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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Покращення показників якості життя населення Украї�

ни та наближення їх до європейських стандартів потребує
інтенсивного розвитку економіки нашої держави на основі
посилення її конкурентоспроможності. Динамічний соц�
іально�економічний прогрес в Україні має базуватися пе�
редусім на розвитку та ефективному використанні найцін�
нішого ресурсу сьогодення — трудового потенціалу сусп�
ільства — та посиленні його інноваційної активності.

Таким чином, необхідно підвищувати кваліфікаційні та
професійні якості працівників, що, безумовно, неможливо
здійснити при низькому рівні освіти.

Система вищої освіти проникає в усі сфери життя лю�
дини, а найтіснішим її зв'язок є із розвитком національного
ринку праці. При цьому стимулювання розвитку системи
вищої освіти здійснити простими адміністративними мето�
дами або шляхом саморегулювання самої освітньої систе�
ми видається малоймовірним. Необхідною є якісна перебу�
дова системи державного регулювання в освітній сфері, яка
передбачає застосування сучасного інструментарію, методів
і концепцій державного управління.

Значна частина проблем системи вищої освіти спричи�
нені економічним дисбалансом у державі, постійними пол�
ітичними кризами, неспроможністю органів державної вла�
ди вчасно приймати ефективні управлінські рішення, реа�
гувати на зміни в суспільстві, зокрема й на соціально�інсти�
туціональному ринку праці, щоб адаптувати систему вищої
освіти до нових викликів розвитку економіки в умовах гло�
балізації. Тому актуальним є створення оптимальної сис�
теми освіти та професійного навчання, яка буде повною
мірою задовольняти умови й потреби сучасного ринку праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основні напрями розвитку системи вищої освіти й ме�

ханізми її державного регулювання мають бути конкрети�
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зовані розвиненою законодавчою базою, достатнім та ефек�
тивним бюджетним фінансуванням, досконало продуманою
та виваженою концепцією.

В Україні питанням реформування вищої освіти, про�
блемам професійного розвитку кадрового потенціалу,
підвищенню кваліфікації персоналу присвячені праці бага�
тьох науковців, таких як А. Колот, С. Бандур, О. Грішнова,
Е. Лібанова, І.Петрова, Л. Шаульська, В. Андрущенко, М.
Згуровський, К. Левківський, В. Козаков, К. Корсак, М.
Степко та ін.

Незважаючи на велике різноманіття порушених питань
та глибину їх дослідження, у сучасній науці окремі їх ас�
пекти державного регулювання вищої освіти залишились
невирішеними. Так, потребує подальших досліджень сучас�
ний стан регулювання системи вищої освіти та професійно�
го навчання, недостатньо чітко виділені механізми досягнен�
ня ефективності освітньої сфери, потребують обгрунтуван�
ня напрями вдосконалення бюджетного фінансування вищої
освіти та оцінювання її якості.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкрити сутність та висвітлити пробле�

ми інституціональних перетворень в системі освіти та про�
фесійного навчання та їх вплив на формування та розвиток
сучасного ринку праці в умовах глобалізаційних процесів.

РЕЗУЛЬТАТИ
На межі двох тисячоліть в умовах глобальних викликів,

небувалих масштабах і темпах інноваційного, інформацій�
ного розвитку та розбудови нових економічних та соціаль�
них інститутів, на зміну економіки індустріального типу
приходить економіка знань, для якої характерно лідерство
висококваліфікованої, інноваційної, творчої праці та інте�
лектуального капіталу. В умовах трансформаційної еконо�
міки та підвищення ролі нових технологій у виробництві
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 3.3 4.1 6.7 8.7 10.8 16.1 22.5 24.2 23.1 13.6 10 9.9 

Таблиця 1. Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами у
1999—2010рр. (на кінець звітного періоду, тис. осіб)

Джерело: дані Державної служби зайнятості України: http://www.dcz.gov.ua

освіта є необхідною умовою
та основним способом пере�
творення людського потенц�
іалу на людський капітал [1,
с. 31].

Основними факторами
розвитку стають інноваційна
праця й інтелектуальний ка�
пітал. Особливостями й ха�
рактерними рисами економі�
ки знань є:

— визнання інтелекту�
ального капіталу й інновацій�
ної праці головними факто�
рами економічного зростан�
ня;

— пріоритетний розви�
ток основних інститутів інте�
лектуальної діяльності, а
саме: наукових і освітніх зак�
ладів, центрів стратегічних
розроблень, дослідницьких
лабораторій, інших інтелек�
то� і знаннємістких галузей,
у яких відбувається створен�
ня, розподіл і споживання
знань;

— наявність більш як 50�
відсоткової зайнятості інно�
ваційною працею. Відбу�
вається рух від людини еко�
номічної до людини творчої,
креативної, інноваційно орі�
єнтованої, яка є власником
нематеріальних активів. [4,
с.35].

Формування ринкових
відносин, розбудова в Ук�
раїні демократичної держави
зумовлюють зміну цільових
установок вищої освіти як
соціальної системи та еле�
мента інфраструктури ринку
праці. Основною спрямован�
істю повинно бути не тільки
забезпечення потреб держави в спеціалістах різних про�
фесій і рівнів кваліфікації, а й задоволення різноманітних
освітніх потреб особистості для її розвитку, самореалізації,
забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.

За останні роки інститут освіти зазнає значної транс�
формації в нашій країні. Держава здійснила важливі кроки
в напрямі модернізації та поступового входження до Євро�
пейського освітнього простору, а саме: приєднання Украї�
ни до Болонського процесу, моделювання компетентного
випускника, залучення системи освіти до розробки і втілен�
ня особистісно орієнтованої освітньої парадигми та
здійснення компетентністно орієнтованого підходу у на�
вчально�виховний процес. Зміни відбуваються і в напрямі
створення національної системи оцінювання навчальних
досягнень [1, с. 31].

Сучасний ринок праці формується під впливом поглиб�
лення економічних реформ, внаслідок яких відбуваються
суттєві зміни у кількості, структурі зайнятого населення та
сферах прикладання праці. Інституціональні перетворення,
які відбуваються в освітньому просторі України, спричинені
рядом проблем. Гострою проблемою на ринку праці зали�
шається незбалансованість потреб ринку праці та освітніх
послуг через відсутність державної системи професійної
орієнтації та низькоефективної, недосконалої системи дер�
жзамовлення на фахівців, особливо робітничих та інженер�
них професій.

Так, на початку 90�х років на ринку праці відчувалась
нестача таких фахівців, як: економісти, юристи, бухгалте�
ри, менеджери, а вже починаючи з 2005 року, пропозиція
перевищує попит на дані професії.

Професійно�технічна освіта є актуальною зараз, у пе�
ріод ринкових реформ, коли ускладнюється доступ молоді
до вищої освіти. У той же час Україна відчуває постійний
дефіцит у робітничих кадрах та професіях на ринку праці.

Природно, що на ринку праці, де розгортається конку�
ренція за робочі місця, виграють найбільш кваліфіковані
кадри, які мають конкурентоспроможні професії. За цих

умов молодь, частина якої не встигла набути професії або
трудового досвіду — це зазвичай випускники шкіл — не є
конкурентоспроможною на ринку праці, тому залишається
осторонь суспільного виробництва. Тому ж сприяють і об�
'єктивні соціально�економічні умови, які значною мірою
впливають на мотиваційну поведінку молоді, оскільки в
даній віковій групі цим змінам не протистоять сталі уявлен�
ня про життєві та суспільні цінності. Як наслідок, увагу мо�
лоді привертає сфера нерегламентованої діяльності, де мож�
на більше заробити, не маючи професії або відповідної ква�
ліфікації.

Динаміку зміни потреби підприємств у працівниках за
професійними групами за 1999—2010 роки наведено у табл.
1, табл. 2 [3].

Як видно з даних табл.1, табл.2, найбільший попит на
робочу силу спостерігався в Україні в період з 2002 по 2007
роки. Це пов'язано з економічним ростом всіх галузей, проте
з настанням кризи у 2008 році відбулося значне зниження
потреби у працівниках.

Загалом тенденції протягом зазначеного періоду май�
же не змінювались: найбільшим попитом користувались ква�
ліфіковані робітники з інструментом; робітники з обслуго�
вування, експлуатації та контролювання за роботою техно�
логічного устаткування; складання устаткування та машин,
професіонали та представники найпростіших професій.

Більш детально структуру потреби у працівниках за
професійними групами у 2010 році представлено на рис. 1.

Діаграма показує, що збереглась потреба у квалі�
фікованих робітниках з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин, тобто у технічних про�
фесіях.

Проблеми у задоволенні робітничими кадрами визна�
чаються низьким авторитетом робітничих професій. Стиму�
люючим фактором до професійно�технічної освіти у учнів,
батьків, вчителів є своєчасна інформація про зміну змісту
кваліфікованої праці.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

73www.economy.in.ua

Таблиця 2. Динаміка відносних показників потреби підприємств у працівниках за професійними групами
у 1999—2010 рр. (на кінець звітного періоду, %)

 2000/ 
1999 

2001/ 
2000 

2002/ 
2001 

2003/ 
2002 

2004/ 
2003 

2005/ 
2004 

2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2010/ 
1999 

 34.52 42.08 27.86 12.03 19.96 12.07 -8.63 -0.47 -46.32 -27.77 -2.89 26.04 
,  

 
, 
, 
 

( ) 

23.08 46.88 42.55 19.40 28.75 23.30 -16.54 4.72 -36.94 -7.14 -12.31 119.23 

 22.45 53.33 40.22 17.05 11.92 10.06 -22.04 13.79 -33.94 -8.26 -10.00 83.67 
 35.42 38.46 35.56 13.11 10.87 13.73 -11.49 1.30 -22.44 -24.79 -18.68 54.17 
 

 60.00 62.50 76.92 13.04 69.23 15.91 3.92 20.75 -40.63 -36.84 -8.33 340.00 

  
   66.67 37.14 41.67 10.29 32.00 25.25 16.94 4.14 -44.37 -4.76 -1.25 276.19 

 
 
  

 
, 

  
 

0.00 50.00 41.67 5.88 11.11 15.00 -17.39 -26.32 -42.86 -12.50 0.00 -12.50 

 
  

 
45.70 39.11 18.57 9.17 9.84 4.48 -9.46 -3.75 -58.81 -43.28 15.79 -29.03 

  
, 

  
  

 
 

, 
 

  
 

23.66 37.65 25.11 8.96 25.00 4.21 -15.66 -5.09 -54.57 -46.53 2.60 -39.69 

 
 24.24 63.41 29.85 24.14 49.07 39.75 7.56 -4.55 -41.13 -26.47 -1.00 200.00 

Складено і розраховано автором за [3].

Рис. 1. Динаміка потреби підприємств у працівниках за професійними групами
у 2010 р.

З нашої точки зору, сьогодні відбувається трансформа�
ція моделі працівника та вимог до його компетенції. Гло�
бальним явищем стає переміщення попиту на робочу силу в
бік вищої кваліфікації та компетентності. Цього вимагають
конкуренція, збільшення долі нестандартних форм зайня�
тості, використання нових моделей робочого часу, стійка
тенденція до "вимивання" з виробничого процесу робочих
місць для низькокваліфікованих працівників і підвищення
попиту на робітників визначеного роботодавцями профілю
компетентності тощо. В цих умовах робітник високої квал�
іфікації завжди буде затребуваним і зможе успішно конку�
рувати на ринку праці.

Розвиток технологій, комунікативних та інформаційних
зв'язків, інших чинників сучасних економічних систем підви�
щують вимоги до якості робочої сили.

Якість робочої сили є важливою компонентою ринку
праці, тому створення умов для розвитку професійного на�

вчання кадрів протягом всього періоду трудової діяльності
є першочерговим напрямом державної політики ефектив�
ної зайнятості, яка спрямована на формування кваліфіко�
ваної продуктивної робочої сили [7, с. 39].

Обрана професія повинна давати широкі можливості
для професійного розвитку та змін. Між деякими робітни�
чими професіями, яким навчають у професійно�технічних
навчальних закладах країни, існує сумісність у межах про�
фесійного напряму, без витрати великої кількості часу на
перекваліфікацію[5].

Впродовж минулого року на ринку праці спостерігався
попит інженерно�технічних та будівельних професій через
зростання промислового виробництва та будівництва. По�
пит на "виробничі" професії перевищує пропозиції. До того
ж значно знизився й рівень професійної підготовки випус�
кників професійно�технічних навчальних закладів. Це по�
яснюється тим, що економічне становище підприємств не

дає змогу проводити практику
учням та студентами в умовах
реального виробництва, а з
іншої сторони, матеріально�тех�
нічне та кадрове забезпечення
системи освіти невпинно по�
гіршується. По суті, понад 80%
навчального обладнання та тех�
ніки у таких закладах викорис�
товується більше як 25 років.
Воно морально та фізично зас�
таріле. Дефіцит висококва�
ліфікованих фахівців нині спос�
терігається в усіх галузях. За
даними рекрутингових агенцій,
із загальної кількості претен�
дентів заявленим вимогам відпо�
відають лише близько 10%.

Приєднання України у 2005
році до Болонського процесу
визначило вектор реформування
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вищої освіти в напрямі інтеграції
української системи вищої освіти
в загальноєвропейську. Однак, не�
зважаючи на окремі зрушення в
цьому напрямі, кардинальних змін
у галузі не відбулося.

Саме тому основним завдан�
ням реформи галузі вищої освіти
є надання вищим навчальним зак�
ладам реальної автономії, яку
давно практикують провідні уні�
верситети Європи і яка є засобом
для поліпшення якості навчання,
запровадження змагальності ви�
щих навчальних закладів та їхньої
відповідальності за результати
своєї роботи.

Зв'язок між ринком праці та
ринком освітніх послуг є складо�
вою частиною системи взаємодії
зайнятості й підготовки кадрів.
Адже процес переходу до стійко�
го інноваційного розвитку поки
що незабезпечений достатньою
мірою кваліфікованими спеціалі�
стами. За сучасних умов ринок
праці залежить не лише від стану
сфери освіти, а й від пріоритетно�
го її розвитку. Цей пріоритет виз�
начено ЮНЕСКО. Згідно з ним,
XXI ст. має стати століттям осві�
ти, на основі якої можна створи�
ти нові знання, вміння управляти
ними, використовуючи теоретич�
не підгрунтя, що було сформова�
но у вищому навчальному закладі
(ВНЗ) на базі навчання не стільки
практичного, скільки такого, що
має у своїй основі наукову і твор�
чу складову.

Таблиця 3. Динаміка показників вищих навчальних закладів різних рівней
акредитації за 1990/91 — 2010/11 н.р. (на початок навчального року)

Складено і розраховано автором за [2].

Таблиця 4. Динаміка показників студентів та науковців навчальних закладів різних рівней акредитації
за 1990/91 — 2010/11 н.р.

* — на кінець навчального року; ** — темп приросту (2010/11)/ (1991/92)
Складено і розраховано автором за [2].
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Рис. 2. Динаміка показників студентів вищих навчальних закладів за 1990—2011 н.р.

Таблиця 5. Динаміка показників професійноCтехнічних навчальних закладів
за 1990—2010 р.р. (на кінець року)

Складено і розраховано автором за [2].
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1990 1246 - 643,4 - 380,5 - 376,7 - 
1991 1251 0,40 648,4 0,78 377,4 -0,81 338,1 -10,25 
1992 1255 0,32 647,2 -0,19 367,9 -2,52 307,1 -9,17 
1993 1185 -5,58 629,4 -2,75 340,8 -7,37 307,0 -0,03 
1994 1177 -0,68 572,8 -8,99 286,0 -16,08 288,4 -6,06 

1995 1179 0,17 555,2 -3,07 300,5 5,07 277,3 -3,85 

1996 1156 -1,95 539,7 -2,79 304,2 1,23 274,8 -0,90 
1997 1003 -13,24 528,1 -2,15 311,2 2,30 264,5 -3,75 
1998 995 -0,80 529,0 0,17 304,2 -2,25 259,2 -2,00 
1999 980 -1,51 527,7 -0,25 307,3 1,02 263,5 1,66 
2000 970 -1,02 524,6 -0,59 307,3 0,00 266,8 1,25 
2001 965 -0,52 512,3 -2,34 309,1 0,59 278,8 4,50 
2002 962 -0,31 501,9 -2,03 311,0 0,61 282,4 1,29 
2003 953 -0,94 493,1 -1,75 311,2 0,06 275,6 -2,41 
2004 1011 6,09 507,3 2,88 327,6 5,27 283,4 2,83 
2005 1023 1,19 496,6 -2,11 314,2 -4,09 286,6 1,13 
2006 1021 -0,20 473,8 -4,59 303,7 -3,34 289,3 0,94 
2007 1022 0,10 454,4 -4,09 299,2 -1,48 285,1 -1,45 
2008 1018 -0,39 443,6 -2,38 288,1 -3,71 269,6 -5,44 
2009 975 -4,22 424,3 -4,35 249,9 -13,26 239,4 -11,20 
2010 976 0,10 433,5 2,17 282,9 13,21 247,4 3,34 
2010/1990 - -21,67 - -32,62 - -25,65 - -34,32 

Однак, держава з точки зору ресурсного забезпечення
ще недостатньо уваги приділяє розвитку освіти, а звідси —
і формуванню ринку відповідних послуг. У структурі видат�
кової частини державного бюджету питома вага витрат на
освіту і науку в загальній сумі витрат бюджету становить
6,7%, тоді як у розвинутих країнах світу із соціально орієн�
тованими економіками (Україна задекларувала, що вона є
соціальною державою) цей показник має бути щонайменше
10%. Частка державних витрат у ВВП на освіту в Україні є
значно нижчою, ніж у розвинутих країнах. Тож не дивно,
що заклади освіти бюджетним фінансуванням забезпечені
менше, ніж на 40% від фактичної потреби. В країнах так зва�
ного золотого мільярду вищу освіту мають від 40 до 60%. В
Україні ця цифра є значно нижчою.

Розвиток ринкових відносин в усіх сферах діяльності,
формування ринку послуг висуває нові вимоги до розвитку
освіти та ринку відповідних послуг, підвищення їх якості,
до приведення структури підготовки кадрів у відповідність
з потребами ринку праці. Основними чинниками, які визна�
чають особливості взаємодії ринку праці та ринку освітніх

послуг, є: економічні,  правові,
організаційні,  адміністративні,
фінансові тощо. Проте в реальності
взаємозалежність цих ринків є ще
дуже слабкою. Наслідком цього є
проблема безробітних серед випус�
кників, у тому числі вищих навчаль�
них закладів.

Загалом попередньо зазначений
високий попит на робітничі професії
пояснюється стійкою тенденцією
(протягом 20�ти років) до зменшен�
ня кількості студентів I—II рівнів
акредитації. Динаміка даного явища
представлена в табл. 3 [2].

Як видно з табл. 3, кількість на�
вчальних закладів з 1990 року до
1997 року збільшувалась незначни�
ми темпами, тільки у 1997 році відбу�
лось значне скорочення кількості
закладів I—II рівнів акредитації (на
16,46%), це призвело і до зменшен�

ня кількості студентів на 11,53%.
Загалом за період з 1990 по 2010 роки спостерігаються

значні зміни у структурі та кількості навчальних закладів
України. За двадцять років кількість закладів I—II рівнів ак�
редитації та студенті цих закладів зменшилась на 31,94% та
52,25% відповідно. Проте майже в два з половиною рази
зросла кількість закладів III—IV рівнів акредитації (на
134,23%) та студентів даних вищих навчальних закладів (на
141,67%), але ці зміни відбувались за рахунок збільшення
приватних вищих навчальних закладів.

Проаналізуємо динаміку прийняття студентів до на�
вчальних закладів різних рівней акредитації та випуску ква�
ліфікованих фахівців, а також зміни кількості аспірантів та
докторантів за 1990/91 — 2010/11 н.р., що представлено в
табл. 4 [2].

Аналіз табл. 4 за період 1990—2011 н.р. свідчить, що
кількість студентів навчальних закладів I—II рівнів акреди�
тації зменшилась за аналізований період на 46,43%, що при�
звело до зменшення відповідно фахівців цих закладів на
51,46%. Проте кількість студентів та випущених фахівців

навчальних закладів ІІI—IV рівнів
акредитації значно збільшилась і
становить відповідно 124,64% та
297,15% (рис. 2).

Позитивною тенденцією є
збільшення кількості аспірантів і
докторантів. За період 1990—2011
н.р. кількість аспірантів та докто�
рантів значно зросла на 159,11% та
210,34% відповідно, що свідчить про
нарощення наукового потенціалу
країни.

Необхідним кроком на шляху
збалансування освітньої структури
населення із вимогами інноваційно�
го розвитку держави є відродження
професійно�технічної освіти в Ук�
раїні. Впродовж останніх років
вітчизняний ринок праці характери�
зується незбалансованістю попиту і
пропозиції робочої сили за обсяга�
ми та напрямами підготовки, відчу�
вається нестача висококваліфікова�
них робітничих кадрів.

Для ефективного вирішення
зазначеної проблеми, на наш по�
гляд, в Україні необхідне створення
національної системи кваліфікацій,
яка запропонована Європейською
комісією та урядовими органами
різних країн Європейського Союзу.

Реформа кваліфікаційних сис�
тем через запровадження націо�
нальних рамок кваліфікації потре�
бує активної підтримки з боку дер�
жави. Наявність такої системи спри�
ятиме розвитку як горизонтальної
професійної мобільності за рахунок
інтегрованого в систему механізму
офіційного визначення часткових
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Рис. 3. Співвідношення кількості учнів та випущених кваліфікованих робітників
за період 1990—2010рр.

кваліфікацій, так і вертикальної
мобільності громадян у просторі
професійної освіти. Цей механізм
надасть можливість трудовому по�
тенціалу країни навчатися відпов�
ідно до власних потреб і здібнос�
тей в зручний час для них протя�
гом всього життя.

Здійснення реформування на�
ціональної системи кваліфікацій
стосується не тільки інститута ос�
віти, але й сфери праці та соціаль�
но�трудових відносин, сфери інте�
ресів найманих працівників та ро�
ботодавців [6, с. 19].

Ми вважаємо, що першочерго�
вим напрямом державної політи�
ки ефективної зайнятості, яка
спрямована на формування квалі�
фікованої продуктивної робочої
сили, повинно бути створення
умов для розвитку професійного
навчання кадрів протягом всього
періоду трудової діяльності.

Проаналізуємо динаміку зміни кількості професійно�
технічних навчальних закладів на Україні та підготовлених
кваліфікованих робітників за період 1990—2010 роки, яка
представлена в табл. 5 [2].

За даними Державного комітету статистики України,
кількість професійно�технічних навчальних закладів за
період з 1990—2010 років зменшилась з 1246 до 379
(�21,67%). Також кількість прийнятих та випущених фа�
хівців зменшилась на 32,62% та 25,65% відповідно. Аналіз
даної таблиці свідчить про тенденції до зростання попи�
ту на ринку праці на робітничі професії, адже за аналізо�
ваний період зменшилась кількість кваліфікованих робі�
тників на 34,32%.

Графічно динаміка зміни кількості учнів та випущених
підготовлених робітників представлено на рис. 3.

Ринок праці потребує фахівців не лише певної кількості,
а й відповідної якості. Тому гострою проблемою залишаєть�
ся пошук шляхів підвищення якості підготовки кадрів.

Україна, приєднавшись до Болонського процесу, взяла
на себе зобов'язання і відповідальність, які вимагають уп�
ровадження відповідних принципів, визначальними серед
яких є [1, с. 33]:

— якість підготовки фахівців;
— відповідність європейському ринку праці;
— зміцнення довіри між суб'єктами освіти;
— мобільність, сумісність кваліфікації на вузівському

та післявузівському етапах підготовки;
— посилення конкурентоспроможності системи освіти.

ВИСНОВКИ
Отже, на нашу думку, для подолання негативних тен�

денцій у формуванні висококваліфікованого трудового по�
тенціалу необхідно:

1. В основу соціально�економічної політики держави по�
класти завдання досягнення конкурентних переваг націо�
нального ринку праці. Насамперед, необхідно забезпечити
зростання заробітної плати в усіх сферах економіки, в пер�
шу чергу, для кваліфікованих працівників.

2. Запровадження всіх складових соціально відпо�
відального бізнесу дасть змогу не тільки підвищити заробі�
тну плату в рази, але й на основі економічного зростання
здійснити перерозподіл національного доходу на користь
праці, головним чином, кваліфікованих працівників.

3. Забезпечити на кожному робочому місці безумовне
дотримання законодавства про працю та гідних умов праці.

4. У сфері розвитку людських ресурсів та сфері зайня�
тості у центр має стати формування та розвиток єдиної
цілісної системи неперервної професійної та вищої освіти
протягом життя.

Рівень і якість людського капіталу, перспективи його
розвитку є визначальними у стабільності та конкурентосп�
роможності економіки України.

Таким чином, основними напрямами в удосконаленні
системи освіти та професійного навчання в Україні є:

— формування європейських стандартів якості освіти;
— залучення бізнесу до фінансування наукової та осві�

тньої діяльності;
— диверсифікація джерел фінансування освіти;

— розширення реальної автономії вищих навчальних
закладів;

— надання всебічної державної підтримки міжнарод�
ного освітнього та науково�технічного обміну [1, с. 33];

— розширення досвіду формування державного замов�
лення на підготовку фахівців вищими та спеціальними на�
вчальними закладами для представників соціально незахи�
щених верств населення;

— використання децентралізованого підходу до про�
фесійного навчання з метою врахування регіональних по�
треб місцевого населення;

— забезпечення рівного доступу до безкоштовної осві�
ти представників різних соціальних статусів, регіонів тощо;

— заохочення здійснення громадянами витрат на отри�
мання освіти для себе та членів сім'ї як основних інвестиц�
ійних вкладень;

— здійснення змін у системі підвищення кваліфікації та
підготовки кадрів, забезпечення їх відповідності вимогам
розвитку ринку праці та потребам людини удосконалювати
свій освітній та кваліфікаційний рівень протягом всього жит�
тя;

— реформування національної системи кваліфікацій
(НСК) через запровадження національних рамок ква�
ліфікацій, що забезпечить розширене відтворення кваліфі�
кованої робочої сили.

Отже, система освіти й професійного навчання персо�
налу виступає дієвим інститутом інфраструктури ринку
праці, який потребує глибокого системного реформування,
що можливо здійснити тільки за активної участі держави в
розбудові освітнього простору України. Підвищення рівня
освіти є необхідною умовою трансформації інтелектуаль�
ного потенціалу країни в інтелектуальний капітал, який є
головною передумовою формування конкурентоспромож�
ного соціально�інституціонального ринку праці та перетво�
рення України на високорозвинену державу.
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