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Успіх модернізаційних перетворень у національній економіці 

залежить не лише від нарощування чисельності зайнятих — де-
далі більшого значення набуває збереження і розвиток людського 
й соціального капіталу, насамперед на основі підвищення якості 
та доступності освіти, зокрема, професійної, оновлення її техно-
логічно-інформаційної бази. Адже інноваційний характер профе-
сійної освіти стає важливим інструментом впливу як на молоде 
покоління, так і на людей середнього та старшого віку, оскільки 
закритість професійної освіти, обмеження її традиційним зміс-
том, методами й формами організації навчально-виробничого 
процесу дає можливість тільки виживати, а не розвиватися. Це 
негативно позначається на досягненні значною частиною праців-
ників професійного успіху. 

Система підготовки трудових ресурсів в Україні в своїх осно-
вних аспектах досі зорієнтована на потреби планової економіки. 
У цьому контексті головну роль у підвищенні кваліфікації кадрів 
грає так зване «державне замовлення на підготовку кадрів», яке у 
минулі часи зазвичай спрямовувалося на задоволення потреб 
промисловості. За нинішніх умов відсутність зав’язків між закла-
дами освіти та інституціями ринку праці створює ситуацію, де 
менше 40 % випускників вищих навчальних закладів знаходять 
роботу у тій галузі знань, за якою вони навчалися. Суттєвою за-
лишається і професійна сегрегація за статтю. Ще одним свідчен-
ням невідповідності кваліфікації потребам ринку праці може 
вважатися низький попит на висококваліфікованих робітників в 
Україні (майже 40 % працівників зайняті на робочих місцях із 
переважно ручною працею). При цьому робочі становили тільки 
30 відсотків осіб, які пройшли підвищення кваліфікації. Ці чин-
ники наштовхують на висновок про те, що підприємства не дові-
ряють існуючій системі освіти та підготовки кадрів і не зацікав-
лені у користуванні її послугами для цілей підвищення 
кваліфікації. 



146 

На думку роботодавців, основними причинами молодіжного 
безробіття є невідповідність обсягів і напрямів професійного на-
вчання потребам економіки та ринку праці, недостатній рівень 
якості професійної підготовки, незадовільні умови праці, які 
пропонуються молоді роботодавцями на конкретних робочих мі-
сцях. Зокрема, недосконале функціонування системи фахової 
підготовки працівників, спричинене відсутністю належного ме-
ханізму її фінансування та формування державного замовлення 
на підготовку кадрів, системи незалежної кваліфікаційної атеста-
ції випускників навчальних закладів. Серед інших причин — від-
сутність сталих взаємозв’язків між навчальними закладами, ро-
ботодавцями та місцевими органами виконавчої влади, 
недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими профе-
сіями, низький рівень професійної адаптації молодих працівників 
на виробництві. 

Ефективність професійної орієнтації в Україні є дуже низь-
кою. Поясненням цьому є ряд факторів, серед яких слід виокре-
мити такі: 

— застаріла державна політика (національна концепція про-
фесійної орієнтації була розроблена у 2008 р. і з того часу не по-
новлювалася); 

— державний орган, відповідальний за реалізацію професійної 
орієнтації на національному рівні, має лише дорадчий статус і не 
має суттєвого впливу на ситуацію в регіонах; 

— державне фінансування заходів з професійної орієнтації 
вкрай обмежене; 

— недостатніми є стимули для роботодавців брати участь у 
заходах із професійної орієнтації на їхніх підприємствах. 

Узагальнюючи наведене, можна констатувати, що невдала по-
літика з формування та функціонування ринку праці та розвитку 
системи професійно-технічної освіти призвела до втрати робочих 
місць, встановлення низьких вимог щодо якості робочої сили, 
зростання кількості робочих місць з небезпечними умовами пра-
ці. Такі результати просто пояснити — застарілі кваліфікації, ро-
зроблені за часів Радянського Союзу, не враховували потреби 
роботодавців, які модернізували своє виробництво; традиційні 
навчальні заклади постійно пропонували недостатньо кваліфіко-
ваних спеціалістів для ринку праці, на якому останні не могли 
знайти роботу. Ці два фактори призвели до зменшення популяр-
ності серед населення робочих професій, розвалу системи профе-
сійно-технічної освіти, низької зацікавленості роботодавців у ро-



147 

звитку професійного навчання і підготовки, а також у співпраці із 
навчальними закладами. 

Сфера освіти, орієнтуючись на сучасний ринок праці, до пріори-
тетів сьогодення має віднести уміння оперувати такими технологія-
ми та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільс-
тва, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме 
тому важливим нині є не тільки вміння використовувати власні 
знання, а й бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових 
потреб ринку праці, управляти інформацією, активно діяти, швидко 
приймати рішення, навчатись упродовж життя. 

Для того, щоб посилити сталу інтеграцію безробітних у ринок 
праці в середньо- і довгостроковій перспективі, необхідно розро-
бляти та впроваджувати активні стратегічні заходи та програми 
на ринку праці. Такі програми, з одного боку, можуть надати мо-
жливості тимчасової зайнятості, а з іншого — усунути дефіцит 
кваліфікованих кадрів для інтеграції у ринок праці на більш дов-
гострокову перспективу. Проте, ані існуюча система інформу-
вання про ринок праці, ані чинний механізм функціонування 
Державної служби зайнятості не може достатньою мірою забез-
печити підтримку орієнтації на попит і належне спрямування та-
ких активних програм на ринку праці. Створення системи ран-
нього попередження кризових процесів в економіці на основі 
моніторингу, прогнозування та розпізнавання негативних тенде-
нцій дозволило б визначати пріоритетні напрями економічного 
розвитку та здійснювати підготовку фахівців з метою моделю-
вання ситуації на ринку праці та підвищити ефективність держа-
вної політики у сфері зайнятості. 
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На сучасному етапі інноваційного розвитку важливим завдан-

ням для нашої держави є забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки, балансу між економічною ефективністю 
і соціальною справедливістю, між стимулюванням економічного 




