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На сучасному етапі соціально-економічне зростання в Україні
безпосередньо залежить від успішного розвитку бізнесу в країні.
Одним з ключових факторів успіху бізнесу являється постійний
розвиток і вдосконалення людського капіталу через зміну якості
професійної освіти. Тому, необхідна модернізація існуючої сис-
теми професійної освіти, а також пошук шляхів найефективнішої
інтеграції освітніх закладів, бізнесу та суспільства.

Взаємовідносини між власниками-продавцями розумових зді-
бностей (найманими робітниками) і покупцями (роботодавцями)
відображає ринок праці. В силу особливої їх специфіки та важли-
вості для суспільства, держави, вони регулюються трудовим за-
конодавством. Найбільший інтерес для дослідження представля-
ють випускники вищих навчальних закладів. Вони складають
близько 35 % працездатного населення країни і являються вели-
кою групою на сучасному ринку праці [1]. Більш того, з точки
зору розвитку майбутніх спеціалістів, випускники вузів склада-
ють частину людського капіталу країни.

Гери Беккер у своїй праці «Людський капітал» визначив його як
інтенсивний виробничий фактор розвитку економіки, суспільства, що
включає освічену частину трудових ресурсів, знання, інструментарій
інтелектуальної та управлінської праці. Він включає в себе накопиче-
ні інвестиції в освіту, науку, здоров’я, безпеку, в якість життя [2].

Суспільство як джерело людського капіталу, являється най-
більш заінтересованою стороною у його розвитку. Тому вища
освіта у даному випадку є засобом для досягнення цілей саморе-
алізації, отримання зайнятості з достойною оплатою праці та
укріпленням соціального статусу.
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Сьогодні все більш виразно проявляються наслідки зламаної
на початку 90-х років, системи планування потреб у спеціалістах
та їх працевлаштуванні. В результаті чого, бюджетне фінансу-
вання перестало в повній мірі забезпечувати потреби суспільства
у вищій освіті. Таким чином, воно само стає одним із стратегіч-
них інвесторів у розвиток людського капіталу країни.

С одного боку, таку ситуацію можна вважати вигідною для
держави й бізнесу, оскільки частково витрати є перекладеними на
суспільство, і студент в більшому ступені заінтересований у кін-
цевих результатах навчання. Але з іншого, суспільство являється
й замовником освітніх послуг. Тому цілком вірогідно воно розра-
ховує, що витрати коштів, часу, зусиль на освіту будуть компен-
совані поліпшенням добробуту країни. якщо цього не відбуваєть-
ся через деякий час, неминуче зароджуються негативні реакції:
зростає недовіра до інститутів влади щодо забезпечення якості
підготовки, появляється розчарування у самій системі освіти,
відбувається переорієнтація на іноземні заклади вищої освіти й
програми, виникає невпевненість молодого покоління у своєму
майбутньому.

В умовах нестабільності зовнішнього середовища, компанії
зацікавлені у випускниках визначеної кваліфікації, які володіють
відповідним набором знань, навичок, умінь і компетенцій [3].
Представники бізнесу відмічають, що при наймі на роботу часто
приходиться навчати недавніх випускників та адаптувати їх здіб-
ності до реальних потреб сучасного бізнесу. Проблема є очевид-
ною: теоретичні знання, які отримують студенти не завжди від-
повідають потребам підприємства.

Не менш важливим є той факт, що суспільство не є регулято-
ром взаємовідносин на ринку праці. В результаті цього, спостері-
гається дисбаланс у кількості та якості спеціалістів, які щорічно
випускаються за різними напрямками і потребами ринку. Випус-
кники вищих закладів освіти, які не володіють ключовими харак-
теристиками, стають просто неконкурентоспроможними на рин-
ку праці. Незатребуваність інтелектуального потенціалу молоді
суспільством являється сьогодні деструктивним фактором інтег-
рації випускників у професійно-трудову сферу.

Виходячи з цього, проблему розвитку людського капіталу в
особі випускників доцільно і ефективно розглядати в контексті
встановлення потреб і взаємовідносин усіх зацікавлених сторін.

Таким чином, постає питання необхідності інвестування в
людський капітал бізнесом і створення для цього сприятливих
умов з боку основного регулятора держави. Крім того, слід нала-
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годити механізм планування потреб у спеціалізованих випускни-
ках за участю бізнес-структур, розробити шляхи адаптації освіт-
ніх програм до реальних економічних умов, що стрімко зміню-
ються та встановити спрямованість отримання практичних
навичок студентів у відповідності до їх майбутньої професії.
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Інновації традиційно розглядаються як джерело і засіб якісних
покращень у компаніях з метою підвищення ефективності їх фу-
нкціонування, які мають забезпечити підвищення їх конкуренто-
спроможності. Становлення постіндустріальної економіки, в який
ключову роль відіграють інтелектуальні ресурси, актуалізувало
інтерес науковців і практиків до ролі інновацій у сфері управлін-
ня, синергійного ефекту реалізації технологічних та управлінсь-
ких нововведень. Сьогодні не викликає сумніву, що саме іннова-
ції у сфері менеджменту, які розглядають як впровадження нових
принципів, процедур і методів керівництва, нововведень у орга-
нізаційну конфігурацію підприємств, все що зумовлює зміни у




