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Таким чином, дослідження поняття соціальної нерівності має 
виходити за рамки лише аналізу нерівності доходів і показників 
поточного її стану. Існуючі і нові форми нерівності будуть визна-
чати умови життя сучасного суспільства і майбутніх поколінь. 
Безперечно, соціальна нерівність має переважно економічну ос-
нову, але необхідно враховувати й процес її транслювання на ін-
ші аспекти суспільного життя. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ  
ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Навчання на високому професійному рівні передбачає замовлен-
ня від підприємців на спеціалістів з певними базовими навиками і 
знаннями. Для реалізації цієї цілі необхідно розвивати систему дуа-
льної освіти. Дуальне навчання передбачає подвійні інституції: про-
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грами для теоретичної підготовки в освітньому закладі та програми 
практичної підготовки на робочому місці. Такий напрям є світовим 
брендом. Багато країн світу, запозичуючи досвід Німеччині, впро-
ваджують елементи дуальної освіти з урахуванням своїх економіч-
них особливостей. В Греції, Італії, Іспанії, Швеції, Румунії, Китаї, 
Південній Кореї, Молдові, країнах Африки та країнах ЕАЗС (Євра-
зійського економічного союзу): Росії, Беларусі, Казахстані, застосо-
вується професійна модель дуального навчання. 

В Україні у 2018 році розроблена Концепція підготовки фахі-
вців за дуальною формою здобуття освіти [1]. Реалізація Концеп-
ції розрахована на п’ять років. Вона націлена на отримання 
суб’єктами господарювання (роботодавцями) кваліфікованого 
персоналу, компетентність якого будуть сформовані відповідного 
до потреб економіки і конкретного виробництва [2].  

Впровадження зазначеної Концепції передбачає вирішення 
ряду завдань, зокрема, вивчення різнобічного досвіду дуального 
навчання в країнах, де вона застосовується; визначити модель пі-
дготовки кадрів з урахуванням специфіки української економіки; 
вивчити особливості підготовки кадрів у системі дуального на-
вчання в різних галузях і сферах економіки;  розробити законода-
вчу і нормативну базу, яка регламентує систему підготовки фахі-
вців на дуальній основі; оновити освітні і професійні стандарти 
дуального навчання; ввести в закони і нормативні акти, у першу 
чергу в Трудовий кодекс (Кодекс законів про працю України) 
дефініцію «дуальна модель професійно-технічної освіти». 

На загальнодержавному рівні повинні бути розроблені «По-
ложення про дуальне навчання» («Положення про організацію 
навчання на робочому місці»), «Положення про наставництво», 
«Положення про базове підприємство (установу)». Ці документи 
також доповнюються «Типовим договором про мережеву форму 
реалізації освітнього процесу», «Типовим учнівським догово-
ром». Договори можуть укладатися установчими, які самостійно 
співробітничають окремо з роботодавцями на основі загально ви-
значених документів. Крім них доцільно розробляти «Положення 
про Службу сприяння працевлаштуванню випускників, освічених 
за дуальною системою підготовки кадрів», «Положення про мо-
ніторинг працевлаштування випускників освітніх програм з ви-
користанням елементів дуального навчання». 

На місцевому рівні бажано здійснювати регулювання проце-
сом виробничого навчання і заохочувати його учасників до плід-
ної праці. З цією метою слід приймати документи, які характери-
зують локальні особливості дуального навчання: «Положення 
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про проходження виробничої практики», «Рекомендації про ор-
ганізацію виробничих іспитів», «Про моральне і матеріальне зао-
хочення випускників, викладачів та майстрів виробничого на-
вчання». У цих документах має бути прописано: умови 
організації виробничої практики, стан студента та система і по-
рядок оплати його праці, сфера відповідальності освітньої уста-
нови і підприємства, оцінка якості підготовки випускників відпо-
відно до професійних стандартів і кваліфікаційних вимог 
роботодавців згідно з програмою дуального навчання, система 
стимулюючих важелів для розвитку ініціативного ставлення.  

Список літератури 

1. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua 
(дата звернення: 11.01.2019) 

2. Куделя Н. Дуальное образование в Германии: плюсы и минусы / 
Н. Куделя [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https//www.partner-
inform.de/…/dualnoe-obrzovanie-v-germanii-hlusy-i-minusy (дата звер-
нення: 11.01.2019) 

 
 
 

УДК 33.334.01:37.378 
 

Новікова Н. В. 
слухач за спеціальністю  

«Публічне правління та адміністрування» 
Національна академія державного управління  

при Президентові України 
Сідлецький С. І. 

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 
м. Київ, Україна  

МІСЦЕ ОСВІТИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Виконуючи найважливіше соціальне замовлення суспільства — 
формування особистості, освіта є одним із найважливіших факторів 
економічного і соціального розвитку держави. Тому повинна базу-


