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У роботі досліджено діючу систему освіти в контексті визначення її ролі в процесі фо-
рмування людського капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективно-
сті змін, що відбулися в організації освітньої діяльності, в тому числі за рахунок роз-
ширення самостійності навчальних закладів. Визначені недоліки діючого порядку
оцінки шкільних знань і вступу до вищіх навчальних закладів. Запропоновано власне
бачення реформування освітнього процесу і оптимальних шляхів майбутньої профе-
сійної самовизначеності особи.

В работе исследована существующая система образования в контексте определения
её роли в процессе формирования человеческого капитала. Выполнен комплексный си-
стемный анализ эффективности изменений, которые произошли в организации обра-
зовательной деятельности, в том числе за счет расширения самостоятельности
учебных заведений. Определены недостатки действующего порядка оценки школьных
знаний и поступления в высшие учебные заведения. Предложено собственное видение
реформирования образовательного процесса и оптимальных путей будущего профес-
сионального выбора человека.

In this work it is examined the real educational system in the context of determining its role
in the process for forming the human capital. It is done the complex and systematic analysis
of effectiveness changes that they had happened in the educational work’s organization
including the independence of the educational establishments. It is determined the shortages
of estimating the school knowledge and entering to the higher educational establishments. It
is offered the own vision of reforming the educational process and the optimum ways for
professional future choice.
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Вступ. Роль освіти в житті людини не можна переоцінити, з яких би точок зору
не розглядалося зазначене поняття. Завдяки освіті відбувається розуміння проті-
кання всіх природних, фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів, форму-
ється світогляд. Набуті в наслідок освіти знання підштовхують індивідів усвідо-
мити свою особливу призначеність в цьому світі і що умови їх життєтіяльності
залежать не тільки від об’єктивних, неминучіх обставин, а, перш за все, від них
самих, що людина сама визначає власну долю і є творцем свого майбутнього та,
що особливо важливо, вплив людини на зазначений процес власного становлення
і самовизначення може мати як позитивні, так й негативні наслідки.

Визначення ролі освіти в процесі формування людського капіталу — чи не
найактуальніший напрям сучасних досліджень в сфері функціонування економіч-
них систем. Цим проблемам присвячені праці багатьох науковців, в тому числі та-
ких, як Д.Богиня, В.Геєць, О.Грішнова, Б.Данилишин, Т.Кір’ян, Е.Лібанова та ін-
ших.

В зазначеному секторі досліджень, здебільшого, між науковцями немає прин-
ципових розбіжностей у наукових визначеннях, методологічних підходах та оці-
нках (за винятком безпосередньо самої категорії «людський капітал»). Однак,
досвід засвідчує, що проблем, пов’язаних з механізмами регулювання освітніх
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процесів, формуванням професійно-кваліфікаційних ознак робочої сили, лікві-
дацією диспропорцій між попитом та пропозиціями на ринку праці, не зменшу-
ється. Навпаки, за окремими напрямами вирішення окреслених питань, вони на-
віть загострилися. А на практиці це призводить до того, що функціонування
ринку освітніх послуг не призводить до досягнення бажаного результату — фо-
рмування відповідних ознак якості людського капіталу, забезпечення суб’єктів
економічної діяльності високопрофесійними кадрами і продуктивної зайнятості
населення.

З цього приводу, в умовах постійного підвищення вимог до інтелектуальних
здібностей, коли знання та кваліфікація набувають дедалі більшої цінності і від
якості вирішення цих проблем безпосередньо залежать економічна та соціальна
стабільність країни, перспективи її сталого економічного розвитку, а за кінцевим
рахунком, і власно добробут кожної людини, питання дослідження факторів
впливу ефективності функціонування ринку освітніх послуг на якість людського
капіталу є вельми актуальними.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження системи освіти, як голо-
вного базового фактору формування людського капіталу, комплексний, системний
аналіз організації освітньої діяльності в Україні та визначення шляхів його вдос-
коналення.

Результати дослідження. Освітній потенціал відіграє ключову роль у розвит-
ку суспільства. На думку академіка Л. Абалкіна, він (освітній потенціал) багато в
чому визначає інтелектуально-професійні характеристики суспільства, рівень
культури, реалізацію можливостей особистості [1, с. 43].

Освіта впливає на всі сфери життя суспільства і є вагомим елементом на шляху
досягнення високих темпів економічного зростання і добробуту суспільства. Вона
являє собою специфічну галузь сфери духовного виробництва, яка працює над
формуванням знань і вмінь підростаючого покоління, його вихованням, підготов-
кою кадрів [2, с.35].

За результатами аналізу наведених у літературі точок зору щодо сутності знань
можуть бути виділені п’ять підходів, які свідчать, що розуміння знань зводиться
або до результату пізнання дійсності, або до ресурсів людини, або до володіння
інформацією, або до нематеріальних активів і грошових потоків, або як загально-
наукове поняття [3, с.191].

Отже, освіта є джерелом розкриття інтелектуального і духовного потенціалу
особистості, фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, це — ці-
леспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства,
держави. Крім того, рівень освіти та професійної підготовки є одним з найвагомі-
ших критеріїв, які характеризують сукупний людський капітал. Освіта сьогодні
розглядається як одна з основних цінностей, без яких неможливий подальший
розвиток суспільства [4, с.49,101].

Метою освіти, у відповідності з Законом України «Про освіту», є всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її та-
лантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних рис, фор-
мування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій
основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення
народного господарства кваліфікованими фахівцями [5, с.3].

Двигунами конкурентоспроможності держави є освіта, наука, технології і логі-
стика, головною рушійною силою будь якої організації — персонал, а держави —
людський капітал [6, с.33]. Стійке економічне зростання, розвинений внутрішній
ринок і стабільність може гарантувати тільки високоосвічене суспільство. Без
цього не буде стійкого економічного зростання, неможливо сформувати громад-
ське суспільство та досягти високих стантартів життя.

В сучасному світі триває постійная боротьба за інтелектуальний ресурс та до-
ступ до джерел його формування. Досвід останніх десятиліть підтверджуєте, що
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на роль лідерів у соціально-економічному розвитку претендують країни, що ма-
ють найвищий рівень освіти і науки [7, с.123].

 Знання, професійні та інтелектуальні здібності, як головні елементи внутрі-
шньої структури людського капіталу, стають основою ефективного функціону-
вання економіки. Для забезпечення успішного розвитку необхідно постійно вкла-
дати кошти в підготову найфаховіших спеціалістів. Підвищувати індекс
людського капіталу через зростання рівня освіченості. Найефективніші інвестиції
— вкладення в освіту і науку [8, с.13].

Окрім підкресленої вище головної мети освіти, зазначеної Законом України
«Про освіту», кожен учасник системи організації освітнього процесу визначає
власну мету і задачи освітньої діяльності на відповідних етапах і рівнях її здійс-
нення.

Всі рівні освітньої діяльності, крім виконання функцій формування у людини
відповідних ознак особистості на кожному життєвому етапі її становлення, віді-
грають свою особливу роль в процесі формування якості майбутніх елементів
внутрішньої структури людського капіталу.

Абсолютна більшість дослідників з питань розвитку людського капіталу зосе-
реджують свою увагу, перш за все, на аспектах формування професійних знань,
навичок і спроможностях людини. Однак, у ранній період життя відбувається на-
копичення не тільки фізичного та виховного, а й інтелектуального потенціалу
людського капіталу за рахунок сімейної і в цілому дошкільної освіти.

Як підкреслює О.Грішнова, дослідження і застосування категорії людський ка-
пітал відкриває перед наукою нові можливості в аналізі проблем планування і
розвитку сім’ї та формування продуктивних здібностей людини в сім’ї [4, с. 80].
Витрати сім’ї на виховання дітей здійснюються здебільшого з альтруістичних по-
чуттів любові до них. Щодо освітніх витрат, то вони є інвестиціями в майбутній
людський капіталу, тому що, по-перше, відбуваються за рахунок зменшення пото-
чних витрат батьків, по-друге, довгострокові і, по-третє, зорієнтовані на потенцій-
ну перспективну прибутковість. Сімейний рівень формування людського капіталу
є такий, що має особливо важливе значення на початку життя і багато в чому ви-
значає подальший вибір індивіда.

Дошкільна освіта, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», - ціліс-
ний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкіль-
ного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних
та фізичних особливостей, культурних потреб [9, с.116]. Дуже добре визначення.
Однак, кожна законодавча норма має сенс лише в тому випадку, якщо є в наявно-
сті реальні механізми забезпечення її практичної реалізації. На жаль, сучасні сус-
пільно-економічні умови життєзабезпечення не дозволяють багатьом сім’ям в на-
шій державі виконати цю педагогічну установку.

У сприянні ефективного вирішенні питань дошкільного виховання і освіти під-
ростаючого покоління значна роль має належати державі, перш за все тому, що
батьки відповідальні за долю своїх власних дітей, а держава — за розвиток сукуп-
ного людського капіталу майбутніх поколінь і суспільства в цілому. Визначаль-
ною є роль держави в процесі формування особистого потенціалу, моральних і
потенційних ділових рис дітей з багатодітних та неблагополучних сімей та, особ-
ливо, дітей, що залишилися без батьківського пілкування.

У педагогічних колах панує теза: кожна дитина спроможна добиватися
об’єктивно достуного їй успіху та відчувати себе щасливою. Складно переоцінипи
при цьому роль педагога. Приймаючи до уваги індивідуальні особливості дітей,
він створює (має створювати) для кожної дитини можливості до позитивної пове-
дінки та умови психологічного комфорту, що сприяє виникненню оптимального
середовища для розвитку творчих спроможностей та пов’язаної з ними ініціативи,
прояву ознак самостійності, своєрідної незалежності і разом з тим внутрішньої
дисципліни та впевненості у своїх можливостям. Розвиток ініціативності, само-
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стійної поведінки є одним з центральних напрямів виховання у дитини майбутніх
ознак якості людського капіталу.

Загальна середня освіта, як цілеспрямований процес оволодіння систематизо-
ваними знаннями, є обов’язковою основною складовою безперервної освіти. Ре-
зультатом зазначеного процесу має бути інтелектуальний, соціальний і фізичний
розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності
[10, с. 66].

Реформи у системі освіти, і перш за все шкільної, мають бути зорієнтовані на
всебічний перехід від формального викладання традиційного переліку предметів
(дисциплін) до індивідуального розвитку дитини в процесі навчання, до розкриття
творчих та загальноінтелектуальних спроможностей юнаків.

За останні два десятиліття під впливом трансформаційних перетворень в суспі-
льстві відбулися й відповідні зміни в організації освітньої діяльності. Більш гнуч-
кими стали вимоги щодо організації і проведення навчання. Це, в свою чергу, нада-
ло можливість педагогічним працівникам самостійного визначення джерел
інформації, обрання найбільш інтересних, якісних методик навчання (кількість і рі-
зноманітність яких зросла за останні роки), застосування власних, авторських мето-
дик та технологій навчання, впровадження будь-яких нововведень в освітній про-
цес, що розкриває великі можливості в підвищенні ефективності освітньої
діяльності. Позитивну роль відіграє також розширення мережі навчальних закладів
за рахунок заснування приватних освітніх установ: гімназій, ліцеїв, коледжів тощо.

В економічному вимірі одним з найбільш відповідальних моментів є завер-
шення загальної освіти і обрання сфери майбутньої професійної підготовки. При
цьому слід зазначити, що саме цей період є найбільш проблемним і недосконалим
з точки зору організаційно-методичного і інституційного забезпечення ефектив-
ності його проведення.

 По-перше, була зруйнована добре налагоджена система захисту школярем
якості власної підготовки в школі шляхом здачі державних іспитів по завершенні
навчання при отриманні атестату. За їх відсутністю недостатньо відповідальне
ставлення буде у школяра до якісних ознак свого атестату, а з цього приводу — і
до процесу навчання в школі, особливо на стадіїї його завершення.

Система єдиного державного іспиту шляхом тестування не спроможна
об’єктивно оцінити знання за більшістю з предметів, а відповідно і бути критерієм
щодо вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ), особливо за тими видами
професійного спрямування продовження навчання, придатність особи до якого не
можна оцінити відповідями «так» чи «ні», або за принципом «вгадай правильну
відповідь».

По-друге, практична відсутність профорієнтаційної роботи в процесі здобуття
загальної освіти приводить, здебільшого, до некерованості, непрофесійності, а з
цього приводу, доволі часто, - до помилковості обрання майбутньої професії з від-
повідними соціальними, морально — психологічними і економічними наслідками.

Обов’язковою умовою вступу до вищого чи середнього професійного навчаль-
ного закладу, крім перевірки рівня загальних знань за окремими дисциплінами,
має стати проведення заходів профвідбору шляхом тестування (психо-
фізиологічного обстеження) на відповідність обрання майбутньої професії особи-
стим рисам та якостям претендента.

По-третє, важливим питанням є фінансування освітнього процесу. Платна осві-
та — загальносвітова норма. Проблема в іншому. Держава зобов’язана забезпечи-
ти рівні можливості продовження освіти молодим людям з різним матеріальним
статусом: або за державні кошти, або створивши реальні та доступні для користу-
вання фінансово-кредитні механізми.

По-четверте, пільги для окремої категорії абітурієнтів (а в подальшому - студе-
нтів) повинні обов’язково бути, але не відносно умов вступу до навчальних закла-
дів, а в вирішення їх матеріальних, побутових та інших соціальних проблем.
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По-п’яте, необхідно навести порядок з ліцензуванням закладів освіти. Остан-
нім часом з’явилася безліч сумнівних «академій», «університетів», які налагодили
випуск «спеціалістів» з невизначеними ознаками якості освіти і свідомо дезорієн-
тують молодих людей в обранні подальшого шляху продовження освіти і профе-
сійної визначеності.

По-шосте, держава не може знаходитися осторонь від функціонування ринку
освітніх послуг і його відповідності потребам ринку праці. Необхідна розробка
міжгалузевого професійно-кваліфікаційного балансу трудових ресурсів. Лише на
основі комплексного дослідження співвідношення процесів на ринках праці і
освітніх послуг, враховуючи показники зазначеного балансу, можлива ефективна
розробка і наступна реалізація програм підготовки кадрів для потреб економіки
держави (і регіонів), визначення обсягів державного замовлення на підготовку
фахівців відповідної кваліфікації і взагалі стратегічна керованість соціально-
трудовими, а звідси і економічними процесами суспільного розвитку.

І, по-сьоме, не слід забувати головного критерію оцінки і мети освітньої діяль-
ності на кожному її етапі — рівень та якість здобутих знань, підвищення (розши-
рення) спроможностей, властивостей і навичок особи, тобто тих характеристих,
що формують ознакові параметри якості людського капіталу.

Висновки. Наведені приклади ще раз підтверджують ствердження про немож-
ливість повністю виправити недоліки окремих етапів формування якісних ознак
людського капіталу, в тому числі й в освітній сфері — джерела здобуття знань.
Тільки поступові наполегливі заходи безперервності та поєднанні виховної й осві-
тньої діяльності на протязі життя, спроможні зрощувати особистість з високим
трудовим потенціалом.
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