людського 

капіталу стає основним засобом боротьби на ринку праці, а саме отримання 

робочого місця, максимально можливої оплати праці та соціального захисту тощо
6
 

 

Коломі- 

єць В.М.,  

2008 рік 

Конкурентоспроможність персоналу – це сукупність джерел відповідних 

конкурентних переваг і самих переваг персоналу підприємств та здатність 

персоналу реалізовувати власні конкурентні переваги, що задовольняє одночасно 

потреби суспільства, підприємства та працівника: по-перше, дозволяє забезпечити 

достатній рівень конкурентоспроможності підприємства для виробництва 

конкурентоспроможної продукції, по-друге, стає найкращою формою соціального 

захисту працівника на ринку праці
7
 

 

 

Грошеле- 

ва О.Г., 2008 

рік 

Конкурентоспроможність управлінського персоналу є функцією двох змінних: 

рівня потенціалу (потенціал – це складна синтетична категорія, що включає у себе 

відповідні якості та компетенції, необхідні для отримання конкретного результату) 

та мотивації (сформованих на підприємстві стимулів для найповнішої реалізації 

наявного потенціалу для досягнення цілей підприємства)
8
 

 

 

Дядичев В.В., 

Чуніхіна К.В., 

2010 рік 

 

В аспекті якості конкурентоспроможність персоналу характеризує ознаки, що 

характеризують сукупність споживчих властивостей робочої сили до ефективної 

праці: фах, стаж, вікові дані, володіння іноземними мовами тощо. В аспекті 

кількісних характеристик категорія «конкурентоспроможність працівника» може 

визначатися такими показниками, як продуктивність праці та ефективність праці, 

витрати робочого часу на виконання певних операцій (робіт), якість виробленої 

продукції, витрати сировини, палива тощо
9
 

 

 

 
                                                 
5
 Титаренко Л. М. Інноваційні фактори конкурентоспроможності національної економіки та регіонів / 

Л. М. Титаренко, Т. Б. Титаренко // Економіка і регіон. ― 2004. ― №2(3). ― С. 32―35. 
6
 Куревіна І. О. Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції : 

автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / І. О. Куревіна ; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин. ― Київ, 2008. ― 20 с. ― С. 9. 
7
 Коломієць В. М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств : автореф. дис. 

… канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Коломієць // Класичний приватний університет. ― Запоріжжя, 2008. ― 

20 с. ― С. 8. 
8
 Грошелева О. Г. Конкурентоспроможність управлінського персоналу вугільних шахт : автореф. дис. … канд. 

екон. наук : 08.00.04 / О. Г. Грошелева ; Національний гірничий університет. ― Дніпропетровськ, 2008. ― 20 с. 

― С. 9. 
9
 Дядичев В. В. Конкурентоспроможність персоналу як засіб забезпечення ефективної діяльності підприємства 

[Електронний ресурс] / В. В. Дядичев, К. В. Чуніхіна // Наукові вісті Далівського університету [Електронне   

наукове   фахове   видання]. ― 2010. ― №1. ― Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Nvdu/2010_1/10dvvedp.htm. 
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Андріяко Т.Ю., 

2010 рік 

Якщо підхід, що ґрунтується на поняттях конкурентоспроможності товару або 

послуги, застосувати по відношенню до фахівця, то його 

конкурентоспроможність слід розглядати як відносну і узагальнену 

характеристику, що відображає певні вигідні відмінності від іншого фахівця-

конкурента за ступенем задоволення потреб споживача (роботодавця) і за розміром 

витрат на їх задоволення
10 

Ведерніков М., 

Крисько А.,  

2010 рік 

Конкурентоспроможна робоча сила – це агрегована сукупність властивостей 

працівника, які дають його робочій силі можливості відповідати вимогам 

конкурентного ринку, попиту покупців, забезпечують її визнання на ринку праці. 

Підбір конкурентоспроможної робочої сили та забезпечення відповідних умов для 

постійного зростання її рівня на підприємстві призводить до створення такої 

сукупності працівників, які працюють на досягнення спільної мети – створення 

конкурентоспроможної продукції та зростання рівня конкурентоспроможності 

підприємства в цілому і на зовнішньому ринку, зокрема, у такий спосіб 

формується конкурентоспроможний колектив.  

Конкурентоспроможність персоналу підприємства можна визначити як здатність 

реалізувати наявні в нього конкурентні переваги таким чином, щоб вийти на кращу 

в порівнянні з іншими суб’єктами конкуренції на даному ринку конкурентну 

позицію. Вона виявляється в здатності підприємства до одержання синергетичного 

ефекту від раціонального використання наявних і знову створюваних у процесі 

реалізації стратегії розвитку конкурентних переваг персоналу підприємства
11

 

 

Ладунка І.С., 

2011 рік 
Конкурентні переваги управлінського персоналу – порівняльні характеристики, 

які відображають відмінність даного управлінця та містять комплексну оцінку всієї 

сукупності його властивостей (більшість з яких не мають кількісного виразу) 

відносно виявлених вимог ринку чи властивостей іншого управлінця
12

 

 

Погарата Ю.А., 

Яковина Ю.М., 

2012 рік 

Конкурентоспроможність національної робочої сили характеризується 

сукупністю продуктивних рис працівників, що дають змогу задовольняти потреби 

роботодавців і власників робочої сили і створювати конкурентоспроможну 

продукцію
13

 

 

 

 

                                                 
10

 Андріяко Т. Ю.  Педагогічна сутність і структура конкурентоспроможності фахівця [Електронний ресурс] / Т. Ю. 

Андріяко // E-журнал «Педагогічна наука : історія, теорія, практика, тенденції розвитку». ―  2010.  ―  Вип. №3. ―   

Портал сучасних педагогічних ресурсів. ― Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-

magazine_pedagogical_ science_vypuski_n3_ 2010_st_6. 
11

 Ведерніков М. Генезис конкурентоспроможності робочої сили в контексті розвитку управління персоналом / 

М. Ведерніков, А. Крисько // Економічний аналіз. ― 2010. ― Вип. 7. ― С. 244―246. 
12

 Ладунка І. С. Оцінювання конкурентних переваг управлінського персоналу підприємств : автореф. дис. … 

канд. екон. наук: 08.00.04 / І. С. Ладунка; Класичний приватний університет. ― Запоріжжя, 2011. ― 20 с. ― 

С. 12. 
13

 Погарата Ю. А. Фактори конкурентоспроможності  робочої сили на ринку праці України [Електронний 

ресурс] / Ю. А. Погарата, Ю. М. Яковина // Матеріали конференції «Сучасна наука ХХІ століття», м. Київ, 

14―16 червня 2012 р. ― Режим доступу : http://intkonf.org/pogarata-yuayakovina-yum-faktori-

konkurentospromozhnosti-robochoyi-sili-na-rinku-pratsi-ukrayini/. 
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Додаток Д.5 

Параметри конкурентоспроможності молодого фахівця 

 

 

 

Джерело: складено за даними
1
 

 

 

                                                 
1
 Волкова Н. В. Кадровая политика для закрепления на предприятии молодых специалистов (на примере 

выпускников экономических специальностей  высших учебных заведений) : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Н. В. Волкова ; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. ― 

Барнаул, 2005. ― 24 с. ― С. 16―18. 
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І. Порівняльна оцінка випускників вищих навчальних закладів 

при прийомі на роботу 

Рівень базової освіти (К=1,0) 

Успішність 

випускника під 

час навчання у 

ВНЗ (середній 

бал диплома): 

менше 4,0 балів 

– К=0,85; 4,0-4,5 

балів – К=0,95; 

понад 4,5 балів – 

К=1,0 

Рейтинг 

ВНЗ: 

„аутсайдер» 

– К=0,85; 

„середній 

рівень» – 

К=0,95; 

„лідер» – 

К=1,0 

Проходження 

виробничої, та, 

особливо, 

переддипломної 

практики: на 

іншому 

підприємстві – 

К=1,0; на даному 

підприємстві  - 

К=1,15 

Наявність 

документальних 

доказів успішної 

участі в олімпіадах, 

конкурсах, 

конференціях, 

опублікованих 

наукових праць: 

відсутні – К=1,0; 

наявні – К=1,15 

ІІ. Поточна оцінка молодих фахівців упродовж трирічного 

адаптаційного періоду  

Рівень освіти (К=0,15) Мотивація професійного росту (К=0,85) 

Проходження стажувань, навчання на 

курсах строком до 3 місяців – +2,0 бали; 

строком від 3 місяців до року - +3,0 бали 

Отримання другої 

вищої освіти - +9,0 

балів 

Навчання в 

аспірантурі - 

+10,0 балів 
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Додаток Д.6 

Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності на ринку праці та якості робочої сили  

Автор Рік Методика визначення 

1 2 3 

Рівень конкурентоспроможності: 

Семикіна М.В. 2004 

На рівні індивіда оцінка конкурентних переваг може бути тільки суб’єктивною (самооцінка), а на рівні роботодавця 

вона має базуватися на об’єктивній оцінці інтегрального впливу кожної із складових на загальну 

конкурентоспроможність у сфері праці (Кпр): 

Кпр  = f (Крс,  Крп,  Кмзп) ,                                         (1) 

де Кпр – загальна конкурентоспроможність праці; 

Крс – конкурентоспроможність робочої сили;  

Крп – конкурентоспроможність результату праці – товару (продукції, послуг), що пропонується ринку;  

Кмзп – конкурентоспроможність мотиваційного забезпечення праці (оплати праці, її умов та організації)
1
 

Грішнова О.А. 2005 

Конкурентоспроможність робочої сили є функцією від її ціни й якості, а саме визначається формулою: 

,
P

L
K K                                                                  (2) 

де К – конкурентоспроможність робочої сили; Lk – кількісна оцінка якості робочої сили; Р – ціна робочої сили
2
 

Волкова Н.В. 2005 

Методика оцінки включає такі параметри конкурентоспроможності молодих фахівців, як порівняльна оцінка 

випускників вищих навчальних закладів при прийнятті на роботу та поточна оцінка молодих фахівців упродовж 

трирічного адаптаційного періоду: 

І. Порівняльна оцінка випускників вищих навчальних закладів при прийомі на роботу: 

1.1. Рівень базової освіти (К=1,0): 

А) Успішність випускника під час навчання у ВНЗ (середній бал диплома): менше 4,0 балів – К=0,85; 4,0-4,5 балів – 

К=0,95; понад 4,5 балів – К=1,0 

Б) Рейтинг ВНЗ: «аутсайдер» – К=0,85; «середній рівень» – К=0,95; «лідер» – К=1,0 

В) Проходження виробничої, та, особливо, переддипломної практики: на іншому підприємстві – К=1,0; на даному 

підприємстві  - К=1,15 

  

 

                                                 
11

 Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.09.01  / М. В. Семикіна; Інститут 

демографії та соціальних досліджень НАН України. ― Київ, 2004. ― 32 с. ― С. 16. 
2
 Грішнова О. А. Конкурентоспроможність персоналу підприємства / О. А. Грішнова // Україна : аспекти праці. ― 2005. ― №3. ― С. 3―9. 

 

 

5
5
4
 



 

 

555 

Продовження Додатку Д.6 

1 2 3 

  

Д) Наявність документальних доказів успішної участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях, опублікованих наукових 

праць: відсутні – К=1,0; наявні – К=1,15 

ІІ. Поточна оцінка молодих фахівців упродовж трирічного адаптаційного періоду:  

2.1. Рівень освіти (К=0,15) 

2.2. Мотивація професійного росту (К=0,85): 

А) Проходження стажувань, навчання на курсах строком до 3 місяців – +2,0 бали; строком від 3 місяців до року - +3,0 бали 

Б) Отримання другої вищої освіти - +9,0 балів 

В) Навчання в аспірантурі - +10,0 балів
3
   

 

Фатхутді- 

нов Р.А. 
2005 

Оцінку конкурентоспроможності конкретної категорії персоналу рекомендується здійснювати за формулою: 

 

  ,0,15/
1 1


 

nК
n

i

m

j

ijjП                                               (3) 

де Кп – рівень конкурентоспроможності конкретної категорії персоналу; 

і – 1, 2, ..., n – кількість експертів; j – 1, 2, ..., m – кількість оцінюваних якостей персоналу; 

j  – вагомість j-тої якості персоналу; 

ij – оцінка і-тим експертом j-тої якості персоналу за п’ятибальною шкалою; 

5 n – максимально можлива кількість балів, яку може отримати особа, що оцінюється (5 балів – n експертів). 

Орієнтовний перелік якостей персоналу набуває такого вигляду: 

1. Конкурентоспроможність організації, в якій працює персонал  

2. Спадкові конкурентні переваги (здібності, фізичні дані, темперамент та ін.) 

3. Ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички, вміння) 

4. Інтелігентність, культура 

5. Комунікабельність  

6. Організованість  

7. Вік, здоров’я 

 

                                                 
3
 Волкова Н. В. Кадровая политика для закрепления на предприятии молодых специалистов (на примере выпускников экономических специальностей  высших учебных 

заведений) : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. В. Волкова ; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. ― Барнаул, 2005. 

― 24 с. ― С. 16―18. 

 

5
5
5
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Продовження Додатку Д.6 
1 2 3 

  

При цьому встановлюються наступні умови оцінки експертами якостей персоналу: 

- якість відсутня – 1 бал; 

- якість виявляється дуже рідко – 2 бали; 

- якість виявляється посередньо – 3 бали; 

- якість виявляється часто – 4 бали; 

- якість виявляється систематично, стійко, наочно – 5 балів
4
 

Агафонен- 

ко О.Ю. 
2008 

Для визначення ефективності регіональної конкурентоспроможності населення (
Ч

РЕ ) пропонується 

враховувати сальдо чисельності населення:  

С

СП

виб

прЧ

Р
РВП

РВП

Ч

ЧЧ
Е 


  ,                                         (4) 

де Ч  – чисельність населення в регіоні;  прЧ  – приріст чисельності населення в регіоні;  вибЧ – вибуття населення 

в регіоні;  

СПРВП  – середньодушовий розмір валової доданої вартості (валового регіонального продукту), спожитий у 

регіоні; СРВП  – середньодушовий розмір валової доданої вартості (валового регіонального продукту), створений у 

регіоні
5
 

Рівень якості: 

Генкін  Б.М.  1999 

 

Індекс трудового потенціалу використовується як складова індексу факторів якості життя та 

визначається за формулою: 

),,,,,,,,( ррчпросворактвмздТП ІІІІІІІІfІ 
                                   (5) 

де індекси характеризують такі компоненти трудового потенціалу, як здоров’я, моральність, творчий 

потенціал, активність, організованість, освіта, професіоналізм, ресурси робочого часу
6
 

 
 

                                                 
4
 Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: [Учебник]. ― 2-е изд., испр. и доп. / Р. А. Фатхутдинов. ― М. : Изд-во Эксмо, 2005. ― 544 с.  

5
 Агафоненко О. Ю. Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05  / О.Ю. Агафоненко ; Інститут 

економіко-правових досліджень НАН України. ―  Донецьк, 2008. ― 22 с. ― С. 14. 
6
 Генкин Б. М. Экономика и социология труда : [учебник для вузов]. ― 2-е изд., испр. и доп. / Б. М. Генкин. ― М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. ― 

412 с. ― С. 53. 

 

5
5
6
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Продовження Додатку Д.6 

1 2 3 

Норд Г.Л. 2001 

 

Для оцінювання рівня відтворення кадрового потенціалу  пропонується формула: 

,4/)( еколсоцекондемКП ООООО 
                                 (6) 

де еколсоцекондем ОООО ,,,
 - відповідно, оцінка розвитку у балах (максимально 100 балів) демографічної, 

економічної, соціальної та екологічної підсистем
7
 

Семів Л.К. 2004 

 

Індекс інноваційної якості людських ресурсів (ІЯЛР) визначається наступним чином: 







9

1

,
І

і

jjWІІ

                                                                                             (7) 

де ijI
 - відносний показник, який характеризує окремі компоненти ІЯЛР;  

ijW
- вага, з якою і-й показник враховується при розрахунку інтегрального індексу ІЯЛР. 

До компонент ІЯЛР включені такі, як: освітня, науково-технологічна, духовно-інформаційна, економічна, 

демографічна, зайнятості та ринку праці, рівня та якості життя, екологічна, якість управлінського середовища
8
 

 

 

 

                                                 
7
 Норд Г. Л. Розвиток системи відтворення кадрового потенціалу регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Норд Ганна Леонідівна. ―  К., 2001. ― 203 с. ― С. 101. 

8
 Семів Л. К. Регіональна політика : людський вимір : [Монографія] / Л. К. Семів. ― Львів : ІРД НАН України, 2004. ― 392 с. ― С. 189. 

5
5
7
 

 



 

 

558 

Додаток Д.7 

Анкета 

для роботодавців з метою виявлення стану і можливих шляхів покращення 

взаємодії ВНЗ (вищих навчальних закладів) з підприємствами для 

збалансованості структури підготовки кадрів 
 

Назва організації________________________________________________________________________ 

                                                                            (повна назва вашої організації) 

Сфера діяльності________________________________________________________________________ 

                                                                                              (галузь) 

Форма власності__________________________________________________________________________ 

                                                                    (комерційна/державна) 

Яка  чисельність працівників Вашого підприємства (організації): 

 до 100 чол.         501-1000 чол.       1501-2000 чол.   2500-3000 чол.   3501-4000 чол. 

 100-500 чол.       1001-1500 чол.     2001-2500 чол.   3001-3500 чол.   більше 4000 чол. 

                 

1. Чи задоволені Ви рівнем професійної кваліфікації Вашого персоналу: 

так  

 

 

 

 

 

2. Чи відчуваєте Ви потребу у молодих спеціалістах: 

так  

 

 

так 

 

 

3. Як Ви прогнозуєте зміну потреби у молодих фахівцях в умовах кризових явищ: 

 

 

        

повільно зменшуватиметься 

        

 

4. Яким чином Ви залучаєте  молодих спеціалістів (оберіть не більше 2 варіантів): 

через кадрові агенції 

 

 засобах масової інформації 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

5. З яких спеціальностей Ваше підприємство має потребу у молодих фахівцях з вищою освітою: 

-  

-технолог          

- -менеджер) 

    

 

 інше__________________________________________ 

          

6. Чи є необхідність у попередньому відборі кадрів під час їх навчання У ВНЗ (молодих фахівців): 

так  (переходьте до 8 питання) 

 

 

 ні, чим так (переходьте до 7 питання) 
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7. Відсутня необхідність у попередньому відборі кадрів під час їх навчання У ВНЗ (молодих фахівців), 

внаслідок: 

іх кризових явищ 

 

 

8. Як Ви оцінюєте теоретичний і практичний рівень підготовки фахівців, які закінчили ВНЗ останніми 

роками (де “10» – відмінний рівень підготовки, а “1» – незадовільний рівень):  

Профіль фахівців / оцінка 
теоретичний рівень підготовки практичний рівень підготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фахівці  економічного 

профілю 

          
          

Фахівці  технічного 

профілю 

          
          

Фахівці  юридичного 

профілю 

          
          

Фахівці  з комп’ютерних 

технологій і інформаційних 

систем 

          

          

Фахівці  гуманітарного 

профілю 

          
          

 

9. Які, на Вашу думку, ділові знання та навички визначають цінність молодого фахівця (оцініть, будь-ласка, де 

“10» – відмінний рівень підготовки, а “1» – незадовільний рівень): 

Ділові навички і знання / 

профіль фахівців/оцінка 

Фахівці  

економічного 

профілю 

Фахівці  

технічного 

профілю 

Фахівці  

юридичного 

профілю 

Фахівці  з 

комп’ютерних 

технологій й 

інформаційних 

систем 

Фахівці  

гуманітар-

ного 

профілю  

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

- вміння орієнтуватися на 

вимоги клієнтів 
          

- вміння працювати в 

команді 
          

- уміння раціонально 

планувати свій робочий день 

та визначати пріоритетність 

завдань 

          

- уміння організовувати 

інших людей 
          

- уміння збирати і 

систематизувати 

інформацію 

          

- уміння чітко виконувати 

отримані інструкції та 

поставлені завдання 

          

- знання іноземних мов           

- володіння комп’ютерною 

технікою 
          

- інше (вкажіть)           

- базові економічні знання           

- базові технічні знання           

 

10. Які, на Вашу думку, особисті якості  визначають цінність молодого фахівця (оцініть, будь-ласка: 10 – 

“найважливіше», 1 – “найменш важливе»): 
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Особисті якості/ профіль 

фахівців /оцінка 

Фахівці  

економічно

го профілю 

Фахівці  

технічного 

профілю 

Фахівці  

юридично

го 

профілю 

Фахівці  з 

комп’ютерних 

технологій й 

інформаційних 

систем 

Фахівці 

гуманітарного 

профілю  

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

В
аж

л
и

в
іс

ть
 

д
л
я
 ф

ах
ів

ц
я
  

Н
ая

в
н

і 

зн
ан

н
я
 

- постійне прагнення до 

саморозвитку 
          

- цілеспрямованість           

- комунікабельність           

- ініціативність           

- відповідальність           

- мобільність           

- наполегливість           

- неконфліктність           

- працелюбність           

- креативність           

- вміння адаптуватися до 

змін 
          

 

11. Чи зацікавлені Ви у співпраці з  ВНЗ: 

                     

 

 

12. Які заходи, на Вашу думку, стимулюватимуть співпрацю підприємств з ВНЗ: 

 ВНЗ 

 

 

ічей з 

роботодавцями 

 

 

 

озширення прав працедавців щодо участі у навчальному процесі 

 

 

13. Чи згодні Ви запропонувати деякі з перелічених заходів з метою підвищення якості підготовки молодих 

фахівців та подальшого працевлаштування їх на підприємстві (у співпраці з ВНЗ): 

 

-виробничих комплексів шляхом інтеграції учбових закладів з виробництвом  

пеціалістів підприємства 

-технічному забезпеченні ВНЗ 

 

 

я випускників ВНЗ на підприємстві 

 

 

 

 

14. Які переваги для молодих фахівців існують на Вашому підприємстві: 

висока заробітна плата (у порівнянні з середньою по регіону) 

 

 



 

 

561 

 

ції 

 

 

 

15. Які соціальні пільги мають молоді працівники Вашого підприємства: 

док для дітей працівників підприємства  

 

 

 

ртивні зали, безкоштовні для працівників підприємства 

 

 

рацівників підприємства 

 

 

16. Як мотивуються молоді працівники до навчання або підвищення кваліфікації (оберіть не більше 3 

варіантів): 

рацівників 

 

 

 

 

ь збереження робочого місця 

 

 

 

17. За чий кошт Ваше підприємство проводить навчання і підвищення кваліфікації працівників: 

за кошти підприємства                          

 

 

 

 

нятості                  

______________________________________________________________________________ 

 

18. Чи зацікавлені Ви вкладати кошти у навчання працівників/підвищення кваліфікації кадрів за умов: 

 

підвищення продуктивності праці після проходження навчання  

 

 

__________________________________________________ 

 

19. Яку кадрову політику проводить Ваше підприємство в умовах кризи: 

інших 

чі місця і заробітну плату найманих працівників на належному рівні  

 

 

ться зберегти існуючий кадровий склад 

 

 

Дякуємо за участь у дослідженні!
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Додаток Е.1 

Підходи до визначення поняття «послуга» 

Автор Визначення 

Великий 

тлумачний словник  

Послуга – це дія, вчинок, що  дає користь, допомогу; діяльність 

підприємств, організацій, окремих осіб, здійснювана для задоволення 

потреб, обслуговування1. 

Новий словник 

української мови  

Послуга – це дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому; добрість, 

прислуга, чемність, служба2. 

Економічне 

визначення  

Послуга – це трудова доцільна діяльність, результати якої 

відображаються у корисному ефекті, особливій споживній користі; 

будь-яка діяльність або благо, яку одна сторона може запропонувати 

іншій; вид цілеспрямованої праці, за якої виробництво корисного 

ефекту збігається в часі з її використанням, а також нематеріальне 

благо, що має певну цінність3. 

Курило В.І.  

 

Послуга – це певна діяльність, що не пов’язується із створенням 

матеріальної речі, матеріального блага, проте сама собою породжує 

відповідне благо, що має споживчу вартість4. 

Закон України 

«Про захист прав 

споживачів»  

Послуга – це діяльність виконання з надання (передачі) споживачеві 

певного визначеного договором матеріального чи нематеріального 

блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для 

задоволення його особистих потреб5.  

Закон України 

«Про закупівлю 

товарів, робіт і 

послуг за державні 

кошти»  

Послуга – будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи 

підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв’язком, освоєння 

технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, 

а також консультаційні послуги, пов’язані з консультуванням, 

експертизою, оцінкою, підготовкою висновків та рекомендацій6. 

Цивільний кодекс 

України  

За договором про надання послуги одна сторона (виконавець) 

зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 

послугу, що споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення 

певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві 

зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором7. 

Степанов Д.І.  

 

Послуга – різновид об’єктів цивільних правовідносин у вигляді певної 

правомірної операції, тобто у вигляді низки доцільних дій виконавця 

або діяльності, яка є об’єктом зобов’язання, має нематеріальний ефект, 

нестійкий уречевлений результат, пов’язаний з іншим договірним 

відношенням, та характеризується властивостями здійсненності, 

невіддільності від джерела, моментальною споживаністю, 

неформалізованістю якості 8. 

 

                                                 
1
 Великий тлумачний словник сучасної української мови. ― К., 2003.― 566 с. 

2
 Новий словник української мови: У 4 т. ― К., 1999.― 927 с. 

3
 Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [Під заг. ред. Р. Дяківа]. ― К. : Міжнародна економічна 

фундація, 2000. ―  704 с. 
4
 Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України : сучасна парадигма /  В. І. Курило 

// [за ред. В. К. Шкарбун]. ― К., 2007. ― 312 с. ― С. 22. 
5
 Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-XII  [Електронний ресурс]. ― Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12. 
6
 Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III 

[Електронний ресурс]. ― Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF. 
7
 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. ― Режим доступу : http:// 

http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ ukraini/statja-901.htm. 
8
 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав / Д. И. Степанов. ― М., 2005. ― 349 с. ― С. 217. 
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Додаток Е.2 

Підходи до визначення поняття «освітня послуга» 

Автор Визначення 

 
1 2 

Огаренко В.М.  О.П. – освітній товар, що є визначеною діяльністю, здійснюваною виробником, 

у процесі якої відбувається задоволення потреби споживача в освіті1. 

 

Каленюк І.С.  Освітні послуги або продукт освітньої діяльності  є результатом здійснення 

різноманітної (педагогічної, виховної, наукової, організаційно – управлінської) 

діяльності працівниками сфери освіти для задоволення освітніх потреб окремих 

людей та всього суспільства2. 

 

Оболенсь- 

ка Т.Є., 

Дубровка О.В., 

Свінцов О.М.  

О.П. є специфічним товаром: 

- що формує цінності людини та задовольняє її потреби у придбанні певних 

знань, навичок і вмінь для їх подальшого використання у професійній 

діяльності; 

- який задовольняє потребу людини у набутті певних знань, навичок і вмінь для 

їх подальшого використання у професійній діяльності, тобто це певний обсяг 

навчальної та наукової інформації, переданої суб’єкту у формі знань 

загальноосвітнього і спеціального характеру, а також практичних навичок для 

подальшого їх застосування; 

- духовного виробництва, продуктивність якого прямо пропорційна рівню 

інформаційного насичення в момент споживання3. 

 

Щетинін В.П.  О.П. – система знань, інформації, умінь і навичок, які використовуються в цілях 

задоволення різноманітних потреб людини, суспільства і держави4. 

 

Патора Р., 

Бабаєвська В.  

О.П. є: 

- обсяг навчальної і наукової інформації, що трансформується в процесі 

навчання в певну суму знань для задоволення потреб фізичних та юридичних 

осіб в загальноосвітній, професійно-кваліфікаційній підготовці, перепідготовці, 

навчанні впродовж всього життя;  

- комплекс навчальної та наукової інформації, що передається громадянину у 

вигляді системи знань загальноосвітнього характеру, а також практичних 

навичок, умінь, за умови успішного засвоєння якої студент отримує відповідну 

кваліфікацію чи вчений ступінь5. 

 

                                                 
1
 Манцуров І. Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни : [монографія] / І. Г. 

Манцуров. ― К. : КНЕУ, 2006. ― 392 с. ― С. 43. 
2
 Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : [монографія] / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. ― К. : 

Знання, 2012. ― 343 с. ― (Сучасна наука). ― С. 36. 
3
 Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг : вітчизняний і зарубіжний досвід : [монографія]. ― К., 2001. ― 

208 с. ― С. 133; Дубровка О. В. Система маркетингу в державному управлінні вищою освітою України : 

автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02  / Олег Васильович Дубровка ; Національна академія 

державного управління при Президентові України.  ―К., 2005. ―18 с. ― С. 6; Свінцов О. М. Інститут освіти у 

структурі ринкової економічної системи / Свінцов О. М. // Наукові праці ДонНТУ.  ― 2005.  ― Вип. 89―3. — 

(Серія : Економічна). ― С. 40―44. ― С. 41. 
4
 Щетинин В. Своеобразие российского рынка образовательных услуг / В. Щетинин // Мировая экономика и 

международные отношения. ― 1997. ― №11. ― С. 127―135. ― С. 129. 
5
 Патора Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни : автореф. дис. … 

докт. екон. наук : 08.09.01 /   Роман Патора ; Інститут регіональних досліджень НАН України. ― Л., 2002.― 

42 с. ― С. 7; Бабаєвська В. Л. Теоретичні засади формування ринку освітніх послуг / В. Л. Бабаєвська // 

Економіка, менеджмент, підприємництво. ― 2002. ― № 9, ч. 2. ― С. 81―87. ― С. 81. 
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Продовження Додатку Е.2 

1 2 

Александ- 

ров В.  

О.П. – це організований процес навчання для одержання необхідних знань, 

навичок і вмінь. Це – особливий інтелектуальний товар, який надається 

стороною, що організує і здійснює процес навчання, та утримується іншою 

стороною, яка може бути одночасно і учнем, і контролером якості послуги, і 

платником за неї6. 

Жигоцька Н.В.  О.П. – це здійснення комплексної (педагогічної, виховної, наукової) діяльності 

працівниками сфери освіти із задоволення освітніх потреб окремих людей і 

всього суспільства7. 

Головій Л.  

 

О.П. – це діяльність юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності з навчання та виховання, що здійснюється на підставі нормативно-

правових актів і державних ліцензій на право надання освітніх послуг за їх 

ініціативою8. 

Гжесюк О.А  О.П. – є специфічною формою соціально-економічної діяльності, з метою 

формування стандартизованої системи знань, умінь, навичок, а також моральних 

цінностей тих, хто навчається, з формуванням у них вихідних професійних 

компетенцій, що забезпечують достатній рівень конкурентоспроможності 

випускників на національних і міжнародних ринках праці9. 

* О.П. – освітня(-і) послуга (-и) 

Джерело: узагальнено автором 

 

 

                                                 
6
 Александров В. Освітня послуга : суть та моделі якості / В. Александров // Освіта та управління. ― 2006. ― Т. 

9, ч. 1. ― С. 156―164. ― С. 156. 
7
 Жигоцька Н. В. Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг : Дис. … канд. екон. наук : 

08.03.02 / Наталія Володимирівна Жигоцька ; Київський національний економічний університет. ― К., 2002. ― 

219 с. ― С. 41. 
8
 Головій Л. До питання визначення поняття «освітня послуга» / Л. Головій // Адміністративне право. ― 2008. 

― №7. ― С.43―46. ― С. 46. 
9
 Гжесюк О. А. Розвиток міжнародних ринків освітніх послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук . : 25.00.02 /  

Аліна Олександрівна Гжесюк ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. ― К., 

2012. ― 18 с. ― С. 10. 
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Додаток Е.3 

Дефініції понять категорій «іноземний студент» та  

«міжнародний студент» 
Країна 

або 

організація 

Визначення  

іноземного студента  (foreign student) 

Визначення міжнародного 

студента (international student) 

1 2 3 

ОЕСР Студент, який їде в країну, відмінної від його 

власної, з метою здобуття там вищої освіти. 
_ 

Австралія 

_ 

Студент, що навчається в 

країні тільки з візою класів з 

570 до 575 (студентських віз), 

виключаючи студентів з 

австралійського континенту, 

що фінансуються стипендією 

чи спонсорством чи 

навчаються під час 

перебування в країні з 

іншими типами віз. 

Канада Студенти, що є тимчасовими резидентами, які 

були схвалені співробітником імміграційної 

служби на навчання в Канаді. Кожен іноземний 

студент повинен мати студентський дозвіл або 

будь-який інший вид дозволу на перебування в 

країні.  

_ 

Франція Ці студенти є іноземними громадянами, які 

приїхали до Франції з метою навчання або на 

тривалий термін або як постійні резиденти 

Франції. Таким чином, включають студентів, які 

приїхали на тривалий термін або є постійними 

резидентами, але не є громадянами Франції та 

заморських територій. 

_ 

Німеччина Це мобільний іноземний студент, який прибув 

до Німеччини спеціально для навчання, а також 

немобільний іноземний студент, який має 

статус резидента. Таким чином, до іноземних 

студентів відносяться студенти, які приїхали на 

тривалий термін або є постійними резидентами, 

але не є громадянами Німеччини. 

_ 

Японія 

_ 

Студент іншої 

національності, який приїхав 

до будь-якого японського 

університету, аспірантури, 

коледжу, технологічного 

коледжу, коледжу 

професійних курсів або 

університетських підготовчих 

курсів за студентською візою, 

що визнана Імміграційною 

Службою. 
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1 2 3 

Велико-

британія 

_ 

Студент, який не є 

громадянином 

Великобританії а також 

постійні резиденти, які не 

мають статусу громадян 

Великобританії. 

США Студент, який вступив до закладів вищої освіти 

США, який не є громадянином країни, 

іммігрантом або біженцем. До іноземних 

студентів можуть відноситися студенти, що 

мають візи F (студентські візи), візи H 

(тимчасові робочі або стажувальні), візи J 

(тимчасові навчальні візи за обміном) або візи 

M (професійного навчання). Таким чином, до 

категорії відносять тих, хто приїхав на тривалий 

термін або постійне проживання. 

_ 

 

Джерело: узагальнено автором. 

 



Глобальне місто
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Додаток Е.4 

Рейтинг міст « » (Global City), 2012 р. (топ-35) 

Глобальне місто Значення загального 

індексу 

Нью-Йорк 71.4 

Лондон 70.4 

Сінгапур 70.0 

Гонконг 69.3 

Париж 69.3 

Токіо 68.0 

Цюріх 66.8 

Вашингтон 66.1 

Чикаго 65.9 

Бостон 64.5 

Франкфурт 64.1 

Торонто 63.9 

Женева 63.3 

Сан-Франциско 63.3 

Сідней 63.1 

Мельбурн 62.7 

Амстердам 62.4 

Ванкувер 61.8 

Лос-Анджелес 61.5 

Сеул 60.5 

Стокгольм 60.5 

Монреаль 60.3 

Копенгаген 59.9 

Хьюстон 59.9 

Даллас 59.8 

Відень 59.8 

Дублін 59.5 

Мадрид 59.4 

Сіетл 59.3 

Філадельфія 58.5 

Атланта 58.2 

Берлін 58.2 

Осло 57.2 

Брюссель 57.1 

Гамбург 56.8 

 

Джерело: складено за даними1. 

 

 

                                                 
1
 The Global Cities Index 2012 : Benchmarking global city competitiveness [Електронний ресурс]. ― The Economist 

Intelligence Unit Limited 2012. ― 39 р. ― Режим доступу :  http://www.foreignpolicy.com. ― С. 26. 
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Додаток Ж.1 

Структура механізму державного управління 

 

 

 

Джерело: 
1
. 

 

 

 

                                                 
1
 Рудницька Р. М. Механізми державного управління : сутність i зміст / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, 

О. М. Стельмах / [За наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса]. ― Львів: ЛРІДУ НАДУ, 

2005. ― 28 с. ― С. 9. 

Закони Верховної Ради 

Укази Президента 

Постанови Кабінету Міністрів 

Накази міністерств і відомств 

Статути юридичних осіб 

Правове забезпечення 

Одноразові обстеження 

Інтернет 

Засоби масової інформації 

Статистичні збірники 

Інформаційне забезпечення 

Інструкції 

Нормативи 

Норми 

Стандарти 

Методичні вказівки 

Нормативне забезпечення 

Звіти юридичних осіб 

Механізм державного управління 

Політика 

Економічна  

Соціальна   

Фінансова   

Культурна    

Промислова   

Методи 

Організаційні 

Економічні 

Психологічні  

Спеціальні  

Важелі 

Економічні 

Фінансові  

Правові 

Інструменти  

Технології 

Програми 
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Додаток Ж.2 

Значення основних термінів стосовно регулювання економіки, у т.ч. процесу забезпечення  

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці 

Джерело 
Значення термінів: 

регулювання управління політика метод важіль інструмент 

1 2 3 4 5 6 7 

Толковый 

словарь 

современного 

русского языка / 

Д.Н. Ушаков. –  

Изд-во: Альта-

Принт,  2005. – 

1216 с. 

1) (від лат. – правило) 

– упорядковувати, 

спрямовувати що-

небудь, впливати на 

щось з метою внести 

порядок, 

правильність, 

привести систему в 

рух 

1) діяльність, що 

спрямовує й 

регулює суспіль-

ні відносини за 

допомогою 

органів держав-

ної влади (від 

управляти – 

користуючись 

якимись 

приладами, 

прийомами, 

приводити до 

руху, спрямову-

вати рух чого-

небудь) 

1) діяльність 

державної влади в 

сфері управління й 

міжнародних 

відносин; 

2)  діяльність того чи 

іншого суспільного 

угруповання, партії, 

класу, що 

визначається їх 

цілями та інтересами 

1) шлях, спосіб, 

прийом 

теоретичного 

дослідження чи 

практичного 

здійснення чого-

небудь 

1) стрижень, що може 

обертатися навколо точки 

опору й слугує для 

врівноваження більшої 

сили за допомогою 

меншої; 

2) прилад у механізмі, 

влаштований за таким 

принципом, що слугує 

для регулювання роботи   

1) ручне 

знаряддя для 

виконання 

яких-небудь 

робіт; 

2) сукупність 

ручних 

знарядь у 

певній 

спеціальності 

Словник 

української мови 

у 11 томах. — 

Київ: Наукова 

думка, (1970-

1980). 

1) впорядковувати 

що-небудь, керувати 

чимось, підкоряючи 

його відповідним 

правилам, певній 

системі; 

 

2) домагатись 

нормальної роботи 

машини, установки, 

механізму і т. ін.,  

 1) цілі й завдання, що 

їх ставлять суспільні 

класи в боротьбі за 

свої інтереси; методи 

і засоби досягнення 

цих цілей і завдань; 

2) лінія поведінки в 

чому-небудь, певне 

ставлення до когось 

чи чого-небудь 

1) спосіб пізнання 

явищ природи та 

суспільного 

життя; 

2) прийом або 

система прийомів, 

що застосовується 

в якій-небудь 

галузі діяльності 

(науці, 

виробництві 

тощо) 

1) найпростіше знаряддя 

у вигляді стрижня, що 

може обертатися навколо 

нерухомої точки опори і 

служить для піднімання, 

підважування чого-

небудь, зрівноважуючи 

більшу силу за 

допомогою меншої. 

2) засіб, яким можна 

зумовити дію, сприяти  

1) знаряддя 

для праці чи 

сукупність 

таких знарядь 

 

5
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 забезпечуючи 

злагоджену взаємодію 

складових частин, 

деталей 

   розвитку чого-небудь або 

пожвавити, підсилити 

діяльність когось чи чого-

небудь 

 

Толковый 

словарь живого 

великорусского 

языка Владимира 

Даля /  Под ред. 

А.И. Бодуэна 

Куртене. –   Изд-

во: Товарищество 

М.О. Вольфа. –  

СПб.-М, 1903-

1909 

 

 1) визначення 

руху, напряму, 

розпорядження, 

завідування; 

2) надання 

права, влади, 

повноважень 

1) (від грецьк.) – 

наука державного 

управління 

1) спосіб, 

порядок, основа;  

2) прийнятий 

шлях для руху, 

досягнення чого-

небудь, у вигляді 

загальних правил 

1) пристрій для підняття 

ваги на опорній точці; 

2) уявна межа, в якій 

розрізняють точки: 

опору, сили і  протидії 

1) (від лат. – 

знаряддя, 

пристрій) – 

будь-якого 

вигляду ручне 

приладдя чи 

пристрій, для 

будь-якої 

роботи, 

справи 

Толковый 

словарь русского 

языка /  С.И. 

Ожегов. –  

Изд-во: Оникс, 

Мир и 

Образование, 

2008. –  736 с. 

  1) діяльність органів 

державної влади і 

державного 

управління, що 

відображає 

суспільний устрій та 

економічну структуру 

країни, а також 

діяльність партій та 

інших організацій, 

суспільних 

угруповань, що 

визначається їх 

інтересами й цілями; 

 

1) спосіб 

теоретичного 

дослідження чи 

практичного 

здійснення чого-

небудь;  

2) спосіб діяти, 

вчиняти певним 

чином, прийом. 

1) пристрій, що має точку 

опору й слугує для 

врівноваження більшої 

сили за допомогою 

меншої, а також для 

здійснення будь-якої 

роботи; 

2) засіб, за допомогою 

якого можна викликати 

діяльність, привести що-

небудь в дію 

1) знаряддя 

для виконання 

яких-небудь 

робіт; 

2) засіб, 

спосіб, що 

застосовується 

для 

досягнення 

чого-небудь 
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   2) питання і події 

суспільного, 

державного життя; 

3) образ дій, 

спрямованих на 

досягнення чого-

небудь, що 

визначають відносини 

з людьми 

 

   

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева 

Е.Б. 

Современный 

экономический 

словарь. - 5-е 

изд., перераб. и 

доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. 

–  495 с. – 

(Библиотека 

словарей 

«ИНФРА-М») 

1) регулювання 

економіки – 

управляючий, 

коригуючий вплив на 

економіку з боку 

органів управління з 

метою підтримання 

процесів, що в ній 

відбуваються, на 

визначеному рівні чи 

запобігання, 

стримування 

негативних явищ; 

2) регулювати (від лат. 

– підкоряти правилу) – 

підкорювати певному 

порядку, правилу, 

впорядковувати; 

встановлювати вірну, 

необхідну для роботи 

частин механізму 

 

 

1) державне 

управління – 

здійснення 

функцій 

управління 

державними 

органами влади; 

розповсюджуєть

ся на 

формування й 

забезпечення 

дотримання 

законів, випуск 

нормативних 

актів у вигляді 

наказів, 

постанов 

 

 

1) економічна 

політика – 

здійснювана 

державою, урядом 

генеральна лінія дій, 

система заходів в 

сфері управління 

економікою, надання 

визначеної 

спрямованості 

економічним 

процесам згідно з 

цілями, завданнями 

  

 

1) методи 

управління – види 

управління, що 

відрізняються за 

способом, 

характером 

впливу керівників 

на підлеглих. 

Розрізняють  

адміністративно-

розпорядчі 

(примус), 

економічні 

(спонукання), 

соціально-

психологічні 

(переконання) 

методи  

 

 1) інструменти економічні – 

способи і засоби управління 

економікою, регулювання 

економічних процесів і 

відносин, що в сукупності 

створюють економічні 

інститути; 

2) інструменти 

регулювання ринку – 

способи, підходи, засоби, 

що використовуються 

державою для забезпечення 

нормального 

функціонування ринкової 

економіки, створення 

системи соціальних 

противаг, компенсацій; 

 

 

5
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 3) державне 

регулювання економіки 

– вплив держави в особі 

державних органів на 

економічні об’єкти і 

процеси та осіб, що 

приймають у них 

участь; здійснюється, 

щоб надати процесам 

організований характер  

 

    3) інструменти управління 

економікою – економічні 

нормативи, обмеження, 

правила, податки, платежі, 

штрафи, санкції, ціни, 

винагороди, стимули, 

кредити, інвестиції, 

субсидії, дотації, 

трансферти, замовлення, 

преференції та ін. 

 

 

Джерело: складено за матеріалами
1
. 

 

                                                 
1
 Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. ― 5-е изд., перераб. и доп. /  Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. ― М. : ИНФРА-М, 2006. ―  

495 с. ― (Библиотека словарей «ИНФРА-М»); Словник української мови у 11 томах. — Київ: Наукова думка, (1970―1980); Толковый словарь живого великорусского 

языка Владимира Даля /  Под ред. А. И. Бодуэна Куртене. ― Изд-во : Товарищество М. О. Вольфа. ―  СПб.-М, 1903―1909; Толковый словарь русского языка /  С. И. 

Ожегов. ― Изд-во : Оникс, Мир и Образование, 2008. ―  736 с.; Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. ― Изд-во : Альта-Принт,  2005. ― 

1216 с. 
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Додаток Ж.3 

Характеристики та результати підготовки населення  з вищою освітою (ВО)  

віком 25-64 років у країнах ОЕСР у 2010 році 

Країни OECD 

Витрати 

на ВО  у 

% до 

ВВП 

Середньорічні 

витрати на 

підготовку 

одного 

студента ВО, 

дол. за ПКС  

Середньорічна 

вартість 

робочої сили з 

ВО, дол.  

Відносний 

дохід 

працівників з 

ВО, % 

(середня 

спеціальна 

освіта = 100%) 

Рівень 

зайнятості 

населення з 

ВО, % 

Частка 

населення з 

ВО, % до 

всього 

населення 

Середньорічна 

кількість 

годин участі у 

неформальній 

освіті 

населення з 

ВО 

Рівень участі 

населення з 

ВО у 

формальній та 

неформальній 

освіті, % 

Державні витрати на 

вищу освіту 

% до 

ВВП 

% до 

загальних 

витрат 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Австралія 1,5 14726 58380 131 83,1 36 - 53 0,7 44,3 

Австрія  1,3 15039 78958 160 86,4 18 97 68 1,3 85,4 

Бельгія 1,3 13482 71985 133 84,7 32 92 63 1,2 90,3 

Канада 2,6 20278 64405 142 82,6 49 48 57 1,5 56,6 

Чехія 1,2 8209 43023 183 85,1 14 88 62 1,0 83,8 

Данія 1,7 16466 73117 125 89,2 34 109 63 1,6 96,5 

Фінляндія 1,6 13566 69119 148 85,6 37 100 73 1,6 95,7 

Франція 1,4 12773 - 150 84,3 27 58 57 1,2 84,5 

Німеччина 1,1 13823 83657 167 85,8 25 78 63 0,9 84,7 

Угорщина 0,9 6721 29311 210 79,9 19 89 19 0,9 - 

Італія 0,9 8673 90201 155 80,7 14 48 51 0,6 69,9 

Корея 2,4 8920 59819 160 77,1 37 136 39 0,6 20,7 

Нідерланди 1,5 15969 86613 154 88,3 32 58 65 1,1 72,4 

Нова Зеландія 1,5 9905 43941 118 84,5 40 50 84 1,0 65,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Норвегія 1,3 17140 96774 128 90,6 36 81 72 1,2 97,0 

Польща 1,3 5576 19214 167 85,1 20 98 54 0,9 71,5 

Португалія 1,6 10398 54261 177 86,7 14 97 64 1,1 70,0 

Словакія 0,9 5736 27081 181 85,5 15 87 62 0,7 76,2 

Іспанія 1,1 12548 47232 138 83,6 29 117 51 0,9 79,0 

Швеція 1,6 18361 69969 126 89,2 32 92 90 1,4 89,3 

Великобританія 1,3 15463 83473 154 87,8 33 36 63 0,7 35,8 

США 3,1 27010 92292 177 83,1 41 58 63 1,0 31,6 

 

Джерело: складено за матеріалами
1
. 

 

 

                                                 
1
 Education at a Glance. OECD Indicators [Електронний ресурс].  ― Режим доступу : http://www.oecd.org. ― С.  36, 93, 112-113, 126-127,  178-179, 202, 217, 220, 235.  
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Додаток Ж.4 

Концептуальні напрями активізації впливу механізму соціального 

партнерства на професійний розвиток працівників  

 

1. Сучасний стан розвитку найманих працівників  в Україні. 

Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників – одна з головних 

причин слабкої конкурентоспроможності підприємств, що впливає не тільки на 

величину прибутків підприємств, а й обмежує фінансові можливості для 

підвищення кваліфікації і розвитку персоналу. 

Сучасний рівень технологій, технологічне та технічне переоснащення 

виробництва підвищує вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного 

рівня найманих працівників. Тому головною метою політики підготовки кадрів 

на підприємстві є підготовка конкурентоспроможних найманих працівників, які 

зацікавлені у постійному підвищенні рівня власних професійних знань з метою 

підвищення якості продукції в умовах зниження собівартості останньої та 

економії ресурсів. Проблеми раціонального використання людських ресурсів 

підприємств, його розвитку як фактору конкурентоспроможності підприємств 

ще не мають чітко визначеного місця в системі загального управління 

підприємством. Так, участь найманих працівників у підвищенні кваліфікації 

становить в середньому по Україні 9% на рік, тоді як для оптимального 

відновлення рівня кваліфікації періодичність навчання повинна становити не 

більше трьох років.  

Фінансування професійного навчання в Україні, на противагу іншим 

європейським країнам, повністю покладено на роботодавця, витрати на нього 

становлять в середньому 0,2% до загальних витрат на утримання робочої сили 

на підприємстві. В країнах Євроспільноти цей показник становить 1%. Рівень 

охоплення колективними договорами складає близько 80% облікової кількості 

штатних працівників.  

За відсутності безперервного розвитку персоналу та налагодження 

партнерських відносин між представниками сторін, побудова 

конкурентноздатної економіки, заснованої на знаннях, підвищення якості знань 

і навичок найманих працівників, та зміцнення соціальної єдності суспільства є 

неможливими. 
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Таким чином, актуальність розроблення і прийняття відповідних заходів 

зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для забезпечення розвитку 

найманих працівників і налагодження соціального діалогу в межах розвитку 

механізму соціального партнерства.  

Дані заходи можуть бути використані при розробці програм соціально-

економічного розвитку органами місцевого самоврядування, роботодавцями, 

профспілками, їх представниками і іншими громадськими організаціями, які 

ставлять собі за мету розвиток найманих працівників за рахунок активізації 

соціального партнерства. 

2. Основні цілі: 

- підвищення рівня розвитку людських ресурсів; 

- створення умов для налагодження системної взаємодії сторін 

соціального партнерства з метою всебічного розвитку людських ресурсів; 

- підтримка, стимулювання і активізація об’єднань роботодавців, 

найманих працівників і їх представників для розробки заходів налагодження 

соціальної взаємодії в межах державної стратегії розвитку; 

- створення умов для самонавчання найманих працівників; 

- підвищення ефективності навчання і розвитку найманих працівників. 

3. Основні завдання: 

- підвищення зацікавленості сторін соціально-трудових відносин  у 

налагодженні партнерських відносин; 

- підвищення рівня захищеності найманих працівників, зниження рівня 

соціальної напруженості; 

- підвищення якості людських ресурсів; 

- поширення принципів соціальної відповідальності бізнесу. 

4. Основні заходи: 

4.1. Розробка і впровадження  програм, методичних рекомендацій на рівні 

підприємств і органів місцевого самоврядування щодо засобів розвитку соціального 

партнерства. 

4.2. Активізація роботи профспілок: 

- підвищення представництва профспілок, їх об’єднання, розвиток їх 

організаційних структур; 



 

 

577 

- активізація діяльності із захисту прав найманих працівників; 

- забезпечення незалежного від держави і роботодавців характеру їх 

діяльності;  

- налагодження виконання захисної функції профспілки на рівні 

підприємства; 

- подолання формального підходу в роботі профспілок. 

4.3. Активізація роботи органів виконавчої влади: 

- заходи з підвищення відповідальності сторін за виконання угод і 

договорів; 

- реформування системи інформування роботодавців і членів профспілок 

щодо угод, які укладаються на різних рівнях, про підсумки їх реалізації; 

- врахування думок різних груп представників роботодавців і найманих 

працівників при підписанні угоди на генеральному і нижчих рівнях; 

- активізація заходів щодо залучення представників малого, середнього і 

великого бізнесу до договірного процесу і соціального діалогу; 

- створення центрів соціального партнерства; 

- активізація процесу створення організацій роботодавців, підвищення їх 

представництва; 

- залучення роботодавців до благоустрою, розвитку і підвищення 

благоустрою територій на взаємовигідних умовах.  

4.4. Підвищення рівня дотримання трудових прав найманих працівників: 

- підвищення рівня правових знань найманих працівників; 

- збільшення кількості укладених колективних угод, на противагу 

зменшенню індивідуальних угод на рівні підприємств; 

- підвищення рівня відповідальності роботодавців за підписані угоди; 

- конкретизація окремих розділів колективних угод; 

- активізація діяльності управлінь соціального захисту населення органів 

місцевого самоврядування в частині здійснення контролю за виконанням умов 

колективних договорів й угод. 

4.5. Налагодження взаємодії з ВНЗ: 

- участь роботодавців у формуванні навчальних планів; 
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- підвищення участі у підготовці фахівців роботодавців з їх подальшим 

працевлаштуванням; 

- обмін досвідом, залучення провідних фахівців підприємств до 

викладання дисциплін у ВНЗ; 

- проведення ярмарок вакансій, організація професіональних форумів, 

семінарів, конференцій тощо; 

- участь роботодавців в оцінці якості освіти. 

4.6. Розвиток і закріплення молодих кадрів: 

- налагодження співпраці між роботодавцями і ВНЗ в напрямі оцінювання 

студентів за рядом якостей і навичок для подальшого ефективного 

працевлаштування; 

- створення соціально орієнтованих умов праці, соціальної 

інфраструктури (житлове забезпечення, медичне забезпечення тощо). 

4.7. Розвиток системи підвищення кваліфікації на підприємствах: 

- підготовка працівників, які зможуть в подальшому навчати інших; 

- проведення ротації кадрів; 

- організація обміну досвідом між найманими працівниками; 

- впровадження прогресивних форм і методів навчання; 

- впровадження системи безперервного навчання на підприємствах; 

- формування роботодавцями бази для самонавчання працівників. 

4.8. Розвиток взаємодії органів виконавчої влади з суспільними, 

некомерційними організаціями і бізнес-товариством: 

- вироблення узгоджених рішень по здійсненню соціально-орієнтованої 

політики і економічних перетворень в області на основі угод між органами 

державної влади, місцевого самоврядування, некомерційними організаціями та 

бізнес-спільнотою; 

- участь у розробці проектів і програм соціально-економічного розвитку 

регіону засобами соціального партнерства; 

- організація та забезпечення експертно-аналітичної діяльності; 

- розвиток механізмів суспільного моніторингу; 

- дискусії, суспільні слухання та інші форми взаємодії між суб’єктами 

соціального партнерства. 
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Очікувані результати реалізації заходів: 

У цілому: 

1. Подальше вдосконалення та налагодження взаємодії між сторонами 

соціально-трудових відносин з метою розвитку найманих працівників.  

2. Налагодження функціонування окремих елементів системи соціального 

партнерства.  

3. Нормативно-правова й соціально-економічна підтримка безперервного 

розвитку найманих працівників. 

4. Зменшення плинності кадрів. 

5. Стимулювання процесу самонавчання персоналу. 

Для роботодавців: 

- зменшення соціальної напруженості; 

- підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

- підвищення якості продукції; 

- підвищення ефективності виробництва. 

Для найманих працівників: 

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності на ринку 

праці; 

- захист трудових прав; 

- поліпшення умов праці; 

- вирішення окремих соціальних питань; 

- покращення матеріального становища. 

Для представників державних органів управління:  

- підвищення конкурентоспроможності регіону, галузі, країни; 

- налагодження соціального взаємодії. 
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