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Постановка проблеми. Однією з головних передумов розвитку будь-
якого суспільства є ефективність системи освіти в країні. Сьогодні очевидний 
той факт, що ситуація з підготовки кадрів в Україні є критичною. Тому перед 
суспільством стоїть завдання упровадження дієвого механізму забезпечення 
країни необхідними професійними кадрами високої якості. 

Метою роботи є дослідження особливостей функціонування ринків 
освітніх послуг та праці, виокремлення процесів, які допоможуть у гармонізації 
між освітою та ринком праці.  

Виклад основного матеріалу. Ринок праці являє собою систему 
соціально-економічних відносин з купівлі та продажу такого специфічного 
товару, як праця, що проявляються у сферах формування попиту і пропозиції та 
працевлаштування.   

Побудова інноваційної економіки вимагає збільшення кількості 
освіченних працівників якісно нового типу, таких, що володіють інноваційним 
типом мислення, фундаментальними знаннями, здатні ефективно 
використовувати нові інформаційні технології та розробки [2; 3]. Отже, потреба 
в інноваційному розвитку національної економіки вимагає розробки нової 
концепції виховання та підготовки кадрів і вирішення існуючих суперечностей 
на ринках освітніх послуг та праці.  

Особливого значення в сучасних умовах слід надавати роботі з 
професійної орієнтації молоді, оскільки допомога у правильному виборі 
професії, спеціальності відповідно до здібностей людини має величезне значення 
у формуванні висококласного фахівця у майбутньому та розвитку його 
трудового потенціалу. При цьому набуває актуальності питання формування 
моральних цінностей людини, її позитивного ставлення до праці. В цьому 
контексті позитивні наслідки будуть отримані від роботи над підняттям 
престижу малих соціальних груп. Необхідно піднімати імідж праці в суспільстві 
незалежно від рівня освіти. Неправильно, що щорічно 70–80 % випускників шкіл 
вступають у вищі навчальні заклади, незважаючи на свої особисті вподобання, 
нахили, здібності, тільки з причин престижності вищої освіти. Результатом цього 
є щорічне поповнення лав безробітних у регіоні, зниження якості трудового 
потенціалу [1; 3]. Тому формування моральних норм у суспільстві в напрямку 
утвердження цінності праці людини, яка здобула середню спеціальну освіту, 
суттєво покращить ситуацію на ринку праці, у сфері зайнятості, допоможе 
побудувати середній клас у суспільстві, подолати прояви бідності. 

Ціннісні орієнтації є основою розвитку людини та її трудового потенціалу, 
оскільки вони програмують діяльність людини на тривалий час, визначають 
основну лінію поведінки. Це передбачає необхідність акцентування уваги 



регіональних і місцевих органів влади у сфері освіти на формування підвалин 
моральності, розвиток духовності, починаючи з дошкільного виховання, що 
вимагає удосконалення як дошкільних, так і шкільних навчальних програм, 
пропаганди зміцнення сім’ї та підтримання здорового способу життя [1; 2]. На 
рис.1 зображено компонентний склад освітньої складової трудового потенціалу. 

 
Рис. 1. Компонентний склад освітньої складової трудового потенціалу 
 
Дієвими інструментами освітньої складової розвитку трудового 

потенціалу варто визнати ті, що орієнтовані на ринок праці та адміністрування: 
ринкові інструменти базуються на економічних і маркетингових методах, а 
інструменти адміністрування – на положеннях нормативно-правової бази 
держави [1; 3]. Формування і реалізація освітньої складової розвитку трудового 
потенціалу суспільства на сьогодні має базуватися на інноваційних технологіях. 

Нагальна необхідність прогресивного розвитку суспільства висунула 
високі вимоги до рівня розвитку людини як особистості з розвинутими 
передовими знаннями, лідерськими вміннями та прогресивними навичками, які 
мають формуватись на прогресивній нормативно-правовій базі [1; 2]. 
Глобалізаційні тенденції в економіці та утвердження визначальної ролі 
особистості в цьому процесі, спонукали до пошуку інноваційних шляхів 
розвитку усіх сфер діяльності, в тому числі в освіті, задля розвитку людини як 
носія трудового потенціалу. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Нині потрібно будувати 
модель модернізації та розвитку національної освітньої системи, яка включатиме   
усвідомлення світовою спільнотою пов'язаності якості освіти та сталого 
розвитку людства; істотне підвищення якості освіти на основі його 
фундаменталізації, впровадження сучасних технологій на всіх рівнях освітнього 



процесу, широкого застосування інноваційних підходів до розвитку освіти. 
Модернізація педагогічних технологій дозволить проводити особистісно 
орієнтоване, індивідуалізоване навчання.  
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