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У статті обґрунтовано необхідність удо-
сконалення системи освіти як ключового 
напряму підвищення конкурентоспромож-
ності персоналу підприємства. Виявлено 
причини дисбалансу між підготовкою фахів-
ців та їх затребуваністю на ринку праці. 
Охарактеризовано проблеми, напрями і 
загрози удосконалення системи освіти в 
контексті Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні до 2021 року. 
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність,  персонал, освіта, конкурен-
тоспроможність персоналу.

В статье обоснована необходимость 
совершенствования системы образования 
как ключевого направления повышения кон-
курентоспособности персонала предпри-
ятия. Выявлены причины дисбаланса между 
подготовкой специалистов и их востре-
бованностью на рынке труда. Охаракте-

ризованы проблемы, направления и угрозы 
совершенствования системы образования 
в контексте Национальной стратегии раз-
вития образования в Украине до 2021 года. 
Ключевые слова: конкуренция, конкуренто-
способность, персонал, образование, конку-
рентоспособность персонала.

The article substantiates the necessity of improv-
ing the education system as a key direction in 
increasing the competitiveness of the company's 
staff. The reasons of imbalance between train-
ing of specialists and their demand in the labor 
market are revealed. The problems, directions 
and threats of improvement of the education 
system in the context of the National strategy of 
development of education in Ukraine till 2021 are 
characterized. 
Key words: competition, competitiveness, per-
sonnel, education, staff competitiveness.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
досить високих вимог до якості трудового потенці-
алу особливо важливого значення набуває рівень 
освіти та професійної орієнтації як найбільш ваго-
мих факторів конкурентоспроможності персоналу 
підприємства та конкурентоспроможності країни 
загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням особливостей удосконалення сис-
теми освіти в Україні присвячена значна кількість 
праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 
Широке коло наявних досліджень здебільшого сто-
сується соціально-педагогічних аспектів рефор-
мування освіти. Різнобічні аспекти підвищення 
конкурентоспроможності персоналу підприєм-
ства, проблем сучасного ринку праці та зайнятості 
населення досліджувались у роботах О.А. Грішно-
вої [3], Т. А. Заєць, Л. М. Ільїч [4], Е.М. Лібанової, 
Л. С.Лісогор, Ю. М. Маршавіна [6], М.В. Семикіної 
та інших.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні ролі системи освіти у форму-
ванні конкурентоспроможності персоналу підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасної ситуації на ринку праці та ринку 
освітніх послуг свідчить про наявність між ними 
дисбалансу попри потребу їх взаємозв’язку та вза-
ємодії. Всупереч потребам сучасного ринку праці 
в Україні триває так званий «бум отримання вищої 
освіти». Масове отримання вищої освіти, з одного 
боку, свідчить про високий рівень освітньо-профе-
сійної активності молоді, але, з іншого боку, кіль-

кість не завжди забезпечує якість. Орієнтація ВНЗ 
не на реальні потреби економіки, а на ажіотажний 
попит молоді на популярні та престижні спеціаль-
ності створює проблеми молоді з працевлашту-
ванням та загрози залишитися за межами ринку 
праці.

Отримання вищої освіти в Україні не є запо-
рукою вдалого, а подекуди й будь-якого працев-
лаштування, змушуючи «шукати кращої долі» за 
межами батьківщини або працювати в неформаль-
ному секторі економіки. Причинами цього є нео-
бізнаність випускників шкіл, професійно-технічних 
закладів освіти, абітурієнтів про реальну ситуацію 
на ринку праці, затребуваність професій, попит та 
пропозицію на обрані спеціальності, перспективи 
працевлаштування після закінчення навчання.

Недарма одним із показників, що визначає гло-
бальний індекс конкурентоспроможності країни, 
що визначається Всесвітнім економічним фору-
мом з 1979 р., є вища освіта та професійна під-
готовка.  

Цей показник у системі показників оцінюється 
з огляду на загальну кількість зарахувань до 
загальноосвітніх шкіл та ВНЗ, а також з огляду на 
якість системи освіти, визначену суб’єктами біз-
нес-середовища. Розглянемо місце країн світу та 
показник вищої освіти і професійної підготовки в 
них за допомогою табл. 1.

Певні коригування системи освіти відповідно до 
сучасних реалій та вимог ринку праці здійснено, 
однак їх доволі важко назвати системними та 
такими, що кардинально змінюють її зміст. Дисба-
ланс ринку освітніх послуг та ринку праці проявля-
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ється переважно у одному з двох варіантів. У пер-
шому молодь, формально отримавши диплом про 
вищу освіту, може виконувати лише невідповідну 
отриманому освітньо-кваліфікаційному рівню 
роботу. У другому ж молодь просто не може знайти 
роботу за спеціальністю в результаті відсутності 
затребуваності таких спеціалістів. Тобто людський 
капітал, сформований сучасною системою освіти, 
виявляється недовикористаним або й зовсім нере-
алізованим на ринку праці країни.

Причини наявного дисбалансу між підготовкою 
фахівців та їх затребуваністю на ринку праці є 
досить відомими широкому загалу, проте потребу-
ють пояснень.

1. Попри сталий протягом останніх декількох 
років надлишок спеціалістів юридичного та еко-
номічного профілю на ринку праці та нестачу спе-
ціалістів технічного, інженерного та хімічного про-
філю, як державні, так і приватні ВНЗ продовжують 
підготовку фахівців так званих «модних» спеці-
альностей. Причому після закінчення навчання, 
за даними Державної служби зайнятості Укра-
їни, у 55% випускників, що здійснили підготовку 
за такими напрямами, як «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Облік і оподаткування», 
«Економіка підприємств», «Правознавство», 
виникають проблеми із працевлаштуванням. Сис-
тема вищої освіти, яка внаслідок тісної співпраці з 
ринком праці має бути підґрунтям високого рівня 
конкурентоспроможності молодих спеціалістів, 
зорієнтована лише на задоволення потреб у необ-
ґрунтованому попиті абітурієнтів та їх платоспро-
можності.

2. Навіть всупереч достатній поінформова-
ності про ситуацію на ринку праці молодь обирає 
професії зі «штампом престижності». Попри вну-
трішні схильності до однієї професії молодь часто 
обирає іншу, покладаючись на профорієнтацію 
родичів, близьких чи знайомих.

3. Рівень підготовки фахівців не відповідає 
вимогам сучасного ринку праці внаслідок від-
сутності узгодженості навчальних програм ВНЗ з 
вимогами роботодавців. Кількість вищих навчаль-
них закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації зростає 
прямо пропорційно охочим отримати диплом про 
вищу освіту, залишаючи питання її якості на друго-
рядному місці.

4. Відсутність інтеграції наукових досягнень у 
сферу вищої освіти знижує конкурентоспромож-
ність вищих навчальних закладів і, як результат, 
рівня конкурентоспроможності їх випускників. 
Завданням науково-педагогічних кадрів у сучас-
них умовах інноваційної економіки є не тільки 
володіння достатнім обсягом знань та навичок, а 
і здатність швидко та ефективно їх поповнювати 
та оновлювати. Попри все, деякі ВНЗ використо-
вують застарілу навчально-методичну літературу, 
яка давно втратила свою актуальність.

5. Низький рівень ефективності державного 
замовлення приводить до ситуації, коли держава 
витрачає кошти спершу на підготовку неконкурен-
тоспроможного фахівця, а згодом ще й на виплату 
йому соціальної допомоги або перенавчання.

6. Втрата престижності робітничих професій 
на фоні зниження чисельності випускників профе-
сійно-технічних закладів освіти ще більшою мірою 
збільшує попит на робітничі професії.

Однак, окрім внутрішніх чинників взаємозв’язку 
цих двох сфер – освіти та ринку праці, наявна про-
блематика відображена і через зовнішні. Нероз-
ривний зв’язок між рівнем освіти та очікуваним 
рівнем майбутнього доходу важко недооцінювати. 
Відсутність конкурентної оплати праці спонукає 
обдаровану молодь країни до еміграції та засто-
сування своїх знань, вмінь та навичок на теренах 
країн Західної Європи, США, Канади та країн Азії.

Необґрунтовано низький рівень оплати праці 
працівників певних професій попри державне 

Таблиця 1
Рейтинг країн за показником «Вища освіта та професійна підготовка» в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності у 2017 р. за даними Всесвітнього економічного форуму [1]
Країна Рейтинг країни Показник Країна Рейтинг країни Показник

Сінгапур 1 6,27 Гонконг 14 5,70
Фінляндія 2 6,18 Німеччина 15 5,70

США 3 6,12 Австрія 16 5,68
Нідерланди 4 6,09 Тайвань 17 5,63
Швейцарія 5 6,07 Швеція 18 5,59

Данія 6 5,97 Естонія 19 5,52
Нова Зеландія 7 5,97 Великобританія 20 5,48

Норвегія 8 5,88 Мальта 30 5,16
Австралія 9 5,88 Російська Федерація 32 5,12
Ірландія 10 5,85 Україна 35 5,09
Бельгія 11 5,82 Люксембург 50 4,75
Ісландія 12 5,79 Єгипет 100 3,60
Канада 13 5,77 Мавританія 137 1,90
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замовлення та наявність попиту відзначається 
дефіцитом на ринку праці. Навчаючись за дер-
жавний кошт, майбутні випускники результатом 
навчання бачать не реалізацію за фахом, а лише 
формальність отримання диплому про вищу 
освіту.

У цих умовах беззаперечною необхідністю є 
розроблення та впровадження нової концепції 
змісту системи освіти та професійного навчання. 
Удосконалення системи освіти має бути реалізо-
ване таким чином, щоб випускники ВНЗ, вперше 
виходячи на ринок праці, були впевнені в затре-

Рис. 1. Удосконалення системи освіти в контексті 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року [2]

 
 

– невідповідність освітньої системи вимогам ринку праці; 
– недосконалість структури та змісту навчальних планів у контексті 
сучасних потреб розвитку економіки; 
– недоступність отримання якісної освіти соціально-вразливих верств 
населення; 
– недостатній рівень матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення закладів освіти; 
– недосконалість системи оцінювання якості освіти; 
– наявність корупційних схем у навчальному процесі закладів освіти; 
– відсутність стимулювання розвитку інноваційної діяльності в 
навчальних закладах; 
– низький рівень ефективності методів управління системою освіти. 
 

– удосконалення нормативно-правового регулювання системи освіти; 
– удосконалення структури та модернізація змісту системи освіти у 
відповідності з європейськими стандартами; 
– впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у 
навчальний процес; 
– підвищення рівня професійного кадрового потенціалу закладів системи 
освіти; 
– сприяння науковій та інноваційній діяльності в освітній сфері; 
– підвищення рівня матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
системи освіти; 
– моніторинг якості освіти; 
– запровадження ефективних методів управління системою освіти; 
– міжнародне співробітництво в освітній сфері. 
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– нестабільність економічної ситуації в країні; 
– відсутність достатньої матеріальної бази для системної реалізації усіх 
напрямів стратегії; 
– несприятлива демографічна ситуація в країні; 
– відсутність узгодженості та недосягнення консенсусу між всіма 
суб’єктами запропонованої реформи; 
 – недостатня кількість кваліфікованих кадрів у системі управління 
освітою; 
– неготовність суб’єктів системи освіти до інноваційної діяльності. 
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буваності набутих знань та вмінь, а також власній 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Тобто метою удосконалення системи освіти є 
підвищення її якості та конкурентоспроможності 
відповідно до сучасних вимог розвитку персоналу 
підприємства  та економіки загалом.

У ХХІ столітті більшість високорозвинених 
країн світу визначили реформи в освітній сфері 
пріоритетними. Не винятком є й Україна. 25 червня 
2013 р. Указом Президента України була ухвалена 
Національна стратегія розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року, в якій чітко визначені 
проблеми, ризики, основні завдання, напрями, а 
також механізми її реалізації (рис.1).

У контексті цієї Національної стратегії розвитку 
освіти спробуємо визначити напрями удоскона-
лення системи освіти в Україні: 

1. Удосконалення нормативно-правового 
регулювання системи освіти.

 Необхідність створення правового поля, яке 
адаптоване до вимог сучасного інноваційного 
шляху розвитку економіки та суспільства, є однією 
з умов побудови конкурентоспроможної націо-
нальної системи освіти. Її удосконалення перед-
бачає як ухвалення нових нормативно-правових 
актів, так і внесення змін у вже наявні (чинні). 

2. Удосконалення структури та модернізація 
змісту системи освіти у відповідності з європей-
ськими стандартами.

Система освіти у сучасних умовах потребує 
створення такої концепції розвитку, яка виходить 
за межі традиційного її сприйняття. Основним 
завданням модернізації змісту системи освіти є 
забезпечення зростання її загальнодержавної 
значущості на фоні зменшення її відставання від 
реальних потреб економіки.

3. Впровадження сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій у навчальний процес.

У сучасних умовах розвитку інформаційних тех-
нологій особливого значення набуває їх упрова-
дження у навчальний процес, що сприяє удоскона-
ленню навчально-виховного процесу, формуванню 
високого рівня інформаційної культури персоналу 
та його підготовці до безпроблемного існування в 
сучасному інформаційному суспільстві. 

4. Підвищення рівня професійного кадрового 
потенціалу закладів системи освіти.

Сучасний рівень конкурентоспроможності нада-
них освітніх послуг перебуває в прямій залежності 
з рівнем професійної підготовки науково-педа-
гогічних кадрів закладів освіти. При цьому про-
блемним питанням є не використання молодими 
науково-педагогічними кадрами новітніх інфор-
маційно-комунікаційних та Інтернет-технологій, а 
сформовані за часів відсутності засобів інформа-
тизації, педагогічних кадрів з відповідним науково-
освітнім статусом, схильних до традиційних засо-
бів організації своєї професійної діяльності. 

5. Сприяння науковій та інноваційній діяль-
ності в освітній сфері.

Модернізація системи освіти у відповідності з 
вимогами європейського та міжнародного співто-
вариства вимагає більш раціональних, оновлених 
та ефективних заходів з організації наукової та 
інноваційної діяльності. 

6. Підвищення рівня матеріально-технічного 
та фінансового забезпечення системи освіти.

Важливою передумовою отримання високоя-
кісної освіти в Україні, підвищення рівня фахівців, 
що її здобувають, а також її відповідність сучасним 
вимогам інноваційної економіки є високий рівень 
фінансового та матеріально-технічного забезпе-
чення системи освіти.

7. Моніторинг якості освіти.
Прагнення України відповідати вимогам єди-

ного Європейського освітнього простору вимагає 
від неї забезпечення високого рівня якості освіти 
на всіх етапах та рівнях. Згідно з критеріями ООН, 
якість освіти є одним із визначальних складників 
якості життя. Якість освіти у цьому контексті – це 
ступінь відповідності рівня набутих знань випус-
кників навчальних закладів вимогам і потребам 
особистості, роботодавців, суспільства, держави, 
міжнародного співтовариства.

8. Запровадження ефективних методів управ-
ління системою освіти.

Система освіти, що перейшла у спадок неза-
лежній Україні з радянських часів, вирізнялася 
вузькою спеціалізацією, централізованістю та уні-
фікованістю. Навчальні заклади у Радянському 
Союзі створювалися під вимоги певних мініс-
терств, відомств і навіть підприємств, що зумов-
лювало збільшення витрат у рази, при цьому 
звужуючи спеціальності і, як наслідок, знижуючи 
ефективність системи освіти. Проте навіть в умо-
вах центрального планування освітня система 
виявилася неефективною та не здатною до умов 
розвитку ринкової економіки. Інтеграція України 
в європейський та міжнародний освітній простір 
вимагає від нашої країни урахування досвіду зару-
біжних країн у сфері управління освітою.

9. Міжнародне співробітництво в освітній 
сфері. 

З метою побудови конкурентоспроможної наці-
ональної системи освіти та її подальшу інтеграцію 
у міжнародний освітній простір перед Україною 
постає завдання укріплення та розвитку взаємови-
гідних міжнародних відносин у сфері освіти. Дер-
жава як основний суб’єкт у галузі міжнародного 
співробітництва в освітній сфері повинна стати 
ініціатором та каталізатором як двосторонніх, так 
і багатосторонніх договорів та угод між освітніми 
закладами України та іноземних держав, міжнарод-
ними установами, організаціями, фондами тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
нагальної необхідності на шляху підвищення  
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конкурентоспроможності персоналу підприємства 
набуває питання удосконалення національної 
системи освіти та приведення вітчизняної системи 
освіти до стандартів та критеріїв європейського 
освітнього простору. Єдиний шлях розвитку укра-
їнської системи освіти в цьому напрямі – іннова-
ційний, який передбачає перехід від локальних 
періодичних нововведень, в яких відсутнє чітке 
бачення системи освіти після реформування, 
до системних нововведень як єдиного можли-
вого та актуального способу існування системи 
освіти. Цей шлях розвитку національної системи 
освіти можливий лише за умови концентрації та 
об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітньої системи. 
Стрімкий перебіг сучасних управлінських процесів 
ставить перед Україною нові виклики та завдання, 
яких донині наша країна ще не знала.
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