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ВСТУП
В умовах значного дисбалансу між

потребами ринку праці й підготовкою
кадрів навчальними закладами необхі)
дно здійснювати чіткий моніторинг по)
точних і перспективних потреб ринку
праці у фахівцях певної спеціальності;
здійснювати коротко) і довгострокові
прогнози на попит найпоширеніших
спеціальностей; посилити взаємозв'я)
зок між структурами, які формують
пропозицію освітньо)професійних по)
слуг (вищі й професійно)технічні на)
вчальні заклади, Міністерство освіти і
науки України, Міністерство праці та
соціальної політики України), та струк)
турами, які формують попит на ринку
освітньо)професійних послуг (підприє)
мства, центри зайнятості, безробітні
громадяни та ті, що працюють).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Слід відзначити роботи з теорії
ринку праці Д. Гелбрейта, Р. Джакмана,
Р. Еренбурга, Д. Кейнса, К. Мак)
коннелла, К. Маркса, А. Оукена, П.
Самуельсона, а також українських вче)
них зі світовим ім'ям: І. Вернадського,
С. Подолинського, М. Туган)Бара)
новського. Дослідженню механізму ре)
гулювання зайнятості населення в су)
часних умовах присвятили свої праці
такі відомі вітчизняні вчені, як Л.І. Ан)
тошкіна, А.Є. Ачкасов, А.В. Базилюк,
Д.П. Богиня, І.К. Бондар, В.С. Ва)
сильченко, О.А. Грішнова, Т.А. Заяць,
С.М. Злупко, А.М. Колот, Ю.М. Крас)
нов та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити моніторинг ринку

праці в державі;
— визначити політику держави в

сфері регулювання міграції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Чинна система прогнозування по)

питу на ринку праці України є недоско)
налою, насамперед, через брак інфор)
мації щодо реальних потреб ринку
праці. Відсутня державна статистична
звітність про професійну відповідність
попиту і пропозиції на ринку праці. Ста)
тистичні дані Державної служби зайня)
тості щодо професій, які мають незай)
няті громадяни, та кількості вакансій за
різними професіями не відображають
реальний стан ринку праці, оскільки
охоплюють тільки зареєстровану части)
ну ринку. Більш того, якісний і кількіс)
ний склад вакансій і резюме в базі да)
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них Державної служби зайнятості час)
то не співпадає з даними кадрових
агентств і популярних веб)ресурсів [4, c.
32]. Тому на сучасному етапі необхідне
створення комплексної системи моніто)
рингу ринку праці, за якою збір і оброб)
ка інформації щодо поточного стану
ринку праці здійснюватимуться на всіх
структурних рівнях, починаючи від пра)
цюючих і непрацюючих громадян, робо)
тодавців і закінчуючи спеціалізованими
державними установами.

На ринках праці зарубіжних країн
такі системи вже давно ефективно пра)
цюють. В Україні хоча й проводяться
дослідження населення з питань еконо)
мічної активності, зайнятості і безроб)
іття, але поки що не розроблено комп)
лексної системи взаємодії всіх струк)
турних елементів ринку праці.

Така програма моніторингу ринку
праці може бути розроблена на основі
використання досвіду деяких зарубіж)
них країн, зокрема США, де існує над)
звичайно дієвий механізм регулювання
професійно)кваліфікаційного балансу.

Моніторинг ринку праці повинен
досягти таких цілей:

— створення детальних планів роз)
витку робочої сили в регіонах;

— розробка стратегій розвитку ро)
бочої сили, спрямованих на задоволен)
ня потреб у робочих місцях окремих
груп населення (сільського населення,
молоді, жінок, інвалідів);

— розробка стратегій щодо підго)
товки робочої сили для розвитку окре)
мих галузей економіки;

— надання населенню необхідної
інформації щодо стану ринку праці для
прийняття ефективних рішень щодо
вибору професії, підвищення кваліфі)
каційного рівня або перекваліфікації;

— забезпечення тісних зв'язків між
навчальними закладами і роботодавця)
ми для уникнення професійно)кваліф)
ікаційного дисбалансу на ринку праці;

— визначення і сприяння розвитку
тих підприємств, які роблять найбіль)
ший внесок в соціальний і економічний
розвиток регіону.

Під час першого етапу здійсню)
ється збір інформації: визначаються
конкретні галузі, які здатні в майбут)
ньому забезпечити високий рівень еко)
номічного зростання країни; прово)
диться дослідження потреб цих галузей
у спеціалістах; визначаються провідні
підприємства і лідери в зазначених га)
лузях; проводяться виконавчі форуми.
Якісне виконання цього етапу є надзви)
чайно важливим, адже на основі зібра)

ної інформації здійснюється майбутнє
регулювання зайнятості.

Для отримання такої інформації
пропонується створення Електронної
інформаційної мережі професійно)ква)
ліфікаційної характеристики ринку
праці, яка має включати інформацію
про поточні потреби в фахівцях з пев)
них спеціальностей, яка регулярно
оновлюється, вимоги щодо їх кваліфі)
кації, навичок, вмінь. Користувачами
інформації є підприємці; особи, які шу)
кають роботу; студенти; спеціалісти,
які займаються питаннями досліджен)
ня людських ресурсів. Інформація ме)
режі про поточні потреби на ринку
праці допоможе обирати кар'єрні цілі,
розробляти плани розвитку освіти та
підготовки спеціалістів у тих галузях,
які відчувають дефіцит робочої сили, і
зменшить кількість фахівців з тих спец)
іальностей, які не користуються попи)
том.

Мережа складається з трьох під)
розділів.

І. База даних. Включає ідентифіка)
тор ключових для нашого суспільства
спеціальностей, з рейтингом їх важли)
вості для економіки, частоти поширен)
ня, середньої заробітної плати та інши)
ми економічними і соціальними показ)
никами.

Збір даних для створення, пос)
тійного оновлення і поповнення бази
даних є основним і, мабуть, найважли)
вішим елементом виконання програми.
Він здійснюється в два етапи: статис)
тична випадкова вибірка підприємств,
які наймають працівників визначеної
професії; випадкова вибірка праців)
ників даної професії на обраних
підприємствах. Серед обраних праців)
ників і роботодавців проводиться анке)
тування. Питання анкет доцільно роз)
бити на групи так, щоб респондент за)
повнюючи анкету, давав відповіді лише
на питання однієї групи (таким чином
респонденти не будуть витрачати за)
надто багато часу на участь в опиту)
ванні).

Приблизний перелік груп може
виглядати таким чином:

1. Характеристика працівника:
кваліфікація — вміння, які впливають
на виконання роботи; професійні інте)
реси — вимоги щодо умов роботи; ро)
бочі цінності — конкретні потреби, за)
доволення яких є важливим для праці)
вника; стилі роботи — особиста харак)
теристика, яка може вплинути на якість
виконання роботи.

2. Вимоги щодо працівників: базові
навички — здібності, які допомагають
працівнику швидко вчитися і отримува)
ти необхідні для роботи практичні
знання; міжфункціональні навички —
здібності, які сприяють виконанню
різних видів діяльності; знання — набір
загальних теоретичних знань, необхід)
них для конкретної сфери діяльності;
освіта — рівень освіти, який вимагаєть)
ся для виконання роботи.

3. Вимоги щодо досвіду роботи:
практичні навички і досвід — попе)
редній досвід роботи, який вимагаєть)
ся для посади; вимоги щодо входжен)
ня на професійний ринок — ліцензії,
сертифікати та ін.

Ці групи питань дають характери)
стику працівнику. Наступні питання
орієнтовані на роботодавців.

4. Професійні вимоги: узагальнені
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обов'язки працівника; детальна харак)
теристика обов'язків; обсяг роботи;
організація роботи.

5. Характеристика робочих місць:
інформація щодо поточного стану рин)
ку праці; професійні прогнози.

6. Спеціальна інформація: цілі та
завдання, специфічні для даної про)
фесії; інструменти й технології — об)
ладнання, техніка, інструменти, про)
грамне забезпечення, інформаційні
технології, якими працівник повинен
вміти користуватися для високої про)
дуктивності й ефективності праці.

Кожна група питань повинна мати
ієрархічну структуру, яка використо)
вується для групування специфічної
детальної інформації.

Інформація щодо 5 групи додатко)
во поповнюється і узагальнюється
відповідними органами — Мініс)
терством праці та соціальної політики
України, Державним комітетом стати)
стики України, Державною службою
зайнятості та ін. Інформація щодо ви)
мог, специфічних для професії, зби)
рається шляхом проведення семінарів,
цільових перевірок, аналітичних спос)
тережень спеціалістами.

ІІ. Робота в режимі реального часу
(on line), яка надає можливості пошуку
роботи та спеціалістів у середовищі за)
гальної інформаційної бази; створення
системи відгуків споживачів про ре)
зультати їх роботи з мережею, а також
посилання на інші онлайнові інфор)
маційні ресурси.

ІІІ. Інструменти дослідження про)
фесійної відповідності. Допомагають
тим, хто навчається, працівникам і без)
робітним визначити необхідні для кон)
кретної роботи знання, навички і
вміння, для того щоб перші отримали
змогу зробити вибір професії, адекват)
ний поточній економічній ситуації, а
інші — визначити, чи відповідають кон)
кретні вакансії їх інтересам і знанням,
а також з'ясувати, яких професійних
навичок їм потрібно набути.

Дослідження професійної відповід)
ності проводяться за такими напряма)
ми [2, c. 59]: визначається, чи володіє
особа знаннями або можливістю набут)
тя знань, необхідних для даної професії;
чи задовольняє дана професія їх основні
інтереси; чи зможуть особи своєю про)
фесійною діяльністю досягти значного
внеску в економіку країни. Заповнивши
спеціальну анкету і використовуючи
базу даних, користувач може з'ясувати,
чи варто обирати ту чи іншу професію,
отримувати певні професійні знання або
проходити перекваліфікацію.

Отже, під час першого етапу моні)
торингу визначається, які існують по)
точні потреби в фахівцях з конкретних
спеціальностей; які вимоги ставляться
до цих спеціалістів, яких складно або
неможливо знайти; спеціалісти яких
професій потребуватимуться в майбут)
ньому; які робочі місця планується
ліквідувати.

Другий етап передбачає дослідження
та аналіз зібраної інформації. Підтверд)
жуються і визначаються пріоритети щодо
потреб в кількості і якості робочої сили;
проводяться форуми щодо розвитку ро)
бочої сили; розробляються плани дій; уза)
гальнюються зібрані дані. Також на цьо)
му рівні здійснюється зворотній зв'язок,
тобто проводиться аналіз працевлашту)
вання випускників і безробітних, які знай)

шли роботу. Такий аналіз пропонується
проводити шляхом обов'язкового анкету)
вання випускників і безробітних. Анкета
надсилається випускником після закін)
чення навчання і містить таку інформацію:
тривалість пошуку роботи, кількість звер)
нень до роботодавців, місце працевлашту)
вання, посада, розмір заробітної плати.
Анкетування дасть можливість отримати
точну інформацію про попит на певні про)
фесії і спеціальності.

На третьому етапі відбувається впро)
вадження. Визначаються конкретні
підприємства, навчальні заклади, які
впроваджують програму; здійснюється
їх фінансування; розповсюджується
інформація щодо програми; аналізують)
ся результати. Також на рівні міністерств
освіти, праці або шляхом заснування єди)
ного координаційного центру на основі
аналізу зібраної інформації та відповід)
них макроекономічних показників, оці)
нки кон'юнктурних коливань у різних
сегментах ринку здійснюється коротко)
і довгострокове прогнозування потреб
економіки у працівниках конкретних
професій і спеціальностей.

Кінцеві результати програми по)
винні систематично публікуватися в
друкованих виданнях, на електронних
носіях і утворити основу профорієнта)
ційної роботи в державі. Розповсюджу)
вачами інформації повинні стати на)
вчальні заклади: школи, середні та вищі
навчальні заклади; служби зайнятості,
кадрові агентства. Важливим джерелом
має стати Інтернет, причому інформа)
ція має розміщуватися не лише на дер)
жавних офіційних сайтах, а й на веб)сто)
рінках популярних та комерційних
інтернет)ресурсів. Можливим є надан)
ня професійних консультацій у режимі
реального часу, оперативне інформу)
вання про зміни в сфері працевлашту)
вання; набуття представницьких повно)
важень для захисту прав працівників та
взаємозв'язку з органами виконавчої
влади різних рівнів, профспілками,
міністерствами та службами зайнятості.

Підвищення економічної актив)
ності безробітних. В умовах високого
рівня безробіття в Україні, особливо
довготривалого і прихованого, надзви)
чайно важливим напрямом регулюван)
ня зайнятості, на нашу думку, є підви)
щення економічної активності безроб)
ітного населення [3, c. 11]. Необхідно
подолати пасивність безробітних гро)
мадян шляхом впровадження дієвих
заходів підвищення економічної актив)
ності безробітного населення.

Такими заходами можуть стати:
1) фінансове стимулювання безро)

бітних до пошуку роботи — виплата
грошових премій довготривалим безро)
бітним, які змогли працевлаштуватись,
і залежність розміру цих премій від
швидкості працевлаштування (чим
швидше безробітний знайде робоче
місце, тим вище розмір премії). Успіш)
на практика таких виплат існує в бага)
тьох країнах, зокрема Японії, Авст)
ралії, Новій Зеландії. Доцільним, на
нашу думку, є надання податкових зни)
жок на визначений період тим робітни)
кам, які переходять з допомоги по без)
робіттю на заробітну плату;

2) сприяння самостійному працев)
лаштуванню молоді. Цікавий досвід
Італії, де в 1986 р. був прийнятий "За)
кон Де Віта", за яким компанії, які ство)
рюються молодими людьми і в яких

більшість складає молодь, можуть отри)
мати від держави субсидії на створення
нових підприємств. Значення закону по)
лягає насамперед в тому, що він спону)
кав молодь до ініціативи, надав значні
стимули до створення власного бізнесу;

3) діяльність служб зайнятості
щодо сприяння самостійному працев)
лаштуванню, яка повинна включати:
поширення інформації щодо нових ме)
тодів пошуку роботи; надання можли)
вості безробітним отримати безкош)
товний доступ до електронних баз ва)
кансій через мережу Інтернет; прове)
дення семінарів щодо техніки само)
стійного пошуку роботи;

4) контроль над активністю безро)
бітних під час пошуку роботи, який
охоплює такі заходи, як: вимоги щодо
мінімальної кількості звернень безро)
бітних до роботодавців, регулярного
відвідування центру зайнятості, обме)
ження кількості відмов від пропозицій
підходящої роботи;

5) проведення періодичних дослід)
жень мотиваційних чинників підвищен)
ня економічної активності безробітно)
го населення.

Важливим чинником активізації еко)
номічної активності має стати особиста
відповідальність безробітних за працев)
лаштування. Так, в 1996 р. конгресом
США був прийнятий закон "Про особи)
сту відповідальність і можливості працев)
лаштування" [6]. За цим законом амери)
канські громадяни, які отримали будь)
яку соціальну допомогу, зобов'язані пра)
цювати або проходити професійну підго)
товку. Також всі працездатні безробітні
зобов'язані протягом двох років знайти
роботу. При цьому соціальні виплати об)
межуються строком до п'яти років. Для
стимулювання переходу реципієнтів до)
помоги з безробіття на трудові джерела
доходів у 1998—1999 рр. в США було ви)
ділено 3 млрд дол., а в 2000 р. — ще 1 млрд.
Державні асигнування на програми зай)
нятості і перепідготовку кадрів збільши)
ли з 79 млн дол. в 1997 р. до 90 млн дол. в
2002 р. За оцінками американських спец)
іалістів, закон дозволяв уряду протягом
6 років зберегти близько 55 млрд дол. [6],
значна частина яких вкладається в ство)
рення нових робочих місць, в програми
навчання і перекваліфікації робітників,
податкові знижки тим, хто переходить з
допомоги з безробіття на заробітну пла)
ту.

В умовах інноваційного розвитку
економіки неабиякого значення набуває
питання підвищення трудової актив)
ності працівників. Для розвитку трудо)
вої активності необхідно подолати не)
еквівалентність відносин між працівни)
ком і суспільством, яка існувала ще за
часів командно)адміністративної систе)
ми. Робітник повинен мати високий
рівень мобільності, що дасть змогу реа)
лізувати його професійний і творчий
потенціал, здатність до інноваційної
діяльності. Для підвищення рівня со)
ціальної і професійної мобільності пра)
цівника необхідно скасувати економічні
та юридичні обмеження, що прив'язу)
ють людину до робочого місця, зокре)
ма: залежність оплати праці від стажу
роботи на одному місці, яка часто існує
на приватних підприємствах; обов'язко)
вого відпрацювання певного терміну в
разі звільнення за власним бажанням;
залежність отримання різних побутових
благ від відпрацьованого часу.
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Низький загальний рівень трудової
активності обтяжується відсутністю
зацікавленості працівників у підви)
щенні кваліфікації, майстерності. Сис)
тема оплати праці в Україні слабко по)
в'язана з ступенем кваліфікації і здо)
буттям практичних навичок, що, в свою
чергу, веде до зниження якості трудо)
вого потенціалу країни.

Розв'язання проблем міграції. Не
менш важливим напрямом вдоскона)
лення механізму регулювання зайня)
тості населення є регулювання трудо)
вої міграції, яка виступає невід'ємним
чинником формування вітчизняного
ринку праці. Внаслідок міграції держа)
ва втрачає частину свого демографіч)
ного потенціалу, зокрема висококвалі)
фікованих працівників, які могли б за)
безпечити належний рівень інновацій)
ного розвитку України. Бажання виїха)
ти за кордон залишається в Україні ви)
соким, воно стимулюється соціально)
економічними причинами; впливом
процесу реструктуризації, особливо на
жінок; потребами в робочій силі в краї)
нах призначення та ін. [5, с. 52].

Основними проблемами, на ви)
рішення яких має бути спрямована пол)
ітика держави в сфері регулювання
міграції, є: величезні обсяги нелегаль)
ної трудової міграції; торгівля людьми
як наслідок нелегальної міграції; інте)
лектуальна еміграція; відсутність умов
повернення громадян України додому;
соціальна незахищеність громадян Ук)
раїни за кордоном; інвестування зароб)
лених мігрантами коштів у національ)
ну економіку.

Нелегальна трудова міграція зу)
мовлена, насамперед, неможливістю
легального працевлаштування за кор)
доном. Офіційно легалізовані українці,
які працюють за кордоном і які знайш)
ли роботу через агенції з працевлашту)
вання, представляють лише незначний
відсоток від реальної маси людей, які
працюють за кордоном. Так, наприк)
лад, за даними Турецького консуль)
ства, в Туреччині близько 200 тис. пра)
цюючих українців мають нелегальний
статус, в Португалії — 20 тис. [5, с. 45].

Державні центри зайнятості мо)
жуть надавати легальні можливості для
працевлаштування за кордоном за умов
існування відповідної двосторонньої
угоди з країною призначення та надан)
ня конкретних зобов'язань з боку ро)
ботодавців. Україна підписала двосто)
ронні угоди про працевлаштування з
дванадцятьма країнами, однак на сьо)
годні квоти щодо працевлаштування
українських громадян відсутні. Тільки
за умови відповідного оформлення до)
кументів українці, що працюють у цих
країнах, мають право на захист, перед)
бачений такими угодами.

Одним з шляхів розв'язання пробле)
ми нелегальної трудової міграції є ство)
рення прозорих та законних можливо)
стей для працевлаштування у країнах
призначення. Необхідним заходом в
цьому напрямі є розширення системи
міждержавних двосторонніх договорів
про взаємне працевлаштування грома)
дян, а також збільшення квот для пра)
цевлаштування у тих країнах, з якими
договори вже укладено. Проте багато
країн призначення вважають себе пере)
повненими традиційними мігрантами і
не вважають за доцільне укладати нові
угоди. Так, наприклад, Україна прагну)

ла підписати двосторонню угоду про
трудову міграцією з Іспанією, але Украї)
на не належить до іспанських пріори)
тетів, хоча, за приблизними оцінками,
сьогодні в Іспанії перебуває 45 тис. ле)
гальних і 70 тис. нелегальних мігрантів з
України [5, с. 108]. Це підтверджує той
факт, що Іспанія потребує іноземної
робочої сили, однак механізму орга)
нізації її роботи на сьогодні не існує.

Також як превентивний механізм
нелегальної міграції необхідне створен)
ня державної інституційної системи,
уповноваженої здійснювати ліцензуван)
ня, контроль і моніторинг діяльності
організацій, які займаються працевлаш)
туванням громадян України за кордо)
ном, а також застосування жорстких
санкцій проти тих, які працюють неле)
гально. Тобто державні органи повинні
взяти на себе відповідальність за орга)
нізацію легального працевлаштування.

В умовах інноваційного розвитку
однією з найгостріших проблем трудо)
вої міграції є відтік висококваліфікова)
ної робочої сили. Порівняно з не)
мігрантами працездатного віку рівень
освіти мігрантів працездатного віку є
вищим як загалом по країні (на 5,9%),
так і в кожній з основних адміністра)
тивно)територіальних одиниць. Особ)
ливо великі відмінності рівня освіти
мігрантів і немігрантів працездатного
віку спостерігаються в Закарпатській
(на 13,6%), Чернівецькій (на 9,8%) та
Івано)Франківській (на 9,3%) областях.

Основним інструментом регулю)
вання інтелектуальної міграції в розви)
нених країнах, зокрема в Німеччині, Ве)
ликобританії, є постійне збільшення
бюджетних витрат на науку. Однак в
Україні бюджетні асигнування залиша)
ються на низькому рівні. В Угорщині
задля стримування виїзду вчених за кор)
дон створюються необхідні умови для
роботи, а також для участі в міжнарод)
них програмах. Позитивний досвід дер)
жавного регулювання інтелектуальної
міграції має Білорусь, де створюється
відповідна законодавча база та інфрас)
труктура. НАН Білорусі підтримує
зв'язки з науковими центрами й органі)
заціями інших країн за міжакадемічни)
ми і міжінститутськими угодами. У рам)
ках програми INTAS із 110 міжнародних
проектів за участі білоруських і інозем)
них вчених 63 виконується членами ака)
демії Білорусі [1, с. 45]. В Польщі про)
блема відпливу інтелекту частково вир)
ішується шляхом встановлення робочих
контактів з польськими вченими, які виї)
хали за кордон.

Отже, розв'язання проблем міграції
інтелектуального капіталу вимагає ви)
конання таких завдань: запровадити
механізм сприяння інвестиціям в раціо)
налізаторство і полегшити саму проце)
дуру раціоналізаторства; дотримувати)
ся принципу залежності рівня заробіт)
ної плати від рівня освіти і кваліфікації;
створити умови для участі українських
науковців у міжнародних програмах для
інтенсифікації наукового процесу і
співробітництва з іншими країнами.

У системі соціального захисту
мігрантів слабким місцем залишається
пенсійне забезпечення. Регулювання
виплат пенсій мігрантів здійснюється
поки що лише стосовно тих країн, з яки)
ми Україна уклала угоди. Територіальні
угоди, які передбачають виплату пенсій
тією державою, на території якої пос)

тійно мешкає громадянин, укладені з
країнами СНД, Угорщиною, Румунією.
Пропорційні угоди під час нарахування
пенсій враховують офіційний трудовий
стаж працівника в обох країнах. Кожна
країна розраховує розмір пенсії залеж)
но від стажу роботи працівника на її те)
риторії. Такі угоди Україна підписала з
Іспанією, Литвою, Латвією, Естонією,
Болгарією, Чехією, Словаччиною. Однак
мігранти, які працюють в інших країнах,
залишаються поза сферою регулюван)
ня. Таким чином, для посилення соціаль)
ного захисту заробітчан необхідно при)
скорити процес підписання двосто)
ронніх договорів про працевлаштуван)
ня і про виплату пенсій з іншими краї)
нами; надати можливість сплати коштів
до Пенсійного фонду з)за кордону,
навіть за відсутності сплати відповідно)
го податку.

Для залучення зароблених міг)
рантами коштів у економіку України
важливо надати стимули для здійснен)
ня інвестицій. Такими стимулами може
бути створення пільгових умов оподат)
кування підприємницької діяльності
мігрантів протягом початкового періо)
ду, а також митні пільги щодо імпорту
засобів виробництва мігрантами, при)
чому ці пільги повинні бути суттєвими
(50—100%); надання консультативної
допомоги щодо організації малого
підприємництва та самозайнятості.

ВИСНОВКИ
Отже, зазначені вище напрями є

опосередкованими чинниками впливу
на інноваційний розвиток країни, пря)
мими — є створення умов для най)
ефективнішого використання людсько)
го капіталу. Адже, як свідчить світовий
досвід, важливим джерелом доходів у
сучасній економіці є інтелектуальна
рента, для зростання якої необхідне
підвищення ефективності використан)
ня кадрового, інтелектуального потен)
ціалу, покращення його якості, збере)
ження висококваліфікованих робочих
та інженерних кадрів.
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