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СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ТЕОРЕТИКО — МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕОРЕТИКО — МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

CURRENT GLOBAL TRENDS OF DEVELOPMENT
OF THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS

OF VOCATIONAL TRAINING

Розглянуто сучасні визначення поняття професійна підготовка, як основа розвитку
людини, здійснено теоретико методичний аналіз системи професійної підготовки ка-
дрів з точки зору міждисциплінарного підходу. Проведене дослідження переконує в то-
му, що трансформація економіки відкриває нові можливості для розвитку людини, її
самореалізації. Водночас ця трансформація вимагає й іншого, принципово нового, ме-
ханізму регулювання професійної підготовки.

Рассмотрено современные определения понятия профессиональная подготовка, как
основа развития человека, проведен теоретико методический анализ системы про-
фессиональной подготовки кадров с точки зрения междисциплинарного похода. Про-
веденное исследование убеждает в том, что трансформация економики открывает
новые возможности для развития человека, его самореализации. В то же время эта
трансформация требует и другого, принципиально нового, механизма регулирования
профессиональной подготовки.

The modern definition of training as the basis of human development, conducted theoretical
and methodological analysis of the system of professional training from the perspective of
interdisciplinary hike. The study confirms that the transformation of the business economy
opens up new opportunities for human development,of self-realization.At the same time,this
transformation requires both, a fundamentally new mechanism for the regulation of training.

Ключові слова. Професійний розвиток, точка біфуркації, нова економіка, система
професійної підготовки.

Ключевые слова. Профессиональное развитие, точка бифуркации, новая экономика,
система профессиональной подготовки.

Keywords. Professional development, bifurcation point, the new economy, the system of
professional training.

Вступ. Професійна підготовка особистості є важливим компонентом людсько-
го капіталу, особливо в умовах швидких технологічних змін або глибокої рестру-
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ктуризації. У той же час, через початковий спад в вітчизняній промисловості і
глибоких структурних зрушень, багато підприємств зараз стикаються з дефіцитом
кваліфікованих кадрів. Багато дослідників намагаються пояснити варіації в про-
фесійній підготовці кадрів в різних країнах та відмінності в інституційній струк-
турі ринку праці. Зокрема, останні дослідження показують, що ступінь навчання
впливає на досконалість на ринку праці, що зумовлено асиметричною інформаці-
єю, яка дає певну владу монопсонії роботодавця.

Глобальна економічна криза ознаменувала перехід світової системи професій-
ної підготовки до нового типу розвитку — глобальної економіки знань. Глибин-
ність та різновекторність нової економіки обумовлена системним поглибленням
асиметрії в конкурентних перевагах, які є наслідком технологічного прогресу,
кризою у моделюванні ринкових ситуацій та багатополюсний світ інноваційної
праці.

Постановка завдання. Значна кількість провідних українських вчених, таких
як В. М. Геєць, Колот А. М., В. П. Александрова, Ю. М. Бажал, М. С. Данько,
В. О. Дем’яненко[1,с.9] та інші, вважають, що характерними ознаками економіки
розвиненої країни, яка базується на використанні знань, є домінування в структурі
валового внутрішнього продукту високотехнологічних галузей та інтелектуальних
послуг, формування переважної частки національного прибутку за рахунок інно-
ваційної або технологічної ренти, високий рівень капіталізації компаній, основна
вартість яких формується завдяки нематеріальним активам, тобто інтелектуаль-
ними складовими. Але необхідно поглибити вчення про сучасні світові тенденції
розвитку інтелектуального капіталу через соціалізацію і індивідуалізацію відно-
син задля забезпечення економіки нового типу кваліфікованими кадрами.

Основною метою даного дослідження є вивчення сучасних теоретико — мето-
дичних аспектів функціонування системи професійної підготовки кадрів, а також
факторів, що впливають на стимули інвестування в навчання.

Результати дослідження. Професійна підготовка кадрів — комбінація пер-
винної підготовки, загальної освіти та безперервної освіти, пов’язаної з досвідом
та культурною діяльністю, яка допомагає молодій особі вийти на ринок праці та
на рівних конкурувати з іншими категоріями населення [7,с.3]. Тобто акцент в да-
ному визначенні робиться саме на молоді, яка має володіти конкурентними пере-
вагами на ринку праці та володіти досвідом роботи у визначеній сфері. З огляду
на це, виникає запитання щодо отримання цього саме досвіду в українських реалі-
ях.

Відповідно даної точки зору, некваліфікована молода особа — особа, яка після
закінчення навчального закладу не отримала кваліфікації або отримала некорисні
знання, які не забезпечують високого рівня професійної підготовки та повної за-
йнятості [7,с.4]. Професійна підготовка по суті інтегрована суміш професійного
навчання, загальної і соціальної освіти, а також особиста рекомендація, розробле-
на для допомоги молодим людям прогресувати від школи до робочого місця.
Професійна підготовка встановлюється у відповідь на зменшення числа доступ-
них робочих місць, але самостійно це не може створити нові робочі місця. Це мо-
же тільки підготувати молодих людей до трудової діяльності, коли вона
з’являються.

Данія, Норвегія, Нова Зеландія, Канада і США є країнами ОЕСР, які проводять
виважену та ефективну політику професійної підготовки кадрів, що вимірюється
по відношенню до ВВП. Зосередившись, зокрема, на верхньому щаблі середньої
освіти. Відповідно до даної програми професійна підготовка — процес розвитку
відповідних навичок та зайнятості населення, шляхом інвестицій в людину, а та-
кож забезпечення оптимального поєднання навичок кваліфікація [8,с.7].
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В сучасній світовій практиці існує дві моделі професійної підготовки кадрів:
американська та європейська. Американська модель — єдина шкільна система
адаптована до ринку праці, що вимагає генеральної кваліфікації, і здатності адап-
туватися стосовно роботи. Усі студенти проходять ряд профільних предметів у
межах навчання в ліцеї, наприклад, англійської мови, математики, загальнонауко-
вих та соціальних наук. В принципі, американська модель пропонує те, що є по
суті єдиною програмою для всіх когорт населення, але на практиці вона перетво-
рилася на диференційовану систему на основі раніше вибраних програм, які при-
зводять до специфічної кваліфікації або навичок.

Європейська модель, яка використовується в країнах, включаючи Скандинав-
ські країни, Німеччину, Австрію та Швейцарію, характеризується зосередженням
уваги саме на другому щаблі середньої освіти в навчальному курсі програм, які
спрямовані на підготовку для подальшого навчання і професійної підготовки осо-
бистості, що призводить безпосередньо до підготовки кваліфікованих працівників
[6,с.4].

Професійна підготовка в широкому сенсі визначається як будь-який вид робо-
ти, пов’язаний з навчанням, що підвищує індивідуальну продуктивність, і вклю-
чає в себе навчання в спеціалізованих школах і технікумах, в навчальних центрах
або інститутах, так і на робочому місці або поза роботою.

Метою професійної підготовки, як правило, є освоєння нових навичок або вдо-
сконалення вже наявних навичок в цілях залучення кадрів до виробничого потен-
ціалу. Однією з головних цілей держави в сфері професійної підготовки є задово-
лення необхідних потреб економіки в кваліфікованих працівниках. На вході ми
маємо прямі і непрямі ресурси, що виділяються для ефективного функціонування
механізму професійної підготовки кадрів. На виході ми маємо кваліфікованого
працівника, який має конкурентні переваги. Вигоди для підприємства включають
більш низькі показники плинності кадрів, скорочення простоїв, зниження витрат
на сировину і збільшення продуктивності праці. Користь суспільства включає під-
вищення економічної продуктивності і вища база оподатковуваного прибутку.

В науці зараз превалюють міждисциплінарні підходи, тому висунемо гіпотезу
про точку біфуркації в сучасній системі професійної підготовки кадрів в Україні.
Точка біфуркації характеризує критичний стан, при якому система стає нестійкою
відносно будь-яких коливань і виникає невизначеність, яка може розвиватись
двома шляхами: перший — стан системи хаотичний, другий — система перехо-
дить на новий, більш диференційований і високий рівень упорядкованості [4,с.42].

На нашу думку, властивостями точки біфуркації в професійній підготовці
кадрів є:

1.Непередбачуваність. Зазвичай точка біфуркації має декілька стійких режимів
роботи, по одному з яких буде розвиватись система. Однак в сучасних умовах в
Україні неможливо спрогнозувати за яким режимом роботи буде розвиватись сис-
тема професійної підготовки кадрів. Процес прогнозування соціальними партне-
рами в даному питанні в нашій державі відбувається формально, тому наслідки
можуть бути негативними. Як було зазначено вище, на вході ми маємо нераціона-
льне використання ресурсів і, як наслідок, неефективність, тому й на виході буде
некваліфікований працівник, який не зможе себе знайти в світі праці.

2.Точка біфуркації носить короткостроковий характер. З огляду на це, необхід-
но коригувати потреби економіки в кваліфікованих кадрах для того, щоб врахову-
вати помилки режиму роботи системи професійної підготовки кадрів в Україні та
аналізувати змінні в системі кореляції.

В нашій системі є чотири основні елементи: людина, роботодавець, держава та
освітні інституції. Тому, якщо один з цих елементів не в повній мірі виконує за-
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плановану функцію, то система перестає бути стабільною і виникає ентропія. Тоб-
то міра невизначеності йде за вектором негативного розвитку ринку праці, який, в
свою чергу, не може адекватно реагувати на зміни в основних параметрах профе-
сійної підготовки. Як наслідок, маємо запитання про якість кадрів для забезпечен-
ня так званого інноваційного розвитку України на сучасному етапі, що, вочевидь,
ставить під загрозу усі наукові здобутки щодо інноваційної праці та впровадження
концепції «Гідної праці». Також сюди можна додати дослідження глобалізації, яка
передбачає міжнародний поділ праці. На нашу думку, систему професійної підго-
товки кадрів в Україні необхідно розглядати з точки зору п’яти елементів функці-
онування: людина, роботодавець, міжнародні інституції, держава та освітні інсти-
туції. Тобто система стає ще більш непрогнозованою, що вимагає більш
ґрунтовнішого підходу до взаємодії соціальних партнерів. Це підтверджує науко-
вець у галузі менеджмента Пітер Друкер, який у своїх тезах підкреслює, що центр
тяжіння у трудових відносинах швидко зміщується від ручної праці до праці інно-
ваційної, до працівників знань, тобто до тих, хто створює нове знання й активно
його використовує [5, с.10].

Разом з тим, в структурі соціально — трудових відносин в Україні проблема
формування сучасних кваліфікованих кадрів не може бути вирішена механізмом
саморегулювання, а вимагає розв’язання проблем лише державою, що об’єднує й
організує взаємодію різноманітних державних та недержавних установ та інститу-
тів з роботодавцем, визначає організаційну, управлінську й навчально-виховну
політику та орієнтується на людину праці. Тобто виникає нова економічна систе-
ма,новий тип відносин між працівником і роботодавцем, між соціальним і еконо-
мічним. У новій економіці, яка інтенсивно формується, багато складників міня-
ються місцями, ролями, значенням в економічному і суспільному житті або ж
потребують іншої оцінки, іншого сприйняття [3,с.5]

Складність такої еволюції пояснюється, насамперед, тим, що протягом значно-
го історичного періоду місце людини у системі економічних відносин не
пов’язувалося безпосередньо з її продуктивною працею, воно визначалося такими
чинниками, як приналежність до владних структур, власністю на основні фактори
виробництва — землю, капітал, тощо. Навіть в епоху європейського Відродження,
коли відбулося « тотальне «, за висловом деяких вчених, « звернення до матеріа-
льного світу, людини, як його невід’ємної та кращої частини», яке, врешті решт,
заклало основи розуміння місця та ролі людини у сучасній економічній системі,
«економічна сторона людської діяльності не ставала безпосередньою метою в на-
уковій чи у практичній діяльності» [2,с. 44.].

Висновки. Доведено, що в українському суспільстві формується розуміння то-
го, що без підготовки вітчизняного висококваліфікованого виробника, без реаль-
ної турботи про систему професійної підготовки неможливо відродити економіку
України і зробити її привабливою для Європи і світу.

В умовах нової економіки України необхідно вжити низки заходів, які мають
базуватись на принципах соціального партнерства та мінімізувати настання точки
біфуркації в професійній підготовці кадрів:

— розробленні моделі компетенцій працівника для кожної професії, орієнтова-
них на високопродуктивне виробництво;

— забезпечення рівних умов для отримання якісної професійної освіти усіх
громадян;

— надання пільг роботодавцям за підвищення рівня професійної підготовки
кадрів;

— підтримці іміджу, збереженні бренда та підтвердженні статусу конкуренто-
спроможного суб’єкта, який задовольняє інтереси усіх сторін соціального діалогу;
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— підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження нової матеріально-
технічної бази та наукової складової навчального процесу;

— розробка стратегії бізнесу та, на основі неї, планування потреб у підготовці
персоналу;

— забезпечення професійного зростання усіх працівників залежно від рівня
компетентності;

— підвищення рівня інноваційної праці залежно від підвищення конкурентних
переваг на світовому ринку;

— мотивація людини економічної та соціальної до отримання професії та за-
стосування для цього усіх своїх сил, а також працювати продуктивно і на благо
суспільства;

— розроблення основних імператив щодо виміру ефективності підготовки кад-
рів відносно змін ВВП.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

PERSPECTIVE APPROACHES TO RESEARCH OF THE SIZES
OF COMPENSATION IN AGRICULTURE

ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
РОЗМІРІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анализ размеров оплаты и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве
Украины, где самый низкий уровень стоимости рабочей силы, актуальная проблема. Для
определения взаимозависимости даных факторов был использован кластерный анализ,
который научно целесообразен при проведении экономических исследований.




