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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У наш час вища освіта сприймається як норма якості

життя, більшість громадян України переконані в її со&
ціальній цінності, тож, напевне попит на якісну вищу
освіту зростатиме і надалі. Водночас знайти підходящу
роботу молодому спеціалісту на ринку праці вкрай не&
просто. В умовах інноваційного розвитку молоді спец&
іалісти — випускники ВНЗ більш здатні, порівняно з
іншими, до сприйняття та використання на практиці
нових наукових ідей, прогресивних технологій та ме&
тодів управління, без чого неможливе зростання кон&
курентоспроможності країни, підвищення життєвого
рівня її населення [4].

Але сьогодні спостерігається невідповідність рівня
розвитку трудового потенціалу молоді критеріям сучас&
ної конкурентної боротьби, слабка підготовленість май&
бутніх фахівців до самовираження в нових умовах (а ча&
сто і відсутність такої) знижує рівень конкурентоспро&
можності випускників вищих навчальних закладів на
ринку праці. Наразі дуже часто зустрічаються випадки,
коли випускник ВНЗ має "багаж" теоретичних знань, а
практичного використання їх в ході навчання не було.
При цьому тривала відсутність професійної та особис&
тісної перспективи позначається не тільки на рівні жит&
тя молоді, воно самим безпосереднім чином позначаєть&
ся на її психологічному стані: зростання відчуття неви&
значеності, невпевненості в завтрашньому дні, ослаблен&
ня почуття власної гідності [3].
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Вибір Україною інноваційної моделі соціально/економічного розвитку обумовлює необхідність ефективно/
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ром наведено результати досліджень пріоритетів сучасного роботодавця при прийомі на роботу випускників

вищих навчальних закладів.

Selecting Ukraine innovative model of social/economic development is necessitates highly efficient use of labor

according to market needs, on the one hand, and to the needs of people — on the other. In this regard, the relevance and

strategic importance of research aimed at identifying effective mechanisms and ways to improve the competitiveness of

workers, especially young professionals, from whose work depends largely on the future of individual companies and
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема конкурентоспроможності майбутніх
фахівців активно досліджується в роботах І. Андрєєва,
А.А. Ангеловського, Р.Я. Ахметшина, Р.А. Боровик,
В.О. Вертіль, Р.Е. Германидзе, О.В. Душкіной, В.М. Зує&
ва, Ф.С. Ісмагіловой, Н.Н. Колобковой, В.М. Леготиной,
К.К. Мукминшина, М.Л. Полдолиной, С. Сапіженко,
Е.А. Тенилова, Р. Фатхутдинова, С. Чегринцовой та ін. В
їхніх працях аналізуються різні її аспекти: від педагогічних
умов, що формують конкурентоспроможного випускника,
до конкретних факторів, що характеризують конкурентос&
проможність фахівця в рамках певної професії [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення значення та ролі конку&

рентоспроможності випускника ВНЗ на сучасному рин&
ку праці та вимог, які, згідно з дослідженнями, висува&
ють до них потенційні працедавці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Традиційно під конкурентоспроможністю випускника

прийнято розуміти "показник якості підготовки та мож&
ливість реалізації професійних і особистісних якостей ви&
пускника навчального закладу в інтересах сучасного вироб&
ництва (організації)".

У Словнику професійної освіти С.М. Вишнякової кон&
курентоспроможність розглядається тільки в контексті
конкурентоспроможності навчального закладу, а саме:
"Конкурентоспроможність — здатність професійного на&
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вчального закладу забезпечити високу якість підготовки
кваліфікованих робітників і фахівців, що відповідає вимо&
гам і запитам конкурентного ринку, в порівнянні з іншими
аналогічними установами".

Схожої точки зору дотримується К. К. Мукминшин.
Конкурентоспроможність випускника, на його погляд, —
це наслідок забезпечення конкурентоспроможності на&
вчального закладу [1].

На думку Р. А. Фатхутдінова, конкурентоспроможність
— це процес управління суб'єктом своїми конкурентними
перевагами з метою досягнення перемоги в конкурентній
боротьбі. Тобто завдяки конкуренції стимулюються
найбільш ефективні і раціональні сторони діяльності випус&
кника&професіонала.

Цікавий погляд на поняття "конкурентоспроможність"
випускника ВНЗ представляє Е.В. Максимова, яка вважає,
що це інтегральна якість особистості, що є сукупністю клю&
чових компетенцій, ціннісних орієнтації, що дозволяють цій
особистості успішно функціонувати в соціумі.

Визначення конкурентоспроможності студента, випус&
кника, спеціаліста, наведене в монографії О.В. Ткаченко,
Е.Р. Сафонової, Л.П. Паніної, О.А. Фищукової виглядає так:
професійна конкурентоспроможність — це досягнення ус&
піху в професійній діяльності в умовах конкуренції на ос&
нові професійних знань, умінь, навичок та мобілізації ре&
сурсу індивідуально&особистісних якостей.

Таким чином, узагальнений термін буде трактуватись
так: конкурентоспроможність випускника — це сукупність
професійних, психологічних і морально&етичних характе&
ристик особистості, яка закінчила навчальний заклад, які
визначають його місце на ринку праці, щодо інших канди&
датів [4].

Вимоги до конкурентоспроможності кваліфікованого
працівника вже визначені і обумовленні переходом на су&
часну, інноваційну модель розвитку економіки та форму&
ванням ринку праці. Вони, здебільшого, однакові для всіх
професійних груп робочої сили. Але залежно від рівня осв&
іти, інтелекту, культури, віку та умов праці вони мають дея&
ку групову відмінність, яка може бути об'єктом спеціаль&
ного дослідження.

Нерідко погляди теоретиків (економістів) і практиків
(роботодавців) на пріоритетність якісних характеристик
конкурентоспроможності випускника ВНЗ не збігаються.
Якщо для теоретиків пріоритетним є високий рівень його
теоретичних і практичних професійних знань та сформо&
ване на цій основі творче, аналітичне мислення (тобто знан&
нєвий аспект), то для практиків — вміння приймати са&
мостійні рішення, бачити реальні проблеми і знаходити
шляхи їх вирішення, вести ділові переговори, висока пра&
цездатність, мотивація до професії (тобто особистісний
аспект). Досвід показує, що багато успішних підприємств
при відборі нових співробітників надають пріоритет випус&
кникам, які не просто мають "червоні" дипломи, а наділені
логічним мисленням, старанністю, наполегливістю, праць&
овитістю. Незважаючи на деякі відмінності, вимоги до кон&
курентоспроможності випускників ВНЗ можна звести до
таких: випускник ВНЗ як претендент на цікаву творчу ро&
боту у сфері технології виробництва, організації та управ&
ління ним повинен мати не тільки високий рівень теоретич&
них професійних знань, але й уміти застосовувати їх у прак&
тичній діяльності. Сьогодні роботодавцю потрібен не про&
сто носій знань, володар диплому, а ініціатор, регенератор,
співучасник впровадження інноваційних методів розвитку
виробництва та управління ним.

Випускник ВНЗ має бути наділений здатністю швидко
адаптуватися до умов виробництва, що змінюються відпов&
ідно до ринкової ситуації, оперативно реагувати на ці зміни
згідно можливостей і повноважень своїх посадових
функцій. Оскільки адаптованість працівника передбачає і
здатність пристосовуватися до конкретного соціального
середовища, то це вимагає від нього певного рівня культу&
ри спілкування з трудовим колективом, вміння підпоряд&
ковувати особисті інтереси колективним без загрози втра&
ти своєї професійної самостійності і громадянської гідності,

без виникнення виробничих конфліктних ситуацій, без по&
рушень і перешкод у виробничому процесі та структурній
організації.

У наш час, з огляду на корупцію в багатьох сферах сус&
пільного життя, особливого значення набувають такі якісні
характеристики працівника, як відповідальність і дисципл&
інованість. Випускник ВНЗ як керівник нового покоління,
що прагне до встановлення цивілізованих норм життя має
взяти на себе більше відповідальності не тільки за власну
роботу, зокрема за раціональне використання матеріаль&
них ресурсів і часу, запровадження нових методів праці, але
й за роботу та безпеку інших [4].

Становище випускників на ринку праці в сучасних умо&
вах визначається переважанням пропозиції та попитом на
робочу силу. Для того, щоб визначити, які саме кроки по&
трібно здійснити для підвищення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців, слід з'ясувати рівень відповідності підго&
товки випускників вишів вимогам роботодавців здійснюю&
чи їх оцінку.

Оцінку конкурентоспроможності випускника ВНЗ
Л.Ю. Сальникова пропонує здійснювати використовуючи
коефіцієнт оцінки конкурентоспроможності (КК):

КК = оцінка рівня освіти  (середній бал + наявність
додаткової освіти + робочий стаж/4),
де оцінка рівня освіти:
0,15 — для осіб, які не мають вищої освіти, незакінчена

вища;
0,6 — для осіб, які мають вищу освіту бакалавра або

магістра не за фахом;
1 — для осіб, які мають магістерську освіту за спеціаль&

ністю;
наявність додаткової освіти:
0 — відсутність додаткової освіти, цікавої роботодавцю;
1 — наявність додаткової освіти, цікавої роботодавцеві,

робочий стаж відповідно до рекомендацій НДІ праці ділить&
ся на 4 (у зв'язку з тим, що, як встановлено, стаж в 4 рази
менше впливає на результативність праці, ніж освіта) [2].

У свою чергу, з цією ж метою фонд "Демократичні
ініціативи" за сприяння Українського Союзу промисловців
і підприємців провів опитування експертів. Як експерти ви&
ступили 40 роботодавців, які представляли різні сфери
бізнесу. В результаті чого було визначено, що пріоритети
сучасного роботодавця при прийомі на роботу випускників
вишів розташовані наступним чином:

— попередній досвід роботи. Як найважливішу вимогу
його необхідність відмітили 3/4 експертів, решта відзначи&
ла, що це важливо, хоча і не першочергово;

— особисті враження під час співбесіди. Їх важливість
у якості першочергового критерію оцінки кандидата заз&
начили 2/3 експертів, а мало важливим назвало особисті
враження лише 5 експертів;

— отримана освіта. До першочергових характеристик
її віднесла половина експертів, ще чверть до важливих;

— рекомендації кандидатів. Як важливий пріоритет на&
явність рекомендацій відмітили чверть опитаних, і майже
половина як те, що беруть до уваги у другу чергу;

— знання та навички кандидатів. На досвід стажування
або знання іноземних мов орієнтуються як на вагомий кри&
терій приблизно половина експертів. Участь молоді у різних
конкурсах впливає на оцінку кандидатів незначною мірою.

Отже, на думку експертів, узагальнений портрет бажа&
ного кандидата виглядає так. Це випускник, який має попе&
редній досвід роботи або хоча б стажування, справляє гар&
не враження, отримав непогану освіту (бажано знання іно&
земної мови) та має рекомендації.

Загальна оцінка експертами якості підготовки фахівців
українськими вишами має суперечливий характер. Поло&
вину експертів вона переважно задовольняє, решта зали&
шається незадоволеними або вагається з оцінкою.

На роботодавця впливає репутація ВНЗ, серед пріори&
тетних з точки зору якості підготовки фахівців експерти
найчастіше згадували Києво&Могилянську Академію, На&
ціональний університет ім. Тараса Шевченка та Київський
політехнічний інститут.
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Аналіз конкретних складових підготовки випускни&
ка засвідчив, що, на думку експертів, існує дисбаланс між
теоретичною, практичною та особистісною готовністю
випускника до виходу на ринок праці. Жоден з зазначе&
них компонентів повністю не задовольняє навіть чверть
експертів.

Рівень теоретичних знань частково задовольняє
більшість опитаних. Визнали, що він є зовсім незадовільним
лише 4 експерти. Приблизно на такому ж рівні оцінка знан&
ня української мови. Знання іноземної мови більш&менш
задовольняє половину експертів.

Рівень практичної підготовки не задовольняє переваж&
ну більшість експертів. Як повністю незадовільний оцінили
його 32 експерти, як повністю задовільний лише 1 експерт.
Набуті випускниками вміння складати практичні докумен&
ти або писати аналітичні матеріали визнали незадовільни&
ми більше половини експертів.

Особистісні якості випускників загалом оцінюються
більшістю експертів як хоча б частково задовільні. Найб&
ільше позитивних оцінок набрали такі якості як готовність
та вміння навчатися та працездатність, найменше експерти
задоволені рівнем розвитку логічного мислення випуск&
ників.

Розрив між запитами ринку та пропозиціями вишів зу&
мовлений насамперед дією трьох взаємопов'язаних чин&
ників. Це незнання та нерозуміння викладачами потреб май&
бутньої діяльності випускників (25 експертів), відсторо&
неність бізнесу від вирішення проблем вищої школи (24 ек&
сперти) та відсутність мотивації ВНЗ щодо наближення до
ринку праці (22 експерти).

Приблизно половина експертів вказують також на не&
досконалість системи держзамовлення, яка відірвана від
ринку праці та на слабкість матеріально&технічної бази ВНЗ.
На думку майже половини експертів, невідповідність випус&
кників вимогам роботодавців є наслідком байдужості са&
мих студентів до майбутньої професії.

Підвищення конкурентоспроможності випускників
потребує, на думку експертів, перебудови навчального про&
цесу, що передбачає:

— розроблення "стандарту професій", в якому буде
чітко визначена система знань та навичок, якою має волод&
іти майбутні фахівець (28 експертів);

— перебудову навчальних планів і процесу викладання
з метою наближення його до вимог ринку праці (27 екс&
пертів).

На думку половини експертів, потрібна зміна принципів
розподілу держзамовлення з метою заохочення найкращих
вишів.

Лише чверть експертів підтримують впровадження си&
стеми зовнішнього незалежного тестування випускників
вишів.

Оцінка необхідності долучення бізнесу до проблем
вищої школи досить суперечлива. Повністю підтримують
цю позицію, вважаючи, що бізнес має стати рівноправним
партнером у вирішенні проблем вищої школи, менше поло&
вини експертів. Натомість чверть вважає, що бізнес має
підключатися у вирішенні лише окремих проблем, а ще
чверть взагалі проти такого втягування бізнесу у проблеми
вишів, оскільки, на їх думку, бізнес платить податки, забез&
печує бюджет, а за решту має відповідати держава.

Участь бізнесу у формуванні вимог до фахової підго&
товки випускників та формуванні запитів на фахівців вва&
жають доцільною дві третини експертів. Представників
бізнесу у більшості згодні входити до складу рад при вищих
навчальних закладах та брати участь формування програ&
ми навчання (25 експертів). Проте ідею створити Раду при
Міністерстві освіти і науки за участю представників бізнесу
та роботодавців підтримало лише 7 експертів.

Участь роботодавців у покращенні практичної підготов&
ки випускників має здійснюватися через:

— надання можливостей проходити практику (26 екс&
пертів);

— направлення своїх фахівців до вишів для ведення
практичних курсів (21 експерт);

— фінансувати викладання практично орієнтованих
дисциплін (10 експертів).

Ідею надання стипендій найбільш талановитим студен&
там підтримало 22 експерти, водночас внесення благочин&
них внесків до вишів вважають доцільним лише 6 експертів
[5].

ВИСНОВКИ
Абітурієнти прагнуть обрати навчальний заклад, який

підготує їх до професійної діяльності у відповідності з ви&
могами ринку праці, що в майбутньому може гарантувати
їх конкурентоспроможність. Це актуалізує питання вивчен&
ня підходів до оцінки їх конкурентоспроможності при фор&
муванні збалансованості попиту і пропозиції послуг праці
в умовах розвитку глобалізованої інноваційно&орієнтова&
ної економіки.

У свою чергу підвищились вимоги роботодавців до
молодих фахівців, наявність "червоного" диплому зараз
вже не є основним, їх цікавлять практичні навички та
особистісні характеристики потенційних працівників.
Молоді фахівці можуть працевлаштуватися як за про&
філем своєї спеціальності, що істотно підвищує їх кон&
курентоспроможність, так і по суміжних професіях, або
навіть на робочі місця, які не потребують наявності
вищої освіти та спеціальної підготовки, що призводить
до зниження як конкурентоспроможності, так і моти&
вації до ефективної трудової діяльності.
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