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«Проектування мехатронних систем та роботизованих комплексів АПК». Та-

кож, на нашу думку, доцільним буде доповнення навчальних планів 

підготовки магістрів-інженерів, виконанням курсової роботи (проекту) по цій 

дисципліні. Це дасть можливість набуття навиків проектної діяльності та 

сприятиме розвитку творчого мислення майбутніх фахівців в галузі агропро-

мислової інженерії. 
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ВПЛИВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

І.В. Томашук,  

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 

 

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 гармоні-

зації 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 осві-

ченних працівників якісно нового типу, таких, що володіють інноваційним 

типом мислення, фундаментальними знаннями, здатні ефективно використо-

вувати нові інформаційні технології та розробки [2; 3]. Отже, потреба в інно-

ваційному розвитку національної економіки вимагає розробки нової концеп-

https://uk.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.arduino.cc/
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ції 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 зна-

чення 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 пре-

стижу 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 впо-

добання, нахили, здібності, тільки з причин престижності вищої освіти. Ре-

зультатом 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 се-

редню 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 потенці-

алу, оскільки вони програмують діяльність людини на тривалий час, визна-

чають 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 вихо-

вання, що вимагає удосконалення як дошкільних, так і шкільних навчальних 

програм, пропаганди зміцнення сім’ї та підтримання здорового способу жит-

тя [1; 2]. На рис.1 зображено компонентний склад освітньої складової трудо-

вого потенціалу. 

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

ціалу 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 трудо-

вого потенціалу суспільства на сьогодні має базуватися на інноваційних тех-

нологіях. 

Нагальна необхідність прогресивного розвитку суспільства висунула 

високі вимоги до рівня розвитку людини як особистості з розвинутими пере-

довими знаннями, лідерськими вміннями та прогресивними навичками, які 

мають формуватись на прогресивній нормативно-правовій базі [1; 2]. Глоба-

лізаційні 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 трудо-

вого потенціалу. 

 

Висновки і перспективи подальших розробок. Нині потрібно буду-

вати 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 розвит-

ку освіти. Модернізація педагогічних технологій дозволить проводити 

особистісно орієнтоване, індивідуалізоване навчання.  
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Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

400 

180 СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

С.М. Соц, А.П. Левицький, А.П. Лапінська,  

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

402 

181 FUTURE  TOURISM INDUSTRY PROFESSIONALS’ CROSS-CULTURAL 

COMMUNICATIVE  COMPETENCE DEVELOPMENT AT FOREIGN  

LANGUAGE TUTORIALS 

Maryna Shepel, Viktoriya Tretiak,  

Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa 

404 

182 ВАЖЛИВІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС  

ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ» ДЛЯ МАГІСТРІВ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

Л.В. Іванченкова, В.Ю. Скляр,  

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

407 

183 СТАТИСТИЧНІ ПРИЙОМИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 

О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Х.О. Баранюк, 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

409 

 

 


